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1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Επωνυµία Εταιρείας:

PAPERPACK-ΤΣΟΥΚΑΡΙ∆ΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε.

Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών:

35197/06/Β/96/101

Αρµόδια Νοµαρχία:

Γενική Γραµµατεία Εµπορίου

∆ιεύθυνση Έδρας Εταιρείας:

Βιλτανιώτη 24 , Κηφισιά 145 64, Αθήνα

∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου Εταιρείας:

www.paperpack.gr

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Τηλ. 210 2846800, Fax: 210 2851207
e-mail. info@paperpack.gr

Κωδικός Μετοχής ΟΑΣΗΣ:

ΤΣΟΥΚ

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής:

Γεώργιος Παρασκευόπουλος

Ελεγκτική Εταιρεία:

Grant Thornton A.E.O.E.
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2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ
2.1

Ετήσιο ∆ελτίο

Στο παρόν Ετήσιο ∆ελτίο περιέχονται στοιχεία σχετικά µε την κατάσταση, την εξέλιξη της δραστηριότητας των
αποτελεσµάτων καθώς και των προοπτικών της PAPERPACK – ΤΣΟΥΚΑΡΙ∆ΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. σε µητρικό επίπεδο
(εφεξής «PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙ∆ΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε.» ή «Εταιρεία») και σε ενοποιηµένο επίπεδο (εφεξής «Όµιλος») τα
οποία κρίνονται απαραίτητα για την επαρκή πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού, στα πλαίσια του άρθρου 16
της υπ’ αριθµ. 5/204/14.11.2000 απόφασης του ∆.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτή τροποποιήθηκε
από την υπ’ αριθµ. 7/372/15.02.2006 απόφαση του ∆.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Υπεύθυνοι για τη σύνταξή του και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι οι:

Ο

κ. Ιωάννης Τσουκαρίδης, Πρόεδρος του ∆.Σ. και ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Εταιρείας, Βιλτανιώτη 24,
Κηφισιά Αττικής, 145 64, τηλ. 210-2846800

 Ο κ. Νικόλαος Χαλαβαζής, Οικονοµικός ∆ιευθυντής της Εταιρείας, Βιλτανιώτη 24, Κηφισιά Αττικής, 14564, τηλ.
210-2846800

Ο

κ. Νικόλαος Ζέτος, ∆ιευθυντής Λογιστηρίου της Εταιρείας, Βιλτανιώτη 24, Κηφισιά Αττικής, 145 64, τηλ.
210-2846800

οι οποίοι βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι:
1. Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτό είναι πλήρη και αληθή.
2. ∆εν υπάρχουν στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα
µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος των στοιχείων και πληροφοριών που
περιέχονται σε αυτό.
3. Σε βάρος της Εταιρείας και των εταιρειών που ελέγχονται µετοχικά από αυτή, δεν εκκρεµούν δικαστικές
διαφορές ή διαιτησίες, οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµική τους
κατάσταση.
Το Ετήσιο ∆ελτίο δύναται να προµηθεύονται οι ενδιαφερόµενοι από την έδρα της Εταιρείας (Βιλτανιώτη 24,
Κηφισιά Αττικής, 145 64,), καθώς και από την ιστοσελίδα της Εταιρείας www.paperpack.gr. Στην ιστοσελίδα είναι
επίσης αναρτηµένες και οι σχετικές οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Οµίλου.

2.2

Τακτικοί Ελεγκτές – Λογιστές

Η PAPERPACK – ΤΣΟΥΚΑΡΙ∆ΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. και ο Όµιλος ελέγχονται από ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές. Τον
έλεγχο των χρήσεων 2006 και 2005 διενήργησε ο Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής κ. Γεώργιος Αθ.
Παρασκευόπουλος (Α.Μ. Σ.Ο.Ε. 11851) της εταιρείας Grant Thornton Α.Ε.Ο.Ε., Πρατίνου 99, Αθήνα, τηλ. 2107253315 – 6.
Το πιστοποιητικό ελέγχου ενσωµατώνεται στις Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις που συµπεριλαµβάνονται στο
Κεφάλαιο 8 του παρόντος.
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2.3

Ετήσιο ∆ελτίο 2006

Φορολογικοί Έλεγχοι

Ο τελευταίος Φορολογικός έλεγχος της Εταιρείας ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2004 από το Εθνικό Ελεγκτικό
Κέντρο και αφορούσε στις χρήσεις 2002 και 2003. Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί για όλες τις φορολογικές της
υποχρεώσεις και ενδεικτικά: Φόρο Εισοδήµατος, Φόρο Προστιθέµενης Αξίας, Φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας,
Φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών, Φόρο Αποζηµίωσης Απολυοµένων, Φόρο Αµοιβών Μελών ∆.Σ., Φόρο Ελευθέρων
Επαγγελµατιών, Φόρο Αµοιβών Τρίτων, Φόρο Τόκων, Φόρο Συγκέντρωσης Κεφαλαίων, κ.α., τα δε οικονοµικά της
στοιχεία κρίθηκαν οριστικά ειλικρινή και ακριβή. Από τον φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2002, προέκυψαν
λογιστικές διαφορές ύψους 147.800 ευρώ και επιβλήθηκαν φόροι φορολογικού ελέγχου συνολικού ύψους 51.730
ευρώ. Οι προσαυξήσεις των φόρων φορολογικού ελέγχου που προέκυψαν για την χρήση 2002, ανήλθαν σε 6.983
ευρώ.
Από τον φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2003, προέκυψαν λογιστικές διαφορές ύψους 200.000 ευρώ , ενώ δεν
προέκυψαν φόροι και προσαυξήσεις, αλλά ο φορολογικός έλεγχος µείωσε το ύψος της φορολογικά αναγνωρίσιµης
ζηµίας, από 494.447,75 ευρώ σε 294.447,75 ευρώ. Το σύνολο των φόρων φορολογικού ελέγχου και
προσαυξήσεων λογιστικοποιήθηκε στη χρήση 2004 µε επιβάρυνση των αποτελεσµάτων της χρήσης εκείνης.
Σηµειώνεται ότι κατά τη χρήση του 2005 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση µε απορρόφηση της ΕΥΡΩΚΤΙΣΜΑ Α.Ε.
από την PAPERPACK – ΤΣΟΥΚΑΡΙ∆ΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993 και
των άρθρων 69-78 του Κ.Ν. 2190/1920. Με την Κ2-1483/7-2-2005 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης,
εγκρίθηκε η ανωτέρω απορρόφηση. Η απορροφηθείσα ΕΥΡΩΚΤΙΣΜΑ Α.Ε. έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και την
χρήση 2003 χωρίς να προκύψουν λογιστικές διαφορές.
Η θυγατρική PROMOCARTON Α.Ε. έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2004. Από τον τελευταίο
φορολογικό έλεγχο που διενεργήθηκε για τη χρήση 2003 προέκυψαν φόροι φορολογικού ελέγχου πρόστιµα και
προσαυξήσεις ύψους 14.198,73 Ευρώ , ενώ για τη χρήση 2004 προέκυψαν φόροι φορολογικού ελέγχου πρόστιµα
και προσαυξήσεις ύψους 15.801,98 Ευρώ, οι οποίοι λογιστικοποιήθηκαν στη χρήση 2006.
Η ΑΦΟΙ ΦΩΚΑ Α.Β.Ε.Ε. έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2002. Από τον τελευταίο φορολογικό έλεγχο
που διενεργήθηκε για τις χρήσεις 2001-2002 προέκυψαν φόροι φορολογικού ελέγχου, πρόστιµα και προσαυξήσεις
ύψους 7.710,79 Ευρώ, για τη χρήση 2001 και 8.861,01 για τη χρήση 2002, οι οποίοι λογιστικοποιήθηκαν στη
χρήση 2004. Σηµειώνεται ότι η εταιρεία ΑΦΟΙ ΦΩΚΑ Α.Β.Ε.Ε. από 01.01.2006 και εξής ενοποιείται µε την µέθοδο
της Καθαρής Θέσης.
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3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
3.1

Γενικές Πληροφορίες

H PAPERPACK-ΤΣΟΥΚΑΡΙ∆ΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. ιδρύθηκε στις 15 Φεβρουαρίου 1996 (Φ.Ε.Κ. ίδρυσης 779/1996), µε την
επωνυµία «ΤΣΟΥΚΑΡΙ∆ΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε.». Μετά την καταχώρηση της στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών του
Υπουργείου Ανάπτυξης, η Εταιρεία είχε αριθµό µητρώου 35197/06/Β/96/101. Η Εταιρεία προήλθε από τη
συγχώνευση των παρακάτω δύο εταιρειών:
α) της ΤΣΟΥΚΑΡΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. η οποία ιδρύθηκε το 1986 για να συνεχίσει τις εργασίες της
ΤΣΟΥΚΑΡΙ∆ΗΣ Ι. & Π. Ο.Ε., που ιδρύθηκε το 1976, αναλαµβάνοντας τις δραστηριότητες της εταιρείας
ΤΣΟΥΚΑΡΙ∆ΗΣ Π. & ΥΙΟΣ Ο.Ε., ιδρυθείσα το 1970 σαν συνέχεια της ατοµικής επιχείρησης ΤΣΟΥΚΑΡΙ∆ΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ, που προϋπήρχε από το 1950. Η ΤΣΟΥΚΑΡΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. είχε ως αντικείµενο εργασιών την
παραγωγή εντύπων και διαφόρων τύπων χάρτινων κουτιών (κυτιοποιία).
β) της ΤΣΟΥΚΑΡΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε.Π.Ε. που ιδρύθηκε το 1981 και είχε ως αντικείµενο εργασιών την παραγωγή
εντύπων και διαφόρων τύπων χάρτινων κουτιών (κυτιοποιία).
Την 16.02.1999 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών η µε αριθµό ΕΜ 192/99 απόφαση της ∆/νσης
Α.Ε. & Εµπορίου του Νοµαρχιακού Τοµέα Ανατολικής Αθήνας µε την οποία τροποποιήθηκε η επωνυµία της
Εταιρείας σε «ΠΕΪΠΕΡΠΑΚ – ΤΣΟΥΚΑΡΙ∆ΗΣ Ι. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ &
ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ» και ο διακριτικός της τίτλος σε «PAPERPACK – ΤΣΟΥΚΑΡΙ∆ΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε.». Μετά την
τροποποίηση της επωνυµίας της Εταιρείας, η Εταιρεία είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών του
Υπουργείου Ανάπτυξης µε αριθµό 35197/01 ΑΤ/Β/96/186(98). Η έδρα της Εταιρείας είναι στη Μεταµόρφωση
Αττικής επί της οδού Ναυπλίου 10–14, Τ.Κ. 14452, τηλ. 210-2846800, σε µισθωµένο ακίνητο, όπου και δύναται
να συµβουλευτεί κανείς τα έγγραφα της Εταιρείας. Η διάρκεια της Εταιρείας αρχίζει από την ηµεροµηνία
καταχώρησης της στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών (15.02.1996) και σύµφωνα µε το άρθρο 4 του καταστατικού
της λήγει στις 31.12.2050. Επίσης, την 25.07.2001 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών του
Υπουργείου Ανάπτυξης η µε αριθµό Κ2-9690 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης µε την οποία τροποποιήθηκε
η επωνυµία της Εταιρείας σε «ΠΕΪΠΕΡΠΑΚ – ΤΣΟΥΚΑΡΙ∆ΗΣ Ι. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙ∆ΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ» και ο διακριτικός της τίτλος σε «PAPERPACK
– ΤΣΟΥΚΑΡΙ∆ΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε.». Μετά την τροποποίηση της επωνυµίας της Εταιρείας, η Εταιρεία είναι εγγεγραµµένη
στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης µε αριθµό 35197/06/Β/96/101.

Σκοπός της Εταιρείας, σύµφωνα µε το άρθρο 2 του καταστατικού της είναι ο εξής :
1.

Η βιοµηχανική παραγωγή τυπογραφικών και λιθογραφικών εργασιών κυτιοποιίας, µηχανογραφικού
εντύπου και κάθε είδους συσκευασίας σε χαρτί και χαρτόνι, καθώς και η εµπορία αυτών.

2.

Η εκτύπωση περιοδικού τύπου.

3.

Η αντιπροσώπευση οίκων εσωτερικού – εξωτερικού βιοτεχνικών/ βιοµηχανικών προϊόντων σχετικών µε
το σκοπό της Εταιρείας.

4.

Η συµµετοχή σε νεοϊδρυόµενες ή µη επιχειρήσεις τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού,
οποιασδήποτε νοµικής µορφής του αυτού ή άλλου αντικειµένου.

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στον κλάδο της συµπαγούς χάρτινης συσκευασίας και λειτουργεί ως µια
καθετοποιηµένη µονάδα παραγωγής διαφόρων τύπων κουτιών, εντύπων και άλλων ειδών χάρτινης συσκευασίας.
Σήµερα η Εταιρεία έχει εξειδικευτεί στην παραγωγή χάρτινων κουτιών συσκευασίας, τα οποία παράγει κατά
παραγγελία για άλλες βιοµηχανικές ή εµπορικές µονάδες µε σκοπό τη συσκευασία καταναλωτικών προϊόντων που
καλύπτουν πολλούς τοµείς της εγχώριας βιοµηχανίας. Επιπρόσθετα, η Εταιρεία πραγµατοποιεί και εξαγωγές σε
χώρες κυρίως της Μέσης Ανατολής και του Καυκάσου, οι οποίες αφορούν κυρίως σε συσκευασία απευθυνόµενη
στην καπνοβιοµηχανία.
Σύµφωνα µε το δελτίο της Στατιστικής Ταξινόµησης των Κλάδων Οικονοµικής ∆ραστηριότητας 2003 (ΣΤΑΚΟ∆
’03) της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος (ΕΣΥΕ), η PAPERPACK-ΤΣΟΥΚΑΡΙ∆ΗΣ Ι. ΑΒΕΕ υπάγεται στην
κατηγορία των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη «Κατασκευή κυµατοειδούς χαρτιού και
χαρτονιού και ειδών συσκευασίας από χαρτί και χαρτόνι» (αριθµ. 212.1).
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Η Εταιρεία διαθέτει άδεια λειτουργίας για τις βιοµηχανικές της εγκαταστάσεις της στη Κηφισιά Αττικής (Έδρα και
Εργοστάσιο), η οποία ισχύει για απεριόριστη χρονική διάρκεια (αρ. απόφασης 22605/01, αρ. πρωτ.
23046/20.09.01 – Νοµαρχία Αθηνών). Επίσης η Εταιρεία διαθέτει άδεια λειτουργίας για τις βιοµηχανικές της
εγκαταστάσεις που είχε στη Μεταµόρφωση Αττικής (Εργοστάσιο), η οποία ισχύει για απεριόριστη χρονική διάρκεια
(αρ. απόφασης 22604/01, αρ. πρωτ. 23045/04.10.01 – Νοµαρχία Αθηνών) Την εν λόγω εγκατάσταση η Εταιρεία
µετά την πλήρη µετεγκατάστασή της στην Κηφισιά Αττικής έπαψε να την χρησιµοποιεί και την υπεκµίσθωσε.

3.2

Ιστορικό

Η PAPERPACK – ΤΣΟΥΚΑΡΙ∆ΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε., όπως ήδη αναφέρθηκε, προήλθε από τη συγχώνευση εταιρειών της
οικογένειας Τσουκαρίδη που είχε µακρά παράδοση στο κλάδο των γραφικών τεχνών και της κυτιοποιίας, η οποία
ξεκινάει από το 1891 στη Σµύρνη της Μικράς Ασίας, όταν ξεκίνησε η πρώτη οικογενειακή τυπογραφική µονάδα µε
την επωνυµία «Η ΜΕΛΙΣΣΑ». Μετά τον ξεριζωµό του 1922, η οικογένεια µεταφέρει τις δραστηριότητές της στην
Αθήνα και το 1947, µετά το πέρας του πολέµου, ο Πέτρος Τσουκαρίδης ιδρύει µία νέα πρότυπη µονάδα που στη
συνέχεια εξελίχθηκε σε ένα από τα αρτιότερα τυπογραφεία της µεταπολεµικής Αθήνας.
Στη συνέχεια, οι σηµαντικότεροι σταθµοί στην πορεία της επιχείρησης είναι οι εξής:
•

Το 1973 αρχίζει την καριέρα του στην Εταιρεία ο Ιωάννης Π. Τσουκαρίδης, αµέσως µετά την αποφοίτησή του
από το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών.

•

Το 1976, υλοποιείται εκτεταµένο επενδυτικό πρόγραµµα σε µηχανολογικό εξοπλισµό και κτιριακές
εγκαταστάσεις µε τη µεταφορά της δραστηριότητας σε καινούργιους χώρους, στη βιοµηχανική περιοχή
Περιστερίου. Κατόπιν τούτου, δηµιουργείται µια πρότυπη καθετοποιηµένη βιοµηχανική µονάδα Γραφικών
Τεχνών, Κυτιοποιίας και Συσκευασίας.

•

Μέσα στο 1995 δροµολογείται η απόφαση για τη συγχώνευση των εταιρειών ΤΣΟΥΚΑΡΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Α.Β.Ε.Τ.Ε. και ΤΣΟΥΚΑΡΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε.Π.Ε., συµφερόντων του κου Ιωάννη Τσουκαρίδη, δηµιουργώντας
έτσι την «ΤΣΟΥΚΑΡΙ∆ΗΣ Ι. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΙΟΠΟΙΙΑΣ» (Φ.Ε.Κ.
779/1996).

•

Το 1997 η Εταιρεία πιστοποιείται µε ISO 9002 από τον TUV CERT.

•

Τον Ιούνιο του 1998 γίνεται η έναρξη και µετεγκατάσταση της Εταιρείας στη νέα µονάδα παραγωγής στην
Μεταµόρφωση Αττικής όπου στεγάζονται και τα γραφεία της Εταιρείας. Το νέο ενοικιαζόµενο διώροφο κτίριο
επιφανείας 4.800 τ.µ. αυξάνει τη δυναµικότητα και τη λειτουργικότητα της όλης επιχείρησης.

•

Το Φεβρουάριο του 1999 αλλάζει η επωνυµία της Εταιρείας σε ΠΕΪΠΕΡΠΑΚ –ΤΣΟΥΚΑΡΙ∆ΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. µε
διακριτικό τίτλο PAPERPACK –ΤΣΟΥΚΑΡΙ∆ΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. Την ίδια χρονιά πραγµατοποιείται επένδυση σε
σύγχρονο µηχανολογικό εξοπλισµό.

•

Τον Οκτώβριο του 1999 η Εταιρεία προέβη στην εξαγορά του 99,56% της εταιρείας ΛΕΟΝΑΡ∆ΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ Α.Ε.

•

Τον Οκτώβριο του 2000, η Εταιρεία εισήγαγε τις µετοχές της στην Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου
Αξιών Αθηνών.

•

Τον Νοέµβριο του 2000 η Εταιρεία απέκτησε το 35% των µετοχών της εταιρείας ΑΦΟΙ ΦΩΚΑ Α.Β.Ε.Ε., µέσω
συνδυασµένης αγοράς µετοχών και αυξήσεως του µετοχικού κεφαλαίου αυτής.

•

Τον ∆εκέµβριο του ιδίου έτους η Εταιρεία αποκτά το υπόλοιπο 0,44% της εταιρείας ΛΕΟΝΑΡ∆ΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ Α.Ε. και καθίσταται πλέον µοναδικός µέτοχός της. Την ίδια περίοδο υπεγράφη µνηµόνιο
συνεργασίας µεταξύ της PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙ∆ΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε και της FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π. µε αντικείµενο
την ευρύτερη συνεργασία των δύο εταιρειών µε τη µορφή της συµµετοχής σε νέες εταιρείες που
δραστηριοποιούνται στον κλάδο των πλαστικών υλών και στον κλάδο του χαρτιού.

•

Τον Φεβρουάριο του 2001 η Εταιρεία απέκτησε το 21% της εταιρείας ΑΦΟΙ ΒΛΑΧΟΥ Α.Β.Ε., µέσω
συνδυασµένης αγοράς µετοχών και αυξήσεως του µετοχικού κεφαλαίου αυτής.
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•

Τον Μάιο του 2001 η εταιρεία απορροφά την κατά 100% πλέον θυγατρική της ΛΕΟΝΑΡ∆ΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ Α.Ε. την οποία έχει ενισχύσει σηµαντικά µε σύγχρονο µηχανολογικό εξοπλισµό και
κατακτά την πρώτη θέση στον κλάδο της συµπαγούς χάρτινης συσκευασίας στην Ελλάδα διαθέτοντας δύο
εργοστάσια στην Αττική ( Μεταµόρφωση και Κηφισιά) συνολικής επιφάνειας 14.000 τ.µ.

•

Τον Αύγουστο του 2003 η Εταιρεία υλοποιεί επένδυση ύψους περίπου 2 εκ. Ευρώ που αφορά στην αγορά
σύγχρονου εκτυπωτικού εξοπλισµού µε τη µέθοδο της βαθυτυπίας.

•

Τον Φεβρουάριο του 2005 ολοκληρώνεται η συγχώνευση µέσω απορρόφησης της κατά 100% θυγατρικής
«ΕΥΡΩΚΤΙΣΜΑ Α.Ε.».

•

Τον Απρίλιο του 2005 η Εταιρεία βραβεύτηκε µε τη διάκριση «Εκτυπωτής της Χρονιάς» στη κατηγορία
συσκευασίας, κατά τη διάρκεια του πρώτου πανελλήνιου διαγωνισµού εκτύπωσης µε τίτλο Ελληνικά Βραβεία
Εκτύπωσης. Το βραβείο αφορούσε στη συσκευασία AMPHORA της εταιρείας METAXA.

•

Τον Ιούλιο του 2006 η Εταιρεία απέκτησε το 35% της νεοϊδρυθείσας εταιρείας QUALITY PROMOTION
AGENCY Α.Ε., µέσω συµµετοχής στο αρχικό µετοχικό κεφάλαιο.

•

Τον Αύγουστο του 2006 ολοκληρώνεται η µετεγκατάσταση της Εταιρείας στην Κηφισιά Αττικής, στους
χώρους που στεγαζόταν το υποκατάστηµα, συγκεντρώνοντας όλες τις γραµµές παραγωγής και την διοίκηση
σε ένα ενιαίο µισθωµένο ακίνητο. Η συγκέντρωση αυτή βελτιώνει την λειτουργικότητα της Εταιρείας.

•

Τον Οκτώβριο του 2006 η Εταιρεία διακόπτει την λειτουργία του υποκαταστήµατος στην Μεταµόρφωση
Αττικής και υπεκµισθώνει το ακίνητο µε ευνοϊκούς όρους.

3.3

Στοιχεία Κεφαλαίου

Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται συνολικά σε 3.162.472,00 Ευρώ, διαιρούµενο σε 3.953.090 κοινές
ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,80 Ευρώ εκάστη.
Η µετοχική σύνθεση της Εταιρείας κατά την 31.12.2006 είχε ως ακολούθως:

Μέτοχος

Αριθµός
Μετοχών

%

Ιωάννης Τσουκαρίδης

2.032.620

51,42

∆.Ο.Λ. Α.Ε.

1.452.220

36,74

91.420

2,31

Βεατρίκη Τσουκαρίδη
Επενδυτικό Κοινό
ΣΥΝΟΛΟ

376.830

9,53

3.953.090

100,00

∆εν υπάρχει άλλο µέλος του ∆.Σ. της Εταιρείας ή/ και ∆ιευθυντικό Στέλεχος το οποίο να κατέχει µετοχές σε
ποσοστό µεγαλύτερο ή ίσο του 0,2% του συνόλου των µετοχών της Εταιρείας.
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4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
4.1
•

Τοµείς ∆ραστηριότητας
PAPERPACK –ΤΣΟΥΚΑΡΙ∆ΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε.

Η PAPERPACK –ΤΣΟΥΚΑΡΙ∆ΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. δραστηριοποιείται στον κλάδο εκτυπώσεων, κυτιοποιίας και χάρτινης
συσκευασίας. Η Εταιρεία λειτουργεί σαν µια καθετοποιηµένη µονάδα, µε σκοπό την τροφοδοσία βιοµηχανικών και
εµπορικών µονάδων µε χάρτινα κουτιά συσκευασίας. Η Εταιρεία πραγµατοποιεί ακόµα λιθογραφικές εκτυπώσεις
εντύπων και ετικετών και δραστηριοποιείται στον κλάδο της οµαδικής συσκευασίας (multipacks).
Πιο αναλυτικά, η Εταιρεία σχεδιάζει, εκτυπώνει και παράγει κουτιά συσκευασίας και έντυπα µε εξειδικευµένες
απαιτήσεις ποιότητας, όσον αφορά στις πρώτες ύλες και στην επεξεργασία. Η εκτύπωση των προϊόντων γίνεται
µε τελειότατου τύπου µηχανές offset φύλλου 6χρωµες και 7χρωµες, ενώ από το 2002 η Εταιρεία προσφέρει και
βαθυτυπικές εκτυπώσεις, µε την υλοποίηση επενδύσεων σε µηχανολογικό εξοπλισµό βαθυτυπίας.
•

ΟΜΙΛΟΣ PAPERPACK –ΤΣΟΥΚΑΡΙ∆ΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε.

Οι δραστηριότητες των εταιρειών του Οµίλου PAPERPACK –ΤΣΟΥΚΑΡΙ∆ΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. που περιλαµβάνονται στην
ενοποίηση της χρήσης 2006, αναλύονται ως εξής:
•

Η PROMOCARTON A.E. δραστηριοποιείται στο σχεδιασµό και την εµπορία προωθητικών ειδών, όπως
στηριγµάτων, εκθετηρίων, χάρτινων προθηκών (stands, lama) και λοιπών προωθητικών µέσων.

Σηµειώνεται ότι στις Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου µέχρι και τη χρήση 2005, περιλαµβανόταν µε την
µέθοδο της ολικής ενοποίησης και η εταιρεία ΑΦΟΙ ΦΩΚΑ ΑΒΕΕ, η οποία στην χρήση 2006 ενοποιήθηκε µε την
µέθοδο της καθαρής θέσης.

4.2

Προϊόντα

Η PAPERPACK–ΤΣΟΥΚΑΡΙ∆ΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. είναι τροφοδοτική µονάδα άλλων επιχειρήσεων, δεν παράγει δηλαδή
τυποποιηµένα δικά της προϊόντα, αλλά προσαρµόζεται και ικανοποιεί τις απαιτήσεις των πελατών της. Οι
εφαρµογές της Εταιρείας, είναι απεριόριστες σε αριθµό και σε τοµείς και είναι πρακτικά αδύνατη η απαρίθµηση
όλων των παραγοµένων ειδών της. Για το λόγο αυτό, αναφέρονται στη συνέχεια ορισµένοι τοµείς, στους οποίους
κατά κύριο λόγο απευθύνεται η PAPERPACK–ΤΣΟΥΚΑΡΙ∆ΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. ώστε να καταστεί εφικτός ο σχηµατισµός
εικόνας για τη δραστηριότητα της Εταιρείας.


Κουτιά Καλλυντικών: Στην απαιτητική αγορά καλλυντικών η Εταιρεία εγγυάται τη σταθερή υψηλή
ποιότητα και όλη τη γκάµα των πιθανών επεξεργασιών, όπως ανάγλυφα, χρυσοτυπία, βαθυτυπία κλπ.



Κουτιά Τροφίµων: Η Εταιρεία διαθέτει την πληρέστερη γκάµα συσκευασιών τροφίµων, κατάλληλων για
απευθείας επαφή µε φαγώσιµα, συσκευασίες µε welle, πλαστικά παράθυρα, press trays κλπ.



Κουτιά Ποτών/ Bag-in-Box: ∆υνατότητα εκτύπωσης σε metalized χαρτόνια, ολογραφήµατα,
προσθήκη χερουλιών, παραθύρων κλπ. Ξεχωριστή γραµµή παραγωγής Bag-in-Box.



Κουτιά Τσιγάρων: Με τη χρήση offset και βαθυτυπικών µηχανών φύλλου, η Εταιρεία προσφέρει flip
tops, κούτες, περιτυλίγµατα, µαλακά πακέτα, round corners, οκτάγωνα κλπ.



Κουτιά Φαρµακευτικών Προϊόντων: Η Εταιρεία είναι παραδοσιακός προµηθευτής του κλάδου των
φαρµακευτικών, διαθέτοντας εκτός των άλλων και τεχνολογία προστασίας από την αντιγραφή.



Κουτιά Απορρυπαντικών: ∆υνατότητα παραγωγής των αδιάβροχων βάσεων welle για τις συσκευασίες
απορρυπαντικών, στις οποίες τοποθετούνται χερούλια, tear strip κλπ.



Κουτιά Ειδών Υγιεινής:
οδοντόκρεµες κλπ.

Παραγωγή

διαφόρων
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Παραγωγή

Η παραγωγική διαδικασία είναι πλήρως καθετοποιηµένη και συµπεριλαµβάνει τα εξής:






Σχεδιασµό του προϊόντος µε τη χρησιµοποίηση ειδικού λογισµικού
Προ-εκτυπωτική διαµόρφωση και αναπαραγωγή µέσω εξειδικευµένου λογισµικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισµού
Εκτύπωση µε τον πλέον σύγχρονο µηχανολογικό εξοπλισµό τεχνολογίας offset και βαθυτυπίας
Κοπή σε σύγχρονες κοπτικές µηχανές
Κόλληση σε ειδικές συρταροκολλητικές µηχανές

Επιπλέον, η Εταιρεία έχει τη δυνατότητα υλοποίησης µίας ευρείας γκάµας σύνθετων εφαρµογών που καλύπτουν
το σύνολο των αναγκών στο τοµέα της χάρτινης συσκευασίας, όπως:






Παραθυροκόλληση για ενσωµάτωση ζελατίνας
∆ιαµόρφωση σκαφακίων για συσκευασίες τύπου burger
Τελειοποίηση εκτύπωσης µε χρήση βερικιού, UV κλπ
Ενσωµάτωση χερουλιών στη συσκευασίες
Φυλοκόλληση χαρτονιού µε welle για συσκευασία προϊόντων µεγάλου βάρους όπως bag in box,
απορρυπαντικών κλπ

Παράλληλα, η Εταιρεία διασφαλίζει την ποιότητα στη παραγωγή της µε συνεχή ποιοτικό έλεγχο σε όλα τα στάδια
της παραγωγικής διαδικασίας.

4.4

Κύριες εγκαταστάσεις – Ακίνητη περιουσία

Ι. Ιδιόκτητα Ακίνητα
Μέσω της απορρόφησης της ΕΥΡΩΚΤΙΣΜΑ Α.Ε. το 2005, η Εταιρεία έχει στη κατοχή της διαµέρισµα στο Γαλαξίδι
µε αναλογία επί του οικοπέδου, ως εξής:

Τοποθεσία

τ.µ. Οικοπέδου

Αξία Κτήσης

Αναπροσαρµογή
Ν.2065/1992

ΝΙΚ. ΓΟΥΡΓΟΥΡΗ 2 ΓΑΛΑΞΙ∆Ι

638,81

Ευρώ 6.796,76

Ευρώ 2.718,70

Το ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου είναι 10,2%, ήτοι 65,16 τ.µ. Η αξία κτήσης του οικοπέδου
αντιπροσωπεύει το 5% της συνολικής αξίας του ακινήτου (διαµερίσµατος), σύµφωνα µε το υπ’αριθ.
521/13.11.2000 συµβόλαιο της συµβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Ευθ. Κουτάκου, βάσει του οποίου
αγοράστηκε το ακίνητο από την ΕΥΡΩΚΤΙΣΜΑ Α.Ε. και το οποίο περιγράφεται στον επόµενο πίνακα:

Τοποθεσία

Τετραγωνικά Μέτρα
∆ιαµερίσµατος

Αξία Κτήσης

ΝΙΚ.ΓΟΥΡΓΟΥΡΗ 2 ΓΑΛΑΞΙ∆Ι

63,38

Ευρώ 139.938,38

Η τελευταία αναπροσαρµογή της αξίας των παραπάνω ακινήτων έγινε την 31/12/2004 σύµφωνα µε τον
Ν.2065/1992.
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ΙΙ. Ενοικιαζόµενα Ακίνητα
Τα παρακάτω αποτελούν τις βασικές ενοικιαζόµενες εγκαταστάσεις της Εταιρείας :

Έδρα και Εργοστάσιο , Κάτω Κηφισιά
Βιλτανιώτη 24 : Γραφεία - Εργοστάσιο , συνολικής κάλυψης 6.750 τ.µ.

Μεταµόρφωση Αττικής
Ναυπλίου 10 – 14 : Πρώην Έδρα της Εταιρείας, Γραφεία – Εργοστάσιο , συνολικής κάλυψης 4.800 τ.µ. Η εν
λόγω εγκατάσταση από τον Οκτώβριο του 2006 Υπεκµισθώνεται από την Εταιρεία.

Αποθήκη, Κάτω Κηφισιά
Μενεξέδων 9 : Αποθήκη Α’ & Β’ Υλών, συνολικής κάλυψης 1.527 τ.µ.

Οικόπεδα για χρήση παρκινγκ, Κάτω Κηφισιά
Βιλτανιώτη 24 : Παρκινγκ, συνολικής κάλυψης 2.708 τ.µ.

4.5

Προσωπικό

Η αριθµητική εξέλιξη του προσωπικού της Εταιρείας και του Οµίλου κατά τα δύο τελευταία χρόνια, όπως αυτή
διαµορφώθηκε στο τέλος κάθε έτους, είναι η εξής :
•

PAPERPACK – ΤΣΟΥΚΑΡΙ∆ΗΣ Ι.Α.Β.Ε.Ε..

∆ιοικητικό προσωπικό (µισθωτοί)
Εργατοτεχνικό προσωπικό (ηµεροµίσθιοι)
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

•

2006

2005

36

37

66

71

102

108

2006

20051

41

57

Όµιλος PAPERPACK – ΤΣΟΥΚΑΡΙ∆ΗΣ Ι.Α.Β.Ε.Ε..

∆ιοικητικό προσωπικό (µισθωτοί)
Εργατοτεχνικό προσωπικό (ηµεροµίσθιοι)
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1.

66

116

107

173

Στην Χρήση 2005 στον Όµιλο περιλαµβάνεται και το προσωπικό της ΑΦΟΙ ΦΩΚΑ ΑΒΕΕ, ενώ στην χρήση 2006
δεν περιλαµβάνεται.
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5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
5.1

Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας που συγκροτήθηκε σε σώµα µε τα από 23.6.2006, 22.9.2006 και
05.10.2006 πρακτικά του ∆.Σ. και εξελέγη σύµφωνα µε απόφαση της Tακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων
της 22.06.2006, επανασυγκροτούµενο σε σώµα µε τις από 22.09.2006 και 5.10.2006 αποφάσεις ∆.Σ. µετά τις
αντικαταστάσεις παραιτηθέντων µελών του, είναι δε εννεαµελές µε τριετή θητεία που λήγει το 2009 και
απαρτίζεται από τους εξής:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Ιωάννης Τσουκαρίδης

ΘΕΣΗ ΣΤΟ ∆.Σ.

Ι∆ΙΟΤΗΤΑ

Πρόεδρος & ∆ιευθ. Σύµβουλος

Εκτελεστικό µέλος

Γεώργιος Οράτης

Αντιπρόεδρος

Εκτελεστικό µέλος

∆ηµήτριος Γούτος

Μέλος

Ανεξάρτητο και µη εκτελεστικό µέλος

Μιλτιάδης Αναστασιάδης

Μέλος

Ανεξάρτητο και µη εκτελεστικό µέλος

Αλέξιος Σγουµπόπουλος

Μέλος

Μη εκτελεστικό µέλος

Κορίνα Φασούλη - Γραφανάκη

Μέλος

Μη εκτελεστικό µέλος

Στέργιος Νέζης

Μέλος

Μη εκτελεστικό µέλος

Νικόλαος Πεφάνης

Μέλος

Μη εκτελεστικό µέλος

Νικόλαος Γκότσης

Μέλος

Μη εκτελεστικό µέλος

Επισηµαίνεται ότι ο κ. Νικόλαος Πεφάνης εκλέχθηκε προσωρινά από το ∆.Σ. την 21.9.2006 σε αντικατάσταση του
παραιτηθέντος µέλους κ. Νικολάου Κατσιµπράκη και ο κ. Στέργιος Νέζης εκλέχθηκε προσωρινά από το ∆.Σ. την
4.10.2006 σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος µέλους κ. Παναγιώτη Χρυσικάκη. Η εκλογή τους θα επικυρωθεί
από την επόµενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
Την Εταιρεία εκπροσωπεί ο Πρόεδρος του ∆.Σ. κ. Ιωάννης Τσουκαρίδης και σε περίπτωση απουσίας του ο
Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. κ. Γεώργιος Οράτης από κοινού µε τον ∆ιευθυντή Λογιστηρίου της Εταιρείας κ. Νικόλαο
Ζέτο.
Μέχρι την 15.03.2007 οπότε και παραιτήθηκε ο Οικονοµικός ∆ιευθυντής της Εταιρείας κ. Θεοφάνης Αντωνίου,
την Εταιρεία εκπροσωπούσε σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του κου Τσουκαρίδη, ο Αντιπρόεδρος του ∆.Σ.
κ. Γεώργιος Οράτης από κοινού µε τον Οικονοµικό ∆ιευθυντή της Εταιρείας κ. Θεοφάνη Αντωνίου ή τον
∆ιευθυντή Λογιστηρίου της Εταιρείας κ. Νικόλαο Ζέτο.

5.2

Ανώτατα ∆ιευθυντικά Στελέχη

Τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας είναι τα εξής:
Ιωάννης Τσουκαρίδης , Πρόεδρος ∆.Σ. & ∆ιευθύνων Σύµβουλος, 60 ετών.
Απόφοιτος του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, Τµήµα Οικονοµικών & Εµπορικών Επιστηµών. Ξεκίνησε την
καριέρα του στην οµώνυµη οικογενειακή εταιρεία το 1973 αµέσως µετά την αποφοίτηση του. Ανέλαβε πλήρως το
εµπορικό τµήµα της εταιρείας και κατάφερε να επιτύχει µια συνεχή αύξηση της πελατειακής της βάσης. Το 1979
ανέλαβε καθήκοντα Γενικού ∆ιευθυντή και την Οικονοµική ∆ιεύθυνση της Εταιρείας.

Γεώργιος Οράτης, Αντιπρόεδρος ∆.Σ., Εµπορικός ∆ιευθυντής, 33 ετών.
Είναι απόφοιτος του Πανεπιστηµίου Πειραιώς, Τµήµα Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων. Ξεκίνησε την
επαγγελµατική του σταδιοδροµία στην Εταιρεία από το 1995 και σήµερα διευθύνει τους τοµείς των Πωλήσεων,
Μάρκετινγκ και ∆ηµοσίων Σχέσεων.
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Νικόλαος Γκανέτσος, Αναπληρωτής Γενικός ∆ιευθυντής, 43 ετών.
Είναι πτυχιούχος Χηµικός Μηχανικός του Ε.Μ.Π. και κάτοχος MBA από το ALBA. Έχει διατελέσει ∆ιευθυντής
Εργοστασίου και ∆ιευθυντής Παραγωγής στην ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε., Γενικός ∆ιευθυντής στην µονάδα υλικών
συσκευασίας 3Ν του Οµίλου FRIGOGLASS, Γενικός ∆ιευθυντής στην SPEEDEX και Γενικός ∆ιευθυντής του Οµίλου
ANKER. Συνεργάζεται µε την Εταιρεία από τις αρχές του 2006 έχοντας αναλάβει την αναδιοργάνωση της
παραγωγικής και εµπορικής διαχείρισης.

Χρήστος Τόλος, Τεχνικός ∆ιευθυντής, 54 ετών.
Είναι πτυχιούχος της σχολής ∆οξιάδη και δραστηριοποιείται στον κλάδο των γραφικών τεχνών επί 34 συναπτά
έτη. Εργάζεται στην PAPERPACK – ΤΣΟΥΚΑΡΙ∆ΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. από το 1979 και σήµερα διευθύνει τις παραγωγικές
λειτουργίες της Εταιρείας.
Νίκος Χαλαβαζής, Μ.Β.Α. – Οικονοµικός ∆ιευθυντής, 38 ετών.
Γεννήθηκε στη Σύρο το 1969. Είναι απόφοιτος του Πανεπιστηµίου Πειραιώς και κάτοχος τίτλου Master of
Business Administration από το Nottingham Trent University- UK. Επίσης κατέχει τίτλο εξειδiκευσης στα ∆ιεθνή
Λογιστικά Πρότυπα (I.A.S.) από το Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο. Ξεκίνησε την επαγγελµατική του δραστηριότητα
το 1995 σαν βοηθός λογιστή στην σαπωνοποιία ΕΡΜΗΣ, µέλος του οµίλου εταιριών ΕΛΓΕΚΑ. Το 1996
προσελήφθη ως λογιστής στην εταιρία MEDIA SΤRΟM S.A (Αθηναϊκή Στρωµατοποιία). Το 1997 προήχθη σε
προϊστάµενο λογιστηρίου της εταιρίας ΥΓΡΟΓΚΑΖ Α.Ε, µέλος του οµίλου εταιριών AVIN OIL.To 1998 προσελήφθη
στην εταιρία ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε. σαν Group Financial Controller και από το 2002 ανέλαβε την θέση του
Οικονοµικού ∆ιευθυντή. Από το Μάρτιο του 2007 συνεργάζεται µε την εταιρεία «Paperpack- Τσουκαρίδης Ι.
Α.Β.Ε.Ε»
ασκώντας
τα
καθήκοντα
του
Οικονοµικού
∆ιευθυντή.
Έχει παρακολουθήσει σεµινάρια κοστολόγησης, λογιστικής, φορολογίας ,ΚΒΣ, διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου
καθώς και µεθόδους αποτίµησης εταιρειών. Έχει άδεια άσκησης οικονοµολογικού επαγγέλµατος και άδεια άσκησης
λογιστικού και φοροτεχνικού επαγγέλµατος από το Οικονοµικό Επιµελητήριο. Οµιλεί Αγγλικά.
Νικόλαος Ζέτος, ∆ιευθυντής Λογιστηρίου, 41 ετών.
Είναι πτυχιούχος του Πανεπιστηµίου Πειραιώς, Τµήµα Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήµης. Είναι µέλος του
Οικονοµικού Επιµελητηρίου Ελλάδος. Έχει εργαστεί στις εταιρείες ΑΓΡΟΠΛΑΝ Ε.Π.Ε. και ΑΓΡΟΚΟΜ Ε.Π.Ε. ως
∆ιευθυντής Λογιστηρίου. Εργάζεται στην Εταιρεία από το 1997.
Ιωάννης Χωριανόπουλος, ∆ιευθυντής Εργοστασίου , 48 ετών.
Έχει προϋπηρεσία 24 χρόνων σε εταιρείες του κλάδου εκτυπώσεων και κυτιοποιίας. Εργάζεται στην Εταιρεία από
το 1996 και σήµερα διευθύνει το Εργοστάσιο.
Γεωργία Κολοβού-Μιχελάκη, ∆ιευθύντρια Προµηθειών, 51 ετών.
Έχει προϋπηρεσία 31 ετών µε σηµαντική εµπειρία σε εταιρείες του ευρύτερου κλάδου. Εργάζεται στην Εταιρεία
από τον Φεβρουάριο του 2006 οπότε ανέλαβε και το Τµήµα Προµηθειών.
Άρης Παπαιωάννου, ∆ιευθυντής Προεκτυπωτικού, 35 ετών.
Είναι πτυχιούχος Χηµικός Μηχανικός του Ε.Μ.Π. Έχει διατελέσει ∆ιευθυντής Προγραµµατισµού και ∆ιευθυντής
Προεκτυπωτικού στην ICR Ιωάννου ΑΒΕΕ για χρονικό διάστηµα 7 ετών . Συνεργάζεται µε την Εταιρεία από το
τέλος του 2006 έχοντας αναλάβει την διεκπαιρέωση των προεκτυπωτικών σταδίων των εργασιών και την
εγκατάσταση και λειτουργία συστήµατος παραγωγής ψηφιακής απεικόνισης τσίγκων (CTP).
Αθανάσιος Κουβαράς, ∆ιευθυντής Παραγωγής, 35 ετών.
Είναι πτυχιούχος Χηµικός Μηχανικός του Ε.Μ.Π. και κάτοχος MBA από το Πανεπιστήµιο Πειραιώς. Έχει διατελέσει
∆ιευθυντής Παραγωγής και Τεχνικός ∆ιευθυντής στην ΙCR Ιωάννου ΑΒΕΕ. Εργάζεται στην Εταιρεία από 1.1.2007.
Από τα µέλη του ∆.Σ. και τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας κανείς δεν έχει καταδικαστεί για ατιµωτικές
πράξεις, ή οικονοµικά εγκλήµατα, ή είναι αναµεµειγµένος σε δικαστικές εκκρεµότητες που αφορούν πτώχευση,
εγκληµατική πράξη και απαγόρευση άσκησης επιχειρηµατικής δραστηριότητας ή/ και χρηµατιστηριακών
συναλλαγών.
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Συµµετοχές των Μελών του ∆.Σ. στο ∆.Σ. και στο Μετοχικό Κεφάλαιο άλλων
Εταιρειών

Τα µέλη του ∆.Σ. της Εταιρείας που συµµετέχουν στη διοίκηση ή/ και στο µετοχικό κεφάλαιο άλλων εταιρειών µε
ποσοστό µεγαλύτερο του 3% παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕΛΩΝ ∆.Σ. ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Μέλος ∆.Σ.

Ιωάννης Τσουκαρίδης

Εταιρεία

Θέση ∆.Σ.

Ποσοστό
Συµµετοχής

Promocarton Α.Ε.

Πρόεδρος

40,00%

Μπένµαρ ΕΠΕ

∆ιαχειριστής

25,00%

Γαβριηλίδου Μ. & ΣΙΑ Ο.Ε.

∆ιαχειριστής

25,00%

Τσουκαρίδης Ι. & Α. Ο.Ε.

∆ιαχειριστής

50,00%

Γαβριηλίδου Μ. - Ι. Τσουκαρίδης &
ΣΙΑ Ε.Ε.

∆ιαχειριστής

25,00%

Μπογιάκη Ε. & ΣΙΑ Ο.Ε.

Συνδιαχειριστής

37,50%

Ελένη Μπογιάκη - Ι. Τσουκαρίδης &
ΣΙΑ Ο.Ε.

Συνδιαχειριστής

37,50%

Τσουκαρίδης Ι. & ΣΙΑ Ο.Ε.

∆ιαχειριστής

3,33%

Ιωάννης ∆εϊµέζης Ο.Ε.

∆ιαχειριστής

12,50%

Μαριάννα Τσέκου & ΣΙΑ Ε.Ε.

Μέλος

16,00%

Γεώργιος Οράτης

Promocarton Α.Ε.

Αντιπρόεδρος

Αλέξιος Σγουµπόπουλος

Β. Κωστούρος & ΣΙΑ Ε.Ε.

Εταίρος

26,00%

Μακρίδου Αντ. & ΣΙΑ Ο.Ε.

Εταίρος

8,33%

Μ.Γαβριηλίδου & ΣΙΑ Ο.Ε.

Εταίρος

50,00%

Μ.Σπυροπούλου & ΣΙΑ Ο.Ε.

Εταίρος

8,50%

Μ. Γαβριηλίδου - Ι. Τσουκαρίδης &
ΣΙΑ Ε.Ε.

Εταίρος

50,00%

ΑΦΟΙ Χριστόπουλοι & ΣΙΑ Ε.Ε.

Εταίρος

50,00%

Γ.Σπυρόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε.

Εταίρος

5,00%

Γιάκο Ντόγιου & ΣΙΑ Ο.Ε.

Εταίρος

50,00%

Ε. Μπογιάκη & ΣΙΑ Ο.Ε.

Εταίρος

37,50%

Ε.Καστέλλας & ΣΙΑ Ε.Ε.

Εταίρος

10,00%

Ε. Μπογιάκη - Τσουκαρίδης & ΣΙΑ Ο.Ε.

Εταίρος

37,50%

Ι.Τσουκαρίδης & ΣΙΑ Ο.Ε.

Εταίρος

33,33%

Ι.Ρούπα & ΣΙΑ Ο.Ε.

Εταίρος

5,00%

ΜΠΕΝΜΑΡ ΕΠΕ

∆ιαχειριστής

50,00%

Π. Αποστολάτος ΕΠΕ

∆ιαχειριστής

45,00%
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Κορίνα Γραφανάκη

∆ηµήτριος Γούτος

Στέργιος Νέζης
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ΒΕΝ ΤΕΑΜ ΕΠΕ

∆ιαχειριστής

5,00%

ΒΕΝ ΑΛΦΑ & ΣΙΓΜΑ ΕΠΕ

∆ιαχειριστής

10,00%

Α. & Κ. ΣΓΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ

Πρόεδρος & ∆)νων
Σύµβουλος

79,00%

Α.Σγουµπόπουλος - Ι.Μεταξάς ΕΠΕ

∆ιαχειριστής

3,00%

Ι.Ιωάννου & ΣΙΑ ΕΠΕ

∆ιαχειριστής

5,00%

Βenalex

Πρόεδρος

93,58%

Α.Σγουµπόπουλος - Ι.Μεταξάς ΑΕ

Πρόεδρος

50,00%

Conalex Kτηµατική AE

Πρόεδρος & ∆)νων
Σύµβουλος

98,32%

Promocarton Α.Ε.

Μέλος

-

PRENEAL A.E.

Μέλος

-

PRESTIGES Α.Ε.

Μέλος

-

ΤΕΜ-ΚΑΤ Α.Ε.

Μέλος

-

∆ΡΟΜΩΝ ΑΕΒΕ

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ &
∆/ΝΩΝ ΣΥΜ/ΛΟΣ

∆ΡΟΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΑΕΕ

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆Σ

-

∆ΡΟΜΩΝ AUTO ΑΕΑ

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆Σ &
∆/ΩΝ ΣΥΜ/ΛΟΣ

-

∆ΡΟΜΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΑΕ

ΜΕΛΟΣ ∆Σ

-

ΝΕΟΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΕ

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆Σ

ΑΕ

30%

25%

∆ΟΛ Α.Ε.

Μέλος

-

Νέα Ακτίνα ΑΕ

Μέλος

-

Ειδικές Εκδόσεις ΑΕ

Αντιπρόεδρος και
∆/νων Σύµβουλος

-

Μέλλον Group ΑΕ

Μέλος

-

Εκδοτική Βορ. Ελλάδος ΑΕ

Μέλος

-

Εκτυπώσεις IRIS AEBE

Μέλος

-

Multimedia AE

Αντιπρόεδρος
&
∆)νων Σύµβουλος

-

Eurostar ATEBE

Μέλος

-

Studio ATA AE

Μέλος & ∆/νων
Σύµβουλος

-

Action Plan AE

Μέλος

Μιχαλακοπούλου
Τουριστική Α.Ε.

Κτηµατική

–

Μέλος

-

Interoptics ΑΕ

Αντιπρόεδρος

-

Ελληνικά Γράµµατα ΑΕ

Μέλος & ∆/νων
Σύµβουλος

-

Παπασωτηρίου ΑΕ

Μέλος

-

∆ΟΛ Digital AE

Μέλος & ∆/νων
Σύµβουλος

-

HEARST ∆ΟΛ ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ ΕΠΕ

Πρόεδρος

-

MC ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Αντιπρόεδρος
&
∆)νων Σύµβουλος

-

Ramnet AE

Αντιπρόεδρος

-
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Ramnet Shop AE

Αντιπρόεδρος

-

Μικρές Αγγελίες ΑΕ

Μέλος

-

Αθηναϊκά Νέα ΑΕ

Μέλος
& ∆)νων
Σύµβουλος

-

ΞΑΝΘΗ ΝΕΖΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

Εταίρος

20%

Γ. ΝΤΙΝΟΣ – Σ. ΝΕΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

Εταίρος

40%

∆ΟΛ Α.Ε.

Μέλος

-

Νέα Ακτίνα ΑΕ

Μέλος

-

Ειδικές Εκδόσεις ΑΕ

Μέλος

-

Τρίαινα Τράβελ ΑΕ

Αντιπρόεδρος

-

Εκδοτική Βορ. Ελλάδος ΑΕ

Μέλος

-

Εκτυπώσεις IRIS AEBE

Μέλος

-

Multimedia AE

Μέλος

-

Eurostar ATEBE

Αντιπρόεδρος

-

Studio ATA AE

Μέλος

-

Action Plan AE

Αντιπρόεδρος

-

Action Plan H.R.A.E.

Πρόεδρος & ∆)νων
Σύµβουλος

-

Αντιπρόεδρος
&
∆)νων Σύµβουλος

-

Ελληνικά Γράµµατα ΑΕ

Πρόεδρος

-

Παπασωτηρίου ΑΕ

Μέλος

-

∆ΟΛ Digital AE

Μέλος

-

Ramnet Shop AE

Μέλος

-

Ramnet AE

Μέλος

-

Αθηναϊκά Νέα ΑΕ

Μέλος

-

Μέλος

-

Μιχαλακοπούλου
Τουριστική Α.Ε.

Νικόλαος Γκότσης

Studio ATA AE

Κτηµατική

–

Πέρα από τις ανωτέρω εταιρείες, τα µέλη του ∆.Σ. της Εταιρείας δηλώνουν ότι δεν συµµετέχουν στο ∆.Σ. ή στο
µετοχικό κεφάλαιο άλλων εταιρειών σε ποσοστό µεγαλύτερο του 3%, ούτε ασκούν επιρροή, ούτε έχουν
οποιαδήποτε σχέση µε άλλες εταιρείες εκτός των παραπάνω.
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6. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
6.1

Πρόσφατες Εξελίξεις

Τα τελευταία χρόνια η Εταιρεία έχει αντιµετωπίσει σηµαντικές δυσκολίες µε αποτέλεσµα να πληγεί τόσο η
αποτελεσµατικότητά της, όσο και η αναπτυξιακή της πορεία. Κύριο αίτιο αυτού είναι η γενικότερη ύφεση που
παρουσιάζεται στην εγχώρια βιοµηχανική παραγωγή, η οποία όπως γίνεται αντιληπτό επηρεάζει ολόκληρη την
παραγωγική αλυσίδα και συνεπώς και το κλάδο της συσκευασίας. Απόρροια της ύφεσης µεταξύ άλλων, είναι η
µείωση της παραγωγής και κατ’ επέκταση της ζήτησης για είδη συσκευασίας, η παύση λειτουργίας ή
µετεγκατάσταση στο εξωτερικό εγχώριων παραγωγικών µονάδων και η εντατικοποίηση του ανταγωνισµού.
Λειτουργώντας σε ένα τέτοιο περιβάλλον, η Εταιρεία επηρεάστηκε σηµαντικά, δεδοµένων των υψηλών
επενδύσεων που έχει πραγµατοποιήσει σε σύγχρονο µηχανολογικό εξοπλισµό, συγκεντρώνοντας δηλαδή στο
παρελθόν ιδιαίτερα υψηλά σταθερά κόστη σε σχέση µε την στάσιµη πορεία της αγοράς. Παράλληλα, η
εντατικοποίηση του ανταγωνισµού οδήγησε σε ένα καθεστώς στασιµότητας και των τιµών, µε αποτέλεσµα να
ευνοούνται οι µικρότερες παραγωγικές µονάδες µε χαµηλότερα κόστη λειτουργίας.
Παρά τις προαναφερθείσες δυσκολίες, η Εταιρεία κατάφερε να διατηρήσει το µερίδιό της στην αγορά, γεγονός
που την καθιστά µέχρι σήµερα ηγέτιδα στο κλάδο της συµπαγούς χάρτινης συσκευασίας. Παράλληλα, η ∆ιοίκηση
θέλοντας να προσδώσει προστιθέµενη αξία στην εταιρεία προέβηκε σε µια σειρά µέτρων ώστε να διασφαλιστεί η
µελλοντική αναπτυξιακή της πορεία και η όσο το δυνατόν συντοµότερη επαναφορά στην κερδοφορία.
Τέτοια µέτρα αφορούσαν στην αναδιάρθρωση του Ενεργητικού της µέσω κυρίως της πώλησης του
µηχανολογικού εξοπλισµού που δεν απέδιδε τα αναµενόµενα κάτω από τις τρέχουσες συνθήκες ή είχε
αντικατασταθεί, στην αναδιάρθρωση του ανθρώπινου δυναµικού, στην υιοθέτηση στενών προϋπολογισµών
εξόδων και στη χάραξη νέας εµπορικής πολιτικής µε έµφαση στους κλάδους που παρουσιάζουν εντονότερη
αναπτυξιακή πορεία.
Επιπλέον η ∆ιοίκηση της Εταιρείας επιδιώκοντας την βελτιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας, µε απώτερο
στόχο την αποτελεσµατική µείωση του κόστους παραγωγής, προχώρησε από τα µέσα του 2006 στην
συγκέντρωση του συνόλου των γραµµών παραγωγής σε µία παραγωγική µονάδα .
Όλα αυτά συντελούν στην σηµαντική µείωση των εξόδων της Εταιρείας και στη βελτίωση των περιθωρίων της.

6.2

Στόχοι και Στρατηγική

Η µελλοντική στρατηγική της ∆ιοίκησης επικεντρώνεται στην πλήρη εναρµόνισή της Εταιρείας στις τρέχουσες
επιταγές της αγοράς, µέσω της συνεχούς και αποτελεσµατικής λειτουργικής αναδιάρθρωσης, η οποία θα µειώσει
όσο το δυνατόν περισσότερο το κόστος παραγωγής και λειτουργίας, σε συνδυασµό µε την προσπάθεια για υγιή
αύξηση του κύκλου εργασιών.
Κύριοι παράγοντες της εν λόγω στρατηγικής για το εγγύς µέλλον είναι:


Η επιτυχής διείσδυση σε πελατολόγιο του ενδιαφέροντος της Εταιρείας, µέσω της σύναψης νέων
στοχοποιηµένων συνεργασιών και ανάπτυξης του υπάρχοντος επιθυµητού πελατολογίου.

Η συνεχής διεύρυνση της γκάµας των εφαρµογών της Εταιρείας και κατ’ επέκταση των προσφεροµένων
προϊόντων, τα οποία εµπεριέχουν υψηλή προστιθέµενη αξία και υψηλές ποιοτικές προδιαγραφές, µε
σκοπό την περαιτέρω διαφοροποίησή από τον ανταγωνισµό.
Ταυτόχρονα η ∆ιοίκηση του Οµίλου, αντιλαµβανόµενη ότι η σηµερινή κατάσταση της αγοράς ευνοεί τις
ανακατατάξεις στον κλάδο, παρακολουθεί στενά όλες τις εξελίξεις προκειµένου ο Όµιλος να διαδραµατίσει
σηµαντικό ρόλο σε ενδεχόµενη συγκέντρωση του κλάδου. Άλλωστε η παγκόσµια αγορά της χάρτινης
συσκευασίας έχει εµφανίσει εδώ και αρκετό καιρό τάσεις συγκέντρωσης σε ολιγάριθµους πολυεθνικούς
καθετοποιηµένους οµίλους εταιρειών, φαινόµενο που αναµένεται να εντατικοποιηθεί στο µέλλον και στην εγχώρια
αγορά.


Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία εξετάζει κάθε πιθανότητα συνεργασίας η οποία είναι ικανή να δηµιουργήσει
οικονοµίες κλίµακας και συνεπώς προστιθέµενη αξία για τους µετόχους, µέσω της ισχυροποίησης της θέσης της
στην εγχώρια αγορά και της ενδυνάµωσης της δραστηριότητάς της στο εξωτερικό.
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7. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
Η µετοχή της PAPERPACK Ι.ΤΣΟΥΚΑΡΙ∆ΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ξεκίνησε τη διαπραγµάτευση στο Χρηµατιστήριο Αξιών
Αθηνών στις 19.10.2000. Η τιµή κλεισίµατος της µετοχής στο Χ.Α.Α κατά τη τελευταία συνεδρίαση κάθε µήνα από
τον Ιανουάριο του 2006 έως τον ∆εκέµβριο του 2006, ο όγκος συναλλαγών και η αξία του συνολικού µηνιαίου
όγκου συναλλαγών παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα:

Ηµεροµηνία

Τιµή
κλεισίµατος
(€)

Μηνιαίος
Όγκος
Συναλλαγών

Συνολική αξία
συναλλαγών
Μηνός (€)

Γενικός
∆είκτης

31-Ιαν-06

1,99

29.469

58.040

3.977,84

28-Φεβ-06

2,51

18.852

45.540

4.202,85

31-Μαρ-06

2,69

7.249

19.050

4.122,34

28-Απρ-06

2,01

21.009

40.560

4.139,96

31-Μαϊ-06

1,95

7.127

14.040

3.753,21

30-Ιουν-06

1,74

4.960

8.660

3.693,75

31-Ιουλ-06

1,65

3.029

4.630

3.747,98

31-Αυγ-06

1,88

2.300

4.150

3.868,69

29-Σεπ-06

1,79

700

1.210

3.931,05

31-Οκτ-06

1,77

2.284

3.920

4.128,60

30-Νοε-06

1,79

6.205

11.500

4.220,50

29-∆εκ-06

1,74

8.212

15.340

4.394,13

Στο διάγραµµα που ακολουθεί παρουσιάζει την εξέλιξη της τιµής της µετοχής της PAPERPACK Ι.ΤΣΟΥΚΑΡΙ∆ΗΣ
Α.Β.Ε.Ε., καθώς και τον όγκο συναλλαγών επί των τίτλων της, από την 1.1.2006 έως την 31.12.2006:
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Η διακύµανση της τιµής της µετοχής της PAPERPACK Ι.ΤΣΟΥΚΑΡΙ∆ΗΣ Α.Β.Ε.Ε. στο Χ.Α. συγκριτικά µε την
αντίστοιχη πορεία του Γενικού ∆είκτη για το έτος 2006 παρατίθεται στον πίνακα που ακολουθεί:
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Γενικός ∆είκτης

Η χρηµατιστηριακή αξία της PAPERPACK - ΤΣΟΥΚΑΡΙ∆ΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. την 29.12.2006 ανερχόταν σε 6.878.376,60
Ευρώ.
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8. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
8.1

Συνοπτικές Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις 2006
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Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις 2006

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
PAPERPACK – ΤΣΟΥΚΑΡΙ∆ΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε.

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις
για την χρήση από
1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2006

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου και της εταιρείας είναι
εκείνες που εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της «PAPERPACK-ΤΣΟΥΚΑΡΙ∆ΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε.» την
15/3/2007 και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση
www.paperpack.gr. Επισηµαίνεται ότι τα δηµοσιοποιηθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία
στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισµένα γενικά οικονοµικά στοιχεία αλλά δεν
παρέχουν την ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της Εταιρείας και
του Οµίλου, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Επίσης, επισηµαίνεται ότι, χάριν απλοποίησης,
στα δηµοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία έχουν γίνει ορισµένες συµπτύξεις και
ανακατατάξεις κονδυλίων.

Ιωάννης Τσουκαρίδης
Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος
PAPERPACK-ΤΣΟΥΚΑΡΙ∆ΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε.
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Έκθεση ∆ιαχείρισης ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,
Σας υποβάλουµε την Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τη διαχειριστική χρήση 1/1/2006 – 31/12/2006,
καθώς και τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις σε µητρικό και ενοποιηµένο επίπεδο, οι οποίες συντάχθηκαν βάσει
της ισχύουσας νοµοθεσίας και τις γενικά παραδεκτές Λογιστικές Αρχές, όπως αυτές προδιαγράφονται από τα
∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006
Κατά τη διάρκεια του 2006 η Εταιρεία προχώρησε στην ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης της λειτουργίας της, µε
την ενοποίηση των δύο εργοστασίων και την µετεγκατάσταση στον ίδιο χώρο των διοικητικών υπηρεσιών. Η
λειτουργία από εδώ και πέρα της Εταιρείας στο εργοστάσιο της Κηφισιάς, αναµένεται να έχει ευεργετικά
αποτελέσµατα σε ότι αφορά στη µείωση εξόδων, στον προγραµµατισµό της παραγωγής και στον αποτελεσµατικό
έλεγχο της παραγωγικής διαδικασίας.
Η εν λόγω µετεγκατάσταση του εργοστασίου και των διοικητικών υπηρεσιών, αποτέλεσε για την Εταιρεία
επένδυση άνω των Ευρώ 500 χιλ, η οποία επιβάρυνε στο µεγαλύτερο µέρος της τη χρήση του 2006, αλλά
αναµένεται να αποσβεστεί σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα.
Συγκεκριµένα, από την κίνηση αυτή, εκτιµάται ότι θα προκύψουν σηµαντικά οφέλη από τη µείωση των σταθερών
εξόδων (ενοίκια, προσωπικό, αποσβέσεις εξοπλισµού), την οµαλότερη ροή της παραγωγικής διαδικασίας, την
µείωση των µεταφορών, τον περιορισµό των φυρών και εν γένει τη µεγιστοποίηση της παραγωγικότητας των
γραµµών παραγωγής.
Παράλληλα, µε την ελευθέρωση του εργοστασίου της Μεταµόρφωσης, η Εταιρεία µίσθωσε το εν λόγω ακίνητο
στον ΟΠΑΠ, µε αποτέλεσµα να δηµιουργηθεί µία πρόσθετη και σηµαντική πηγή εσόδων.
Επιπλέον, το 2006 η Εταιρεία προχώρησε και σε αναδιάρθρωση των Ιδίων Κεφαλαίων της, προχωρώντας σε
µείωση του µετοχικού κεφαλαίου κατά Ευρώ 3.281.064,70, µε µείωση της ονοµαστικής αξίας των µετοχών και
ταυτόχρονη διαγραφή συσσωρευµένων ζηµιών, µε σκοπό της εξυγίανση της διάρθρωσης των κεφαλαίων της.
ΣΥΝΟΨΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Η σύνοψη των στοιχείων αποτελεσµάτων και Ισολογισµού για τη χρήση 2006 παρουσιάζεται στους πίνακες που
ακολουθούν:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
(ποσά σε χιλ. €)
ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/11/11/11/131/12/2006
31/12/2005
31/12/2006
31/12/2005
Κύκλος Εργασιών
15.641
19.874
13.626
13.436
Μικτά Κέρδη
2.643
3.995
2.048
2.175
Κέρδη προ Φόρων, Τόκων
973
2.609
971
1.668
και Αποσβέσεων
Κέρδη προ Φόρων
-892
361
-953
-47
Κέρδη µετά από Φόρους &
-891
-409
-953
-331
∆ικ. Μειοψηφίας

(ποσά σε χιλ. €)
Πάγια
Στοιχεία
Ενεργητικού
Κυκλοφοριακά
Στοιχεία
Ενεργητικού
Σύνολο Ενεργητικού
Καθαρή Θέση Μετόχων
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας
Σύνολο Υποχρεώσεων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΟΜΙΛΟΣ
2006
2005
11.362
12.055

2006
11.372

2005
11.988

9.368

14.272

8.877

10.643

20.730
4.057
15
16.658

26.327
4.948
1.765
19.614

20.249
4.103
16.147

22.631
5.056
17.575
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Επισηµαίνεται ότι, τα ενοποιηµένα στοιχεία του 2006 δεν είναι συγκρίσιµα µε αυτά του 2005, δεδοµένου ότι κατά
τη διάρκεια του 2006 άλλαξε η µέθοδος ενοποίησης της εταιρείας ΑΦΟΙ ΦΩΚΑ ΑΒΕΕ από Ολική Ενσωµάτωση σε
Καθαρή Θέση.
Σε συγκρίσιµα επίπεδα, ο Όµιλος, κατάφερε το 2006 να αυξήσει τον κύκλο εργασιών του κατά 5,8% παρά το
γεγονός της µετεγκατάστασης της µητρικής Εταιρείας, η οποία επέφερε αναπόφευκτα διατάραξη στην
παραγωγική της δραστηριότητα, δεδοµένης του χρόνου αδράνειας που υπήρχε στις µηχανές κατά το λύσιµο,
µεταφορά και επανατοποθέτησής τους.
Το γεγονός αυτό θεωρείται ιδιαίτερα σηµαντικό τη στιγµή που επιτεύχθηκε σε µία περίοδο όπου η ύφεση στην
αγορά και η εντατικοποίηση του ανταγωνισµού στον κλάδο έχει κορυφωθεί.
Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών του Οµίλου ανήλθε σε € 15,6 εκ και τα αντίστοιχα κέρδη µετά από φόρους και
δικαιώµατα µειοψηφίας διαµορφώθηκαν σε € -891 χιλ. Όσον αφορά στη µητρική εταιρεία, ο κύκλος εργασιών
ανήλθε σε € 13,6 εκ. και τα αντίστοιχα κέρδη µετά από φόρους σε € -953 χιλ, επηρεασµένα σε µεγάλο βαθµό από
τα έξοδα της µετεγκατάστασης.
Ως εκ τούτου, επιβάλλεται και η µη διανοµή µερίσµατος για τη χρήση 2006.
Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας και του Οµίλου µειώθηκαν σηµαντικά ενισχύοντας τη ρευστότητα, ενώ η η Καθαρή
Θέση των Μετόχων, διαµορφώθηκε σε ενοποιηµένο επίπεδο σε € 4.057 χιλ. και σε επίπεδο µητρικής εταιρείας σε
€ 4.103 χιλ.
Επισηµαίνεται ότι, η µητρική Εταιρεία έχει φορολογικά ανέλεγκτες τις χρήσεις 2004-2006, η ενοποιούµενη
«PROMOCARTON Α.Ε.» έχει φορολογικά ανέλεγκτες τις χρήσεις 2005-2006 και οι ενοποιούµενες µε τη µέθοδο της
καθαρής θέσης: «ΑΦΟΙ ΒΛΑΧΟΥ Α.Β.Ε.» τις χρήσεις 2002-2006, «ΑΦΟΙ ΦΩΚΑ Α.Β.Ε.Ε.» τις χρήσεις 2003-2006,
ενώ η QUALITY PROMOTION AGENCY A.E. είναι νεοσύστατη εταιρεία.
ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2007
Η ∆ιοίκηση του Οµίλου, έχει κινηθεί τα τελευταία χρόνια µε γνώµονα την ανάκαµψη των αποτελεσµάτων και
αναµένει σηµαντική βελτίωση από τη χρήση 2007. Παράλληλα, έχει θέσει τις βάσεις για την ανανέωση του
µακροπρόθεσµου δανεισµού της µητρικής Εταιρείας, ο οποίος λήγει το 2007 και αναµένεται αναχρηµατοδότηση
του υπολοίπου για 6 έτη.
Κηφισιά, 15 Μαρτίου 2007
ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

8.2.2

Επεξηγηµατική Έκθεση της Ετήσιας Έκθεσης ∆ιαχείρισης ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της Εταιρείας βάση του Άρθρου 11α του Ν.3371/2005

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ «PAPERPACK –ΤΣΟΥΚΑΡΙ∆ΗΣ Ι. ΑΒΕΕ»
ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11Α ΤΟΥ Ν.3371 / 2005
Η παρούσα επεξηγηµατική έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων
της περιέχει πληροφορίες σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 11α του Ν.3371/2005.
1. ∆ιάρθρωση µετοχικού κεφαλαίου.
Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε ευρώ 3.162.472,00 και διαιρείται σε 3.953.090 µετοχές,
ονοµαστικής αξίας 0,80 ευρώ έκαστη. Ολες οι µετοχές είναι Εισηγµένες προς διαπραγµάτευση στην Αγορά Αξιών
του Χ.Α, στην κατηγορία Ειδικών Χρηµατιστηριακών Χαρακτηριστικών.
Οι µετοχές της εταιρίας είναι κοινές ονοµαστικές µε δικαίωµα ψήφου.
2. Περιορισµοί στη µεταβίβαση µετοχών της εταιρείας.
Η µεταβίβαση των µετοχών της εταιρίας γίνεται όπως ορίζει ο νόµος και δεν υφίστανται περιορισµοί στη
µεταβίβαση από το καταστατικό της.
3. Σηµαντικές άµεσες ή έµµεσες συµµετοχές κατά την έννοια των διατάξεων του Π.∆. 51 /1992.
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Ο κύριος Ιωάννης Τσουκαρίδης του Πέτρου , µε ηµεροµηνία 18/04/2007, κατέχει ποσοστό 51,42% του µετοχικού
κεφαλαίου της εταιρείας. Επίσης, κατά το ανωτέρω χρονικό διάστηµα, η Εισηγµένη εταιρεία στο Χρηµατιστήριο
Αθηνών ∆ηµοσιογραφικός Οργανισµός Λαµπράκη Α.Ε. κατέχει ποσοστό 36,74% του µετοχικού κεφαλαίου της
εταιρείας.
Κανένα άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δεν κατέχει ποσοστό µεγαλύτερο του 5% του µετοχικού κεφαλαίου.
4. Κάτοχοι κάθε είδους µετοχών που παρέχουν δικαιώµατα.
∆εν υφίστανται µετοχές της Εταιρίας που παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά δικαιώµατα ελέγχου.
5. Περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου.
∆εν προβλέπονται από το καταστατικό της Εταιρίας περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου.
6. Συµφωνίες µεταξύ των µετόχων της Εταιρίας.
∆εν είναι γνωστή στην Εταιρία η ύπαρξη συµφωνιών µεταξύ των µετόχων της, οι οποίες συνεπάγονται
περιορισµούς στη µεταβίβαση των µετοχών της ή στην άσκηση δικαιωµάτων ψήφου που απορρέουν από τις
µετοχές της.
7. Κανόνες διορισµού και αντικατάσταση µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τροποποίηση του
καταστατικού.
Οι κανόνες που προβλέπει το καταστατικό της Εταιρίας για το διορισµό και την αντικατάσταση των µελών του
∆ιοικητικού Συµβουλίου της και την τροποποίηση των διατάξεων του καταστατικού δεν διαφοροποιούνται από τα
προβλεπόµενα στον Κ.Ν. 2190/1920.
8. Αρµοδιότητα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή ορισµένων µελών του για έκδοση νέων µετοχών ή την
αγορά ιδίων µετοχών
Σύµφωνα µε την παράγραφο γ του άρθρου 6 του καταστατικού της Εταιρίας, µε απόφαση της Γενικής
Συνελεύσεως, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δηµοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει,
µπορεί να εκχωρείται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο το δικαίωµα, µε απόφασή του που θα λαµβάνεται µε πλειοψηφία
των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των µελών του, να αυξάνει το µετοχικό κεφάλαιο µερικά ή ολικά
µε την έκδοση νέων µετοχών, µέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβληµένο κατά την ηµεροµηνία που
χορηγήθηκε στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο η εν λόγω εξουσία.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 5 έως 13 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, οι εισηγµένες στο
Χρηµατιστήριο Αθηνών εταιρίες µπορούν, µε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των µετόχων τους, να αποκτούν
ίδιες µετοχές µέσω του Χρηµατιστηρίου Αθηνών µέχρι ποσοστού 10% του συνόλου των µετοχών
τους, µε σκοπό τη στήριξη της χρηµατιστηριακής τιµής τους και µε ειδικότερους όρους και διαδικασίες των ως
άνω παραγράφων του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920. ∆εν υπάρχει αντίθετη διάταξη στο καταστατικό της
Εταιρείας.
9. Σηµαντική συµφωνία που έχει συνάψει η Εταιρία και η οποία τίθεται σε ισχύ, τροποποιείται ή
λήγει σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρίας κατόπιν δηµόσιας πρότασης και τα
αποτελέσµατα της συµφωνίας αυτής.
∆εν υφίσταται τέτοια συµφωνία.
10. Κάθε συµφωνία που η Εταιρία έχει συνάψει µε τα µέλη του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου ή µε το
προσωπικό της, η οποία προβλέπει αποζηµίωση σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιµο
λόγο ή τερµατισµό της θητείας ή της απασχόλησής τους εξαιτίας της δηµόσιας πρότασης.
∆εν υπάρχουν συµφωνίες της Εταιρίας µε τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ή µε το προσωπικό της, οι
οποίες να προβλέπουν την καταβολή αποζηµίωσης ειδικά σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιµο
λόγο ή τερµατισµού της θητείας ή της απασχόλησής τους εξαιτίας δηµόσιας πρότασης.
Κηφισιά, 04/06/2007
Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Ιωάννης Τσουκαρίδης
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τους Μετόχους της «PAPERPACK – ΤΣΟΥΚΑΡΙ∆ΗΣ Ι. ΑΒΕΕ»
Έκθεση επί των οικονοµικών καταστάσεων
Ελέγξαµε τις συνηµµένες Οικονοµικές καταστάσεις της «PAPERPACK – ΤΣΟΥΚΑΡΙ∆ΗΣ Ι. ΑΒΕΕ» (η «Εταιρεία)
καθώς και τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και των θυγατρικών της (ο «Όµιλος») οι οποίες
αποτελούνται από τον εταιρικό και ενοποιηµένο ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2006 και τις καταστάσεις
αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή,
καθώς και περίληψη των σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές σηµειώσεις.
Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις οικονοµικές καταστάσεις
Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών
καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει σχεδιασµό, εφαρµογή και διατήρηση συστήµατος
εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων
από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει επίσης την επιλογή και
εφαρµογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και τη διενέργεια λογιστικών εκτιµήσεων, που είναι λογικές για τις
περιστάσεις.
Ευθύνη Ελεγκτή
∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχο µας.
∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα που είναι εναρµονισµένα µε τα ∆ιεθνή
Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν τη συµµόρφωσή µας µε τους κανόνες δεοντολογίας και το
σχεδιασµό και διενέργεια του ελέγχου µας, µε σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι οι οικονοµικές καταστάσεις είναι
απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για τη συγκέντρωση ελεγκτικών τεκµηρίων σχετικά µε τα
ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά
την κρίση του ελεγκτή και περιλαµβάνουν την εκτίµηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών
καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίµηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαµβάνει υπόψη το
σύστηµα εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων,
µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις, και όχι για την έκφραση γνώµης επί της
αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την
αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρµόστηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων
που έγιναν από τη ∆ιοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων.
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση
της γνώµης µας.
Γνώµη
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα,
από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας και του Οµίλου κατά την 31 ∆εκεµβρίου
2006, τη χρηµατοοικονοµική τους επίδοση και τις Ταµειακές τους Ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία
αυτή, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αναφορά επί άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων
Το περιεχόµενο της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, είναι συνεπές µε τις συνηµµένες οικονοµικές
καταστάσεις.
Αθήνα, 16 Μαρτίου 2007
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Παρασκευόπουλος Γεώργιος
Αρ.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11851
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
Βασιλέως Κωνσταντίνου 44
116 35 Αθήνα
Αρ.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. :127
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Στοιχεία και Πληροφορίες Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων

1. Ισολογισµός
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

31/12/2006

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ

31/12/2005

31/12/2006

31/12/2005

Σηµείωση
Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού
Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις
Υπεραξία Επιχείρησης
Άύλα περιουσιακά στοιχεία
Επενδύσεις σε θυγατρικές Επιχειρήσεις
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση
Λοιπό Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Κυκλοφοριακά Περιουσικά Στοιχεία
Αποθέµατα
Πελάτες και Λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις
Λοιπές Απαιτήσεις
Παράγωγα Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω
αποτελεσµάτων
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

11.1
11.2
11.3
11.4
11.4
11.5
11.6
11.7

8.198.315,27
734.752,98
11.996,31
0,00
2.258.724,03
2.952,07
17.250,00
138.186,58
11.362.177,24

9.928.512,37
1.675.941,85
17.082,87
0,00
279.995,56
25.458,04
17.250,00
110.566,35
12.054.807,04

8.173.898,50
0,00
7.357,44
921.840,99
2.132.608,22
0,00
0,00
136.709,76
11.372.414,91

8.846.538,57
0,00
3.423,21
2.729.247,66
304.201,55
0,00
0,00
104.385,37
11.987.796,36

11.8
11.9
11.10
11.11

1.635.694,89
6.675.363,67
426.380,25
12.577,10

3.096.830,80
9.840.646,00
459.548,89
0,00

1.610.453,27
6.271.613,93
446.767,65
12.577,10

2.516.450,56
7.475.863,12
425.377,07
0,00

0,00

495.768,11

0,00

0,00

617.913,16
9.367.929,07

379.178,26
14.271.972,06

535.464,48
8.876.876,43

225.610,87
10.643.301,62

20.730.106,31

26.326.779,10

20.249.291,34

22.631.097,98

3.162.472,00
1.810.858,68
784.169,44
(1.700.598,22)

6.443.536,70
1.810.858,68
784.169,44
(4.090.675,97)

3.162.472,00
1.810.858,68
722.167,80
(1.592.888,62)

6.443.536,70
1.810.858,68
722.167,80
(3.920.414,47)

4.056.901,90

4.947.888,85

4.102.609,86

5.056.148,71

15.264,25
4.072.166,15

1.764.681,68
6.712.570,53

4.102.609,86

5.056.148,71

118.413,00
0,00
122.783,45

9.815.800,14
40.227,50
122.639,00

118.413,00
0,00
122.783,45

9.794.668,88
40.227,50
122.639,00

11.12

Σύνολο Ενεργητικού

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Υπερ Το Άρτιο
Λοιπά αποθεµατικά
Αποτελέσµατα Εις Νέον
Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους της
Μητρικής
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις
Παράγωγα Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την
υπηρεσία
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Προβλέψεις
Σύνολο Μακροπροθέσµων Υποχρεώσεων

11.13
11.13
11.13

11.14
11.11
11.5
11.15

393.621,00

444.444,00

384.431,00

328.077,00

11.16
11.17

200.409,04
4.940,55
840.167,04

231.575,34
41.278,20
10.695.964,18

200.409,04
0,00
826.036,49

223.694,98
0,00
10.509.307,36

11.18
11.19
11.14
11.11

2.759.195,91
195.298,10
2.501.960,26
0,00

4.209.271,92
438.619,75
2.934.624,86
40.770,04

2.455.824,48
142.513,42
2.401.960,26
0,00

2.755.793,09
142.297,03
2.934.624,86
40.770,04

11.14

9.815.749,40

864.122,28

9.815.749,40

837.151,19

11.20

545.569,45
15.817.773,12

430.835,54
8.918.244,39

504.597,43
15.320.644,99

355.005,70
7.065.641,91

Σύνολο Υποχρεώσεων

16.657.940,16

19.614.208,57

16.146.681,48

17.574.949,27

Σύνολο Ιδιών Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων

20.730.106,31

26.326.779,10

20.249.291,34

22.631.097,98

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις
Παράγωγα Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην Επόµενη
Χρήση
Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Σύνολο Βραχυπροθέσµων Υποχρεώσεων

Οι συνηµµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.
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2. Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων

Ο ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ
Σηµείωση 1/1 - 31/12/2006
1/1 - 31/12/2005

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ
1/1 - 31/12/2006
1/1 - 31/12/2005

Πωλήσεις
Κόστος Πωληθέντων
Μικτό Κέρδος

11.21
11.21

15.641.053,72
(12.998.213,67)
2.642.840,05

19.874.426,25
(15.879.489,38)
3.994.936,87

13.626.100,29
(11.578.301,19)
2.047.799,10

13.436.273,69
(11.260.934,92)
2.175.338,77

Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης
Έξοδα διάθεσης
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα Έρευνας και Ανάπτυξης
Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης

11.23
11.22
11.22
11.22
11.23

481.458,46
(1.377.966,48)
(2.046.947,67)
(3.824,57)
(32.663,68)

640.721,97
(2.056.964,56)
(1.515.076,31)
(4.215,58)
(29.868,01)

542.233,62
(974.404,86)
(1.897.024,07)
(3.824,57)
(31.111,43)

659.864,59
(1.294.859,79)
(1.121.113,05)
(4.215,58)
(24.704,71)

(337.103,89)

1.029.534,38

(316.332,21)

390.310,23

183.704,16
(879.891,39)
0,00
141.038,26

196.314,68
(841.234,09)
10.316,16
(34.142,19)

182.927,70
(872.489,88)
52.500,00
0,00

190.176,81
(830.433,89)
202.500,00
0,00

(892.252,86)

360.788,94

(953.394,39)

(47.446,85)

(24.720,47)

(503.310,44)

(144,46)

(283.239,59)

Κέρδη /Ζηµίες) µετά από φόρους

(916.973,33)

(142.521,50)

(953.538,85)

(330.686,44)

Κατανεµηµένα σε :
Μετόχους της µητρικής
∆ικαιώµατα µειοψηφίας

(890.986,95)
(25.986,38)

(409.497,28)
266.975,78

(953.538,85)
0,00

(330.686,44)
0,00

(0,2254)

(0,1036)

(0,2412)

(0,0837)

Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών και
επενδυτικών Αποτελεσµάτων
Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα
Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα
Λοιπά Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα
Κέρδη/ Ζηµιές από συγγενείς επιχειρήσεις

11.24
11.24
11.25
11.4

Κέρδη/(Ζηµίες) προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος

Βασικά Κέρδη / (Ζηµίες) ανά Μετοχή

11.26

11.27

Οι συνηµµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.
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3. Ενοποιηµένη κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων

Σηµείωση
Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 1η
Ιανουαρίου 2005
Καθαρά Αποτελέσµατα Περιόδου 01/01-31/12/2005 (όπως
είχαν αρχικά δηµοσιευθεί)
∆ιόρθωση λάθους
∆ιόρθωση καθαρής θέσης της εταιρείας ΑΦΟΙ ΒΛΑΧΟΥ
ΑΒΕ
Καθαρά Αποτελέσµατα Περιόδου 01/01-31/12/2005 µετά
τη διόρθωση λάθους
Συνολικό Αναγνωριζόµενο Κέρδος/ζηµιά Περιόδου

Μετοχικό
κεφάλαιο

Ο ΟΜΙΛΟΣ
ποσά σε ευρώ
Κατανεµηµένα στους µετόχους της µητρικής
Λοιπά
Αποτελέσµατα εις
Υπέρ Το Άρτιο
αποθέµατικα
νέον

9.487.416,00 1.810.858,68

5.380.136,13

1.787.455,90

7.167.592,03

(375.355,09)

(375.355,09)

266.975,78

(108.379,31)

(34.142,19)

(34.142,19)

0,00

(34.142,19)

(409.497,28)

(409.497,28)

266.975,78

(142.521,50)

0,00

(409.497,28)

(409.497,28)

266.975,78

(142.521,50)

0,00
0,00

Σύνολο

(6.702.307,99)

784.169,44

11.29

0,00

∆ικαιώµατα
Μειοψηφίας

Σύνολο

(3.043.879,30)

0,00

0,00

3.043.879,30

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
(22.750,00)

0,00
(22.750,00)

(247.500,00)
(42.250,00)

(247.500,00)
(65.000,00)

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η
∆εκεµβρίου 2005

6.443.536,70 1.810.858,68

784.169,44

(4.090.675,97)

4.947.888,85

1.764.681,68

6.712.570,53

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 1η
Ιανουαρίου 2006

6.443.536,70 1.810.858,68

784.169,44

(4.090.675,97)

4.947.888,85

1.764.681,68

6.712.570,53

Μείωση µετοχικού κεφαλαίου και απορρόφηση ζηµιών
∆ιανοµή κερδών θυγατρικών εταιρειών
Αµοιβές µελών ∆Σ θυγατρικών εταιρειών

Καθαρά Αποτελέσµατα Περιόδου 01/01-31/12/2006
Συνολικό Αναγνωριζόµενο Κέρδος/ζηµιά Περιόδου

Μείωση µετοχικού κεφαλαίου και απορρόφηση ζηµιών

0,00

0,00

0,00

(890.986,95)

(890.986,95)

(25.986,38)

(916.973,33)

0,00

0,00

0,00

(890.986,95)

(890.986,95)

(25.986,38)

(916.973,33)

3.281.064,70

0,00

(3.281.064,70)

Αλλαγή µεθόδου ενοποίησης της εταιρείας ΑΦΟΙ ΦΩΚΑ
ΑΒΕΕ
Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η
∆εκεµβρίου 2006

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(1.723.431,05)

(1.723.431,05)

3.162.472,00 1.810.858,68

784.169,44

(1.700.598,22)

4.056.901,90

15.264,25

4.072.166,15
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4. Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων Μητρικής Εταιρείας

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ποσά σε ευρώ

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 1η Ιανουαρίου 2005

Μετοχικό
Λοιπά
Αποτελέσµατα εις
Υπέρ Το Άρτιο
κεφάλαιο
αποθέµατικα
νέον
9.487.416,00 1.810.858,68
721.167,80
(6.617.882,21)

Σύνολο

5.401.560,27

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

(330.686,44)
(330.686,44)

(330.686,44)
(330.686,44)

Μείωση µετοχικού κεφαλαίου και απορρόφηση ζηµιών
- Απορρόφηση της θυγατρικής εταιρείας "Ευρωκτίσµα Α.Ε."

(3.043.879,30)
0,00

0,00
0,00

0,00
1.000,00

3.043.879,30
(15.725,12)

0,00
(14.725,12)

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2005

6.443.536,70

1.810.858,68

722.167,80

(3.920.414,47)

5.056.148,71

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 1η Ιανουαρίου 2006

6.443.536,70

1.810.858,68

722.167,80

(3.920.414,47)

5.056.148,71

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

(953.538,85)
(953.538,85)

(953.538,85)
(953.538,85)

Μείωση µετοχικού κεφαλαίου και απορρόφηση ζηµιών

(3.281.064,70)

0,00

0,00

3.281.064,70

0,00

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2006

3.162.472,00

1.810.858,68

722.167,80

(1.592.888,62)

4.102.609,86

Καθαρά Αποτελέσµατα Περιόδου 01/01-31/12/2005
Συνολικό Αναγνωριζόµενο Κέρδος/ζηµιά Περιόδου

Καθαρά Αποτελέσµατα Περιόδου 01/01-31/12/2006
Συνολικό Αναγνωριζόµενο Κέρδος/ζηµιά Περιόδου
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5. Κατάσταση ταµειακών ροών
Ποσά σε Ευρώ

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΧΡΗΣΗ

ΧΡΗΣΗ

2006
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη 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 τραπεζών)
(Μείον):
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
Καταβεβληµένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

2005

2006

2005

(892.252,86)

360.788,94

(953.394,39)

(47.446,85)

1.310.599,54
102.604,09

1.579.800,07
0,00

1.287.102,63
106.560,09

1.278.127,21
0,00

520.950,77

1.940.589,01

440.268,33

1.230.680,36

(391.900,14)
879.891,39

(654.859,46)
841.234,09

(302.987,45)
872.489,88

(678.270,29)
830.433,89

887.577,85
956.982,98

949.867,39
123.158,35

905.997,29
1.031.397,04

742.057,44
179.635,63

(59.900,11)

(949.185,46)

(197.945,52)

(1.144.017,61)

(879.891,39)
(30.149,17)

(841.234,09)
(322.993,58)

(872.489,88)
(144,46)

(830.433,89)
(45.771,14)

1.883.562,18

1.086.576,25

1.876.585,23

284.314,39

Επενδυτικές δραστηριότητες
Απoρρόφηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων

0,00

27.901,30

0,00

27.901,30

∆ιακοπή ενοποίησης µε τη µέθοδο ολικής ενοποίησης συγγενούς εταιρείας
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Αγορά ή σύσταση θυγατρικών και συγγενών
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων
Τόκοι εισπραχθέντες
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων
Μερίσµατα εισπραχθέντα

(124.964,42)
(853.086,71)
(21.000,00)
299.841,96
90.129,52
93.574,64
52.500,00

0,00
(184.101,14)
0,00
869.060,74
138.721,59
(67.296,19)
10,14

(838.397,05)
(21.000,00)
287.560,00
89.353,06
93.574,64
52.500,00

(58.230,50)
0,00
869.060,74
143.688,44
46.488,37
202.500,00

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

(463.005,01)

784.296,44

(336.409,35)

1.231.408,35

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια)
Μερίσµατα πληρωθέντα
Αµοιβές ∆.Σ

100.000,00
(1.230.322,27)
0,00
(51.500,00)
0,00

0,00
(1.465.420,09)
(24.643,64)
(136.000,00)
(225.000,00)

0,00
(1.230.322,27)
0,00
0,00
0,00

0,00
(1.465.420,09)
0,00
0,00
0,00

(1.181.822,27)

(1.851.063,73)

(1.230.322,27)

(1.465.420,09)

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου
(α) + (β) + (γ)

238.734,90

19.808,96

309.853,61

50.302,65

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου

379.178,26

359.369,30

225.610,87

175.308,22

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου

617.913,16

379.178,26

535.464,48

225.610,87

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)

Οι συνηµµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.
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6. Πληροφορίες για τον Όµιλο
6.1 Γενικές Πληροφορίες
Οι Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας και του Οµίλου εταιρειών PAPERPACK-ΤΣΟΥΚΑΡΙ∆ΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε.
(εφεξής η «Εταιρεία» και ο «Όµιλος» αντίστοιχα) έχουν προετοιµαστεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) όπως αυτά έχουν αναπτυχθεί και δηµοσιευθεί από την Επιτροπή
∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB).
Η Εταιρία PAPERPACK-ΤΣΟΥΚΑΡΙ∆ΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. είναι Ελληνική ανώνυµη εταιρεία καταχωρηµένη στα Μητρώα
Ανωνύµων Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης µε Αρ. 35197/06/β/96/101. Έδρα της εταιρείας, είναι ο ∆ήµος
Κηφισιάς Αττικής, επί της οδού Βιλτανιώτη 24 και Μενεξέδων, Τ.Κ. 145 64. Οι µετοχές της εταιρίας
διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών από το έτος 2000.
Οι Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2006 ( συµπεριλαµβανοµένων και των
συγκριτικών στοιχείων της χρήσεως που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2005) εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
την 15 Μαρτίου 2007 και παρουσιάζονται σε Ευρώ που είναι και το λειτουργικό νόµισµα του Οµίλου. Σύµφωνα µε
την κείµενη νοµοθεσία, δεν επιτρέπονται προσθήκες στις Οικονοµικές Καταστάσεις µετά την έγκρισή τους.

6.2 Φύση ∆ραστηριοτήτων
Ο Όµιλος PAPERPACK –ΤΣΟΥΚΑΡΙ∆ΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. δραστηριοποιείται στον κλάδο εκτυπώσεων, κυτιοποιίας και
χάρτινης συσκευασίας, τροφοδοτώντας κυρίως βιοµηχανικές µονάδες µε χάρτινα κουτιά και έντυπα, για τη
συσκευασία και προώθηση των προϊόντων τους, όπως καλλυντικά, τρόφιµα, ποτά, τσιγάρα, φάρµακα και
απορρυπαντικά.
Πιο αναλυτικά, η µητρική Εταιρεία λειτουργεί µία πλήρως καθετοποιηµένη µονάδα στην οποία πραγµατοποιείται ο
σχεδιασµός, η εκτύπωση και η παραγωγή εντύπων και κουτιών συσκευασίας µε εξειδικευµένες απαιτήσεις
ποιότητας, όσον αφορά στις πρώτες ύλες και στην επεξεργασία. Η εκτύπωση των προϊόντων γίνεται µε
τελειότατου τύπου µηχανές offset, ενώ από το 2002 η µητρική Εταιρεία προσφέρει και βαθυτυπικές εκτυπώσεις,
µε την υλοποίηση επένδυσης σε αγορά µηχανολογικού εξοπλισµού βαθυτυπίας. Οι δραστηριότητες αυτές ανήκουν
στον τοµέα της Χάρτινης Συσκευασίας.
Σύµφωνα µε το δελτίο της Στατιστικής Ταξινόµησης των Κλάδων Οικονοµικής ∆ραστηριότητας 2003 (ΣΤΑΚΟ∆
’03) της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος (ΕΣΥΕ), το βασικό αντικείµενο δραστηριότητας του Οµίλου
υπάγεται στην κατηγορία των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη «Κατασκευή κυµατοειδούς χαρτιού
και χαρτονιού και ειδών συσκευασίας από χαρτί και χαρτόνι» (αριθµ. 212.1).
Επιπρόσθετα, ο Όµιλος µέσω της θυγατρικής PROMOCARTON Α.Ε. έχει επεκτείνει τη δραστηριότητά του και στην
εµπορία χάρτινων προωθητικών µέσων (τοµέας προωθητικά µέσα), όπως displays, stands, lama κλπ, διεισδύοντας
έτσι και σε εµπορικούς πελάτες, µε χαρτοφυλάκιο κυρίως καταναλωτικών προϊόντων.

7. Πλαίσιο κατάρτισης οικονοµικών καταστάσεων
Οι οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου και της εταιρείας PAPERPACK –ΤΣΟΥΚΑΡΙ∆ΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε την 31η
∆εκεµβρίου 2006 που καλύπτουν περίοδο έως και την 31 ∆εκεµβρίου 2006, έχουν συνταχθεί, σύµφωνα µε τα
∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Παρουσίασης (∆ΠΧΠ) µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως αυτή
τροποποιείται µε την αναπροσαρµογή των ∆ιαθέσιµων προς πώληση Χρηµατοοικονοµικών Στοιχείων σε δίκαιη
αξία απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια καθώς και άλλων Χρηµατοοικονοµικών στοιχείων Ενεργητικού και
Υποχρεώσεων (συµπεριλαµβανοµένων και των παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων) σε δίκαιη αξία µέσω της
κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσεως.
Η σύνταξη των Οικονοµικών Καταστάσεων σε συµφωνία µε τα ∆ΠΧΠ απαιτεί τη χρήση συγκεκριµένων κρίσιµων
λογιστικών εκτιµήσεων. Επίσης, απαιτεί από τη ∆ιοίκηση να ασκήσει την κρίση της στη διαδικασία εφαρµογής των
ακολουθούµενων λογιστικών πολιτικών. Τα πεδία τα οποία εµπεριέχουν υψηλότερο βαθµό κρίσεως ή
περιπλοκότητας, ή πεδία στα οποία οι εκτιµήσεις και παραδοχές είναι σηµαντικές για τις Οικονοµικές Καταστάσεις,
αποκαλύπτονται στη σηµείωση 7.2.
Κατά τα έτη 2003 και 2004, το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) εξέδωσε µία σειρά από νέα
∆ΠΧΠ και αναθεωρηµένων ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (∆ΛΠ), τα οποία σε συνδυασµό µε τα µη
αναθεωρηµένα ∆ΛΠ που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASC) αναφέρονται ως
"the IFRS Stable Platform 2005". Η εταιρεία και ο Όµιλος εφαρµόζουν το «IFRS Stable Platform 2005» από την
1η Ιανουαρίου 2005.
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7.1 Αλλαγές στις λογιστικές αρχές
Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάσσονται οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, είναι σε συµφωνία
µε εκείνες που ακολουθήθηκαν κατά την προηγούµενη χρήση, εκτός από τις ακόλουθες:
7.1.1 Προσθήκες στα υπάρχοντα πρότυπα µε ισχύ κατά τη χρήση 2006

∆ΛΠ 19 (Προσθήκη), Παροχές σε εργαζοµένους
Η προσθήκη είναι υποχρεωτική για τις οικονοµικές περιόδους από και µετά την 1η Ιανουαρίου 2006 και εισάγει
την επιλογή εναλλακτικής προσέγγισης κατά την αναγνώριση αναλογιστικών κερδών και ζηµιών. Ενδέχεται να
απαιτήσει επιπρόσθετα κριτήρια αναγνώρισης για πολλαπλά πλάνα παροχών σε εργαζόµενους όπου η
πληροφόρηση δεν είναι επαρκής για την εφαρµογή λογιστικών αρχών καθορισµένης παροχών. Επίσης, προσθέτει
νέες απαιτήσεις γνωστοποιήσεων. Καθώς η εταιρεία δεν σκοπεύει να αλλάξει την υιοθετηµένη λογιστική πολιτική
που έχει για την αναγνώριση αναλογιστικών κερδών και ζηµιών και δε συµµετέχει σε πολλαπλά πλάνα παροχών, η
υιοθέτηση του προτύπου έχει επίδραση µόνο στη τυποποίηση και την έκταση των σηµειώσεων που αναφέρονται
στους λογαριασµούς.
7.1.2 Πρότυπα, προσθήκες και διερµηνείες τα οποία βρίσκονται σε ισχύ κατά
τη χρήση 2006 αλλά δεν σχετίζονται µε τη δραστηριότητα της εταιρείας
Τα κατωτέρω πρότυπα, προσθήκες και διερµηνείες είναι υποχρεωτικές για τις οικονοµικές περιόδους που αρχίζουν
από και µετά την 1η Ιανουαρίου 2006, αλλά δε σχετίζονται µε τις λειτουργίες της εταιρείας.
• ∆ΛΠ 21 (Προσθήκη) - Καθαρή Επένδυση σε αλλοδαπές λειτουργίες,
• ∆ΛΠ 39 (Προσθήκη) - Λογιστική αντιστάθµισης ταµειακών ροών προβλεπόµενων ενδοεταιρικών
συναλλαγών,
• ∆ΛΠ 39 (Προσθήκη) - Το δικαίωµα εύλογης αξίας,
• ∆ΛΠ 39 και ∆ΠΧΠ 4 (Προσθήκη) - Συµβόλαια Χρηµατοοικονοµικών Εγγυήσεων,
• ∆ΠΧΠ 1 (Προσθήκη) - Πρώτη εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Παρουσίασης,
• ∆ΠΧΠ 6 - Εξερεύνηση και εκτίµηση ορυκτών πόρων,
• ∆ΠΧΠ 6 (Προσθήκη) - Εξερεύνηση και εκτίµηση ορυκτών πόρων
• ∆ΕΕΧΠ 3 - ∆ικαιώµατα εκποµπής αερίων,
• ∆ΕΕΧΠ 4 - Προσδιορισµός εάν µια απαίτηση περιλαµβάνει µίσθωση,
• ∆ΕΕΧΠ 5 - ∆ικαιώµατα από επένδυση σε ταµείο για χρηµατοδότηση παροπλισµού, ανάπλασης και
περιβαλλοντικής αποκατάστασης και
• ∆ΕΕΧΠ 6 - Υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη συµµετοχή σε συγκεκριµένες αγορές – Απόρριψη
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού.
• ∆ΕΕΧΠ 7 - Εφαρµογή της προσέγγισης επανατοποθέτησης υπό το ∆ΛΠ 29, Χρηµατοοικονοµική
παρουσίαση σε υπερπληθωριστικές οικονοµίες
• ∆ΕΕΧΠ 9 - Επανεκτίµηση ενσωµατωµένων παραγώγων (σε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την
1η Ιουνίου).

7.1.3 Προσθήκες στα υπάρχοντα πρότυπα τα οποία δε βρίσκονται σε ισχύ
κατά τη χρήση 2006 και δεν έχουν υιοθετηθεί προγενέστερα από την εταιρεία
Οι παρακάτω προσθήκες στα υπάρχοντα πρότυπα έχουν ανακοινωθεί ως υποχρεωτικές για τις λογιστικές
περιόδους που αρχίζουν την 1η Μαΐου 2006 και αργότερα αλλά η εταιρεία δεν τις έχει υιοθετήσει προγενέστερα:

∆ΕΕΧΠ 8, Σκοπός του ∆ΠΧΠ 2 (σε ισχύ για τις Οικονοµικές Περιόδους που αρχίζουν την 1η Μαΐου και
εφεξής).
Η ∆ΕΕΧΠ 8 απαιτεί τη µελέτη συναλλαγών που περιλαµβάνουν την έκδοση χρηµατοοικονοµικά µέσα καθαρής
θέσης – στην περίπτωση που το αναγνωρίσιµο τίµηµα που λαµβάνεται είναι µικρότερο από την εύλογη αξία των
χρηµατοοικονοµικών µέσων καθαρής θέσης που εκδόθηκαν – προκειµένου να καθορισθεί αν εµπίπτουν στο σκοπό
του ∆ΠΧΠ 2. Η εταιρεία θα εφαρµόσει τη ∆ΕΕΧΠ 8 από την 1η Ιανουαρίου 2007, αλλά δεν αναµένεται να έχει
καµία επίδραση στις Οικονοµικές Καταστάσεις και
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∆ΕΕΧΠ 10, Ενδιάµεσες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις και Αποµείωση (σε ισχύ για τις ετήσιες
περιόδους που αρχίζουν την 1η Νοεµβρίου 2006 και εφεξής).
Η ∆ΕΕΧΠ 10, απαγορεύει ζηµίες αποµείωσης που αναγνωρίστηκαν σε µία ενδιάµεση περίοδο επί των κονδυλίων
υπεραξίας, επενδύσεις σε χρηµατοοικονοµικά στοιχεία καθαρής θέσης και επενδύσεις σε χρηµατοοικονοµικά
στοιχεία ενεργητικού αναγνωρισµένα στο κόστος, να αναστραφούν σε µεταγενέστερη περίοδο σύνταξης
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. Η εταιρεία θα εφαρµόσει τη ∆ΕΕΧΠ 8 από την 1η Ιανουαρίου 2007, αλλά δεν
αναµένεται να έχει καµία επίδραση στις Οικονοµικές Καταστάσεις.
7.1.4 Προσθήκες σε υπάρχοντα πρότυπα οι οποίες δεν είναι σε ισχύ και δε σχετίζονται
µε τη λειτουργία της επιχείρησης.
Οι παρακάτω προσθήκες στα υπάρχοντα πρότυπα έχουν ανακοινωθεί ως υποχρεωτικές για τις λογιστικές
περιόδους που αρχίζουν την 1η Μαΐου 2006 και αργότερα αλλά δεν είναι σχετικές µε τις λειτουργίες της εταιρείας:

- ∆ΛΠ1 (τροποποίηση) Γνωστοποιήσεις κεφαλαίων
Λόγω της έκδοσης του ∆ΠΧΠ 7 προστέθηκαν επιπλέον γνωστοποιήσεις στο ∆ΛΠ 1 προκειµένου µια επιχείρηση να
γνωστοποιεί χρήσιµες προς στους χρήστες πληροφορίες σχετικά µε τους στόχους τις πολιτικές και τις διαδικασίες
διαχείρισης των κεφαλαίων της. Ο όµιλος θα εφαρµόσει της τροποποιήσεις του ∆ΛΠ 1 από την 1/1/2007.

∆ΠΧΠ 7 – Γνωστοποιήσεις χρηµατοοικονοµικών µέσων
Το ∆ΠΧΠ 7 αναφέρεται σε όλους τους κινδύνους που προκύπτουν από όλα τα χρηµατοοικονοµικά µέσα, εκτός
από εκείνα που αποκλείονται ειδικά (πχ. συµφέροντα σε θυγατρικές, συνδεδεµένα µέρη και κοινοπραξίες, κ.λπ.).
Σκοπός των γνωστοποιήσεων είναι η παροχή µίας εικόνας για την χρήση των χρηµατοοικονοµικών µέσων από τον
Όµιλο και την έκθεσή του στους κινδύνους που αυτά προκαλούν. Η έκταση των γνωστοποιήσεων που
απαιτούνται από την έκταση της χρήσης των χρηµατοοικονοµικών µέσων από την εταιρεία και από την έκθεσή
τους σε κιδύνο. Tο ∆ΠΧΠ 7 αντικαθιστά το ∆ΛΠ 30 και τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων του ∆ΛΠ 32, αλλά η
παρουσίαση που απαιτείται από το ∆ΛΠ 32 παραµένει χωρίς καµία αλλαγή. Ο Όµιλος και η Εταιρία θα
εφαρµόσουν το ∆ΠΧΠ 7 από την 1η Ιανουαρίου 2007.

-∆ΠΧΠ 8. Λειτουργικοί Τοµείς
Το ∆ΠΧΠ 8 διατηρεί τον γενικό σκοπό του ∆ΛΠ 14. Απαιτεί οι οικονοµικές οντότητες των οποίων οι µετοχές ή οι
οµολογίες είναι δηµόσια διαπραγµατεύσιµες, καθώς και οι οικονοµικές οντότητες που είναι στη διαδικασία έκδοσης
µετοχών ή οµολογιών, να παρουσιάζουν οικονοµικές πληροφορίες κατά τοµέα. Εάν οι επεξηγηµατικές σηµειώσεις
των οικονοµικών καταστάσεων περιέχουν τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής εταιρείας εντός
του πεδίου εφαρµογής του ∆ΠΧΠ 8, όπως επίσης και τις οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής εταιρείας, οι
οικονοµικές πληροφορίες κατά τοµέα απαιτούνται µόνο για τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Το ∆ΠΧΠ 8
ισχύει για χρήσεις που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου του 2009.

- Ε∆∆ΠΧΠ 11 ∆ΠΧΠ 2- Συναλλαγές συµµετοχικών τίτλων της ιδίας επιχείρησης ή επιχειρήσεων του
ίδιου οµίλου
Αυτή η ∆ιερµηνεία εφαρµόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Μαρτίου
2007. Η Ε∆∆ΠΧΠ 11 παρέχει οδηγίες για το άν οι συµφωνίες παροχών που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών
θα πρέπει να θεωρούνται πληρωµές µε µετρητά ή µε συµµετοχικούς τίτλους στις οικονοµικές καταστάσεις της
επιχείρησης. Αυτή είναι µία σηµαντική διάκριση καθώς υπάρχουν σηµαντικές διαφορές στους απαιτούµενους
λογιστικούς χειρισµούς. Για παράδειγµα, οι πληρωµές µε µετρητά αποτιµώνται στην εύλογη αξία σε κάθε
ηµεροµηνία ισολογισµού. Αντιθέτως, στις πληρωµές µε συµµετοχικούς τίτλους η εύλογη αξία προσδιορίζεται κατά
την ηµεροµηνία της παροχής και αναγνωρίζεται στην περίοδο που η σχετική υπηρεσία παρέχεται.

- Ε∆∆ΠΧΠ 12 Συµφωνίες Παραχώρησης ∆ικαιώµατος Παροχής Υπηρεσιών
Αυτή η ∆ιερµηνεία εφαρµόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου
2008. Η Ε∆∆ΠΧ 12 παρέχει οδηγίες για το λογιστικό χειρισµό συµφωνιών στις οποίες (i) µία οντότητα του
δηµοσίου τοµέα (ο «παραχωρητής») χορηγεί συµβάσεις για την παροχή δηµοσίων υπηρεσιών σε επιτηδευµατίες
του ιδιωτικού τοµέα ( «διαχειριστές των παραχωρήσεων») και (ii) αυτές οι υπηρεσίες που παρέχονται
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προϋποθέτουν τη χρήση της υποδοµής από τον διαχειριστή της παραχώρησης (ιδιωτική επιχείρηση). Η Ε∆∆ΠΧΠ
12 δεν αναµένεται να επηρεάσει τις Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου.
7.2 Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις, κρίσεις και παραδοχές
Η προετοιµασία των Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ απαιτεί από τη ∆ιοίκηση τη διενέργεια
κρίσεων, εκτιµήσεων και παραδοχών οι οποίες επηρεάζουν τα ποσά του Ενεργητικού και των Υποχρεώσεων, όπως
επίσης και τις Γνωστοποιήσεις για ενδεχόµενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την ηµεροµηνία των Οικονοµικών
Καταστάσεων καθώς και τα παρουσιαζόµενα ποσά εσόδων και δαπανών κατά τη διάρκεια της παρουσιαζόµενης
περιόδου. Τα πραγµατικά αποτελέσµατα µπορεί να διαφέρουν από αυτές τις εκτιµήσεις.
Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις συνεχώς αποτιµούνται και βασίζονται στην ιστορική εµπειρία και άλλες παραµέτρους,
συµπεριλαµβανοµένων και των εκτιµήσεων για µελλοντικά γεγονότα τα οποία θεωρούνται εύλογα σύµφωνα µε τις
περιστάσεις.
7.2.1 Κρίσεις
Κατά τη διαδικασία εφαρµογής των λογιστικών πολιτικών της εταιρείας, κρίσεις, πέραν αυτών που περιλαµβάνουν
εκτιµήσεις, διενεργούνται από τη ∆ιοίκηση και οι οποίες επηρεάζουν τα ποσά που αναγνωρίζονται στις οικονοµικές
καταστάσεις. Οι σηµαντικότερες κρίσεις σχετίζονται µε την ανακτησιµότητα των εισπρακτέων λογαριασµών.
Η ∆ιοίκηση, εξετάζει κατ’ έτος την ανακτησιµότητα των κονδυλίων που περιλαµβάνονται στους εισπρακτέους
λογαριασµούς, σε συνδυασµό και µε εξωτερική πληροφόρηση, (βάσεις δεδοµένων αξιολόγησης πιστοληπτικής
ικανότητας πελατών, νοµικοί,) προκειµένου να αποφασίσει για την ανακτησιµότητα των κονδυλίων που
περιλαµβάνονται στους εισπρακτέους λογαριασµούς.

7.2.2 Εκτιµήσεις και παραδοχές
Συγκεκριµένα ποσά που περιλαµβάνονται ή επηρεάζουν τις Οικονοµικές Καταστάσεις και τις σχετικές αποκαλύψεις
θα πρέπει να εκτιµηθούν, απαιτώντας από τη ∆ιοίκηση να χρησιµοποιήσει παραδοχές αναφορικά µε τις αξίες ή τις
συνθήκες οι οποίες δεν µπορούν να είναι γνωστές µε βεβαιότητα κατά τη στιγµή προετοιµασίας των Οικονοµικών
Καταστάσεων. Μία «κρίσιµη λογιστική εκτίµηση» είναι εκείνη που συνδυάζει σηµαντικότητα στην απεικόνιση της
χρηµατοοικονοµικής κατάστασης της επιχείρησης και των αποτελεσµάτων της και απαιτεί από τη ∆ιοίκηση της
εταιρείας πιο δύσκολες, υποκειµενικές ή σύνθετες κρίσεις, ενώ συχνά υπάρχει ανάγκη εκτιµήσεων σχετικά µε την
επίδραση γεγονότων τα οποία θεωρούνται ως ενδογενώς αβέβαια. Η Εταιρεία αποτιµά τέτοιες κρίσεις σε µία
συνεχή βάση, στηριζόµενη σε ιστορικά στοιχεία και εµπειρία, σε συµβουλές ειδικών, σε τάσεις και µεθόδους οι
οποίες θεωρούνται εύλογες σε σχέση µε τις περιστάσεις, καθώς και σε προβλέψεις αναφορικά µε το πώς αυτές
ενδέχεται να µεταβληθούν στο µέλλον. Επίσης, στη σηµείωση υπ’ αριθ. 8 «Σύνοψη σηµαντικών λογιστικών
αρχών», γίνεται αναφορά στις λογιστικές αρχές που έχουν επιλεχθεί από τις προτεινόµενες αποδεκτές
εναλλακτικές.
Προβλέψεις
Οι επισφαλείς απαιτήσεις παρουσιάζονται στο ποσό που πιθανολογείται ότι θα εισπραχθεί βάση ιστορικής
εµπειρίας της υπερηµερίας των πελατών. Από τη στιγµή που αναγνωρίζεται ότι συγκεκριµένο ποσό είναι
υποκείµενο σε κίνδυνο πάνω και πέρα από τον κανονικό πιστωτικό κίνδυνο (π.χ. χαµηλή πιστοληπτική αξία
πελάτη, αµφισβήτηση για την ύπαρξη ή το ύψος της απαίτησης ) διενεργείται πρόβλεψη ή διαγράφεται ο
λογαριασµός, αν τα γεγονότα δείχνουν ότι ο λογαριασµός δεν µπορεί να εισπραχθεί. Σωρευτικά οι προβλέψεις για
επισφαλείς απαιτήσεις την 31 ∆εκεµβρίου 2006 ανέρχονταν σε € 422.837,59. Το αντίστοιχο ποσό µέχρι και την
30/9/2006 ανερχόταν σε € 349.998,77.
Εκτιµώµενη αποµείωση υπεραξίας
Ο Όµιλος διενεργεί σε ετήσια βάση έλεγχο για τυχόν αποµείωση της υπεραξίας και ενδιάµεσα, όταν τα γεγονότα ή
οι συνθήκες καθιστούν πιθανή την ύπαρξη αποµείωσης (π.χ. µία σηµαντική δυσµενής αλλαγή στο εταιρικό κλίµα ή
µία απόφαση για πώληση ή διάθεση µιας µονάδας). Ο καθορισµός της ύπαρξης αποµείωσης απαιτεί την
αποτίµηση της αντίστοιχης µονάδας η οποία εκτιµάται χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της προεξόφλησης των
ταµειακών ροών. Όταν αυτό κρίνεται διαθέσιµο και απαραίτητο, χρησιµοποιούνται σχετικοί συντελεστές
πολλαπλασιασµού της αγοράς, προκειµένου να επιβεβαιωθούν τα αποτελέσµατα από τις προεξοφληµένες
ταµειακές ροές. Εφαρµόζοντας αυτή τη µεθοδολογία, η εταιρεία βασίζεται σε µία σειρά από παράγοντες, στους
οποίους περιλαµβάνονται τα πραγµατικά λειτουργικά αποτελέσµατα, τα µελλοντικά εταιρικά σχέδια, οι οικονοµικές
προεκτάσεις και τα δεδοµένα της αγοράς. Στην περίπτωση που από αυτή την ανάλυση προκύπτει αποµείωση της
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υπεραξίας, τότε η µέτρηση της αποµείωσης απαιτεί εκτίµηση της εύλογης αξίας για κάθε αναγνωριζόµενο
ενσώµατο ή άυλο περιουσιακό στοιχείο. Σε αυτήν την περίπτωση , χρησιµοποιείται η προσέγγιση των ταµειακών
ροών η οποία αναφέρεται ανωτέρω από ανεξάρτητους εκτιµητές, όπου κρίνεται κατάλληλο.
∆ιενεργείται έλεγχος για άλλα αναγνωριζόµενα άϋλα περιουσιακά στοιχεία µε καθορισµένες ωφέλιµες ζωές και
υποκείµενα σε απόσβεση, συγκρίνοντας την λογιστική αξία µε το άθροισµα των µη προεξοφληµένων ταµειακών
ροών που αναµένεται να δηµιουργηθούν από το περιουσιακό στοιχείο. Ελέγχονται τα άυλα περιουσιακά στοιχεία
µε αόριστες ωφέλιµες ζωές ετησίως χρησιµοποιώντας µία µέθοδο εύλογης αξίας όπως τις προεξοφληµένες
ταµειακές ροές. Ο όµιλος ετησίως διενεργεί έλεγχο για αποµείωση της υπεραξίας, σύµφωνα µε την λογιστική
πολιτική, όπως αυτή αναφέρεται στη Σηµείωση 8.6. Τα ανακτήσιµα ποσά των µονάδων δηµιουργίας ταµειακών
ροών έχουν καθοριστεί βασιζόµενα σε υπολογισµούς της αξίας σε χρήση ( on value-in-use calculations). Αυτοί οι
υπολογισµοί απαιτούν τη χρήση εκτιµήσεων.
Ενδεχόµενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις
Η εταιρεία και ο Όµιλος εµπλέκεται σε δικαστικές διαµάχες και αξιώσεις κατά τη συνήθη πορεία της λειτουργίας
του. Η ∆ιοίκηση έχει την άποψη ότι οποιοιδήποτε διακανονισµοί επιτευχθούν δε θα επηρεάσουν σηµαντικά τη
χρηµατοοικονοµική θέση της εταιρείας όπως αυτή παρουσιάζεται την 31 ∆εκεµβρίου 2006. Ωστόσο, ο
προσδιορισµός ενδεχόµενων υποχρεώσεων συνδεµένων µε δικαστικές διαµάχες και αξιώσεις είναι µία σύνθετη
διαδικασία, που απαιτεί κρίσεις αναφορικά µε το αποτέλεσµα και την εφαρµογή νόµων και ρυθµίσεων. Αλλαγή
στις κρίσεις ή στην εφαρµογή µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση ή τη µείωση των ενδεχόµενων
υποχρεώσεων στο µέλλον.

8. Σύνοψη σηµαντικών λογιστικών αρχών
Οι σηµαντικότερες λογιστικές αρχές οι οποίες χρησιµοποιούνται για τη σύνταξη των Οικονοµικών Καταστάσεων
συνοψίζονται κατωτέρω. Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές χρησιµοποιούνται για
τη σύνταξη των Οικονοµικών Καταστάσεων. Αν και αυτές οι εκτιµήσεις στηρίζονται στη καλύτερη δυνατή γνώση
της ∆ιοίκησης για τα τρέχοντα γεγονότα, τα πραγµατικά αποτελέσµατα µπορεί να διαφέρουν σε σχέση µε αυτές
τις εκτιµήσεις. Οι Οικονοµικές Καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ.

8.1 Ενοποίηση και συµµετοχή σε συνδεµένες
Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν τους λογαριασµούς της εταιρίας και των θυγατρικών
της.
Θυγατρικές: Θυγατρικές είναι οι εταιρίες στις οποίες η PAPERPACK-ΤΣΟΥΚΑΡΙ∆ΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. άµεσα ή έµµεσα
κατέχει περισσότερο από το 50% των δικαιωµάτων ψήφου ή τη δύναµη να ασκήσει έλεγχο στις λειτουργίες τους.
Η ύπαρξη τυχόν δυνητικών δικαιωµάτων ψήφου τα οποία είναι ασκήσιµα κατά τον χρόνο σύνταξης των
οικονοµικών καταστάσεων, λαµβάνεται υπόψη προκειµένου να στοιχειοθετηθεί αν η µητρική ασκεί τον έλεγχο επί
των θυγατρικών. Οι θυγατρικές έχουν ενοποιηθεί µε την µέθοδο της αγοράς από την ηµεροµηνία που ο έλεγχος
τους µεταβιβάστηκε στην εταιρία, και παύουν να ενοποιούνται κατά την ηµεροµηνία παύσης του ελέγχου. Η
εξαγορά θυγατρικής από τον Όµιλο λογιστικοποιείται βάσει της µεθόδου της αγοράς. Το κόστος κτήσης µιας
θυγατρικής είναι η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων που δόθηκαν, των µετοχών που εκδόθηκαν και των
υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν κατά την ηµεροµηνία της ανταλλαγής, πλέον τυχόν κόστους άµεσα
συνδεδεµένου µε την συναλλαγή. Τα εξατοµικευµένα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις,
συµπεριλαµβανοµένων και των ενδεχόµενων υποχρεώσεων που αποκτώνται σε µία επιχειρηµατική συνένωση
επιµετρώνται κατά την εξαγορά στις εύλογες αξίες τους ανεξαρτήτως του ποσοστού συµµετοχής και του
γεγονότος αν αυτές είχαν αναγνωρισθεί ή όχι στις οικονοµικές καταστάσεις της θυγατρικής πριν την ηµεροµηνία
εξαγοράς. Το κόστος αγοράς πέραν της εύλογης αξίας των επί µέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν, καταχωρείται
ως υπεραξία και εξετάζεται αν θα καταχωρηθεί µέρος αυτής στην κατηγορία των άυλων περιουσιακών στοιχείων.
Αν το συνολικό κόστος της αγοράς είναι µικρότερο από την εύλογη αξία των επί µέρους στοιχείων που
αποκτήθηκαν, η διαφορά καταχωρείται άµεσα στα αποτελέσµατα.
∆ιεταιρικές συναλλαγές, υπόλοιπα και µη πραγµατοποιηµένα κέρδη από συναλλαγές µεταξύ των εταιρειών του
Οµίλου απαλείφονται. Οι µη πραγµατοποιηµένες ζηµιές, επίσης απαλείφονται, εκτός εάν η συναλλαγή παρέχει
ενδείξεις αποµείωσης, του µεταβιβασθέντος στοιχείου ενεργητικού. Επίσης, οι λογιστικές αρχές των θυγατρικών
αναθεωρούνται ώστε να εξασφαλίζεται η συνέπεια µε εκείνες της Εταιρίας. Τα ποσά, σε ξένο νόµισµα, που
εµφανίζονται στους
ισολογισµούς των θυγατρικών έχουν µετατραπεί σε ευρώ χρησιµοποιώντας ως
συναλλαγµατική ισοτιµία την ισχύουσα ισοτιµία στην ηµεροµηνία του ισολογισµού. Για την µετατροπή της
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κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσης και της κατάστασης των ταµειακών ροών χρησιµοποιείται η µέση
συναλλαγµατική ισοτιµία. Οι διαφορές που προκύπτουν από τη µετατροπή παρουσιάζονται ως ξεχωριστό τµήµα
των ιδίων κεφαλαίων.
Συγγενείς: Συγγενείς είναι οι επιχειρήσεις στις οποίες ο Όµιλος ασκεί ουσιώδη επιρροή αλλά δεν πληρούν τις
προϋποθέσεις για να χαρακτηριστούν είτε θυγατρικές είτε κοινοπραξίες. Ουσιώδης επιρροή θεωρείται ότι υπάρχει
όταν ο Όµιλος κατέχει, άµεσα ή έµµεσα, ποσοστό µεταξύ 20% και 50% των δικαιωµάτων ψήφου µια εταιρείας,
χωρίς βεβαίως να έχει τον έλεγχο ή τον από κοινού έλεγχο στην εκδότρια. Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις
εµφανίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας στο κόστος κτήσεως και ενοποιούνται µε τη µέθοδο της
καθαρής θέσης. Οποιαδήποτε υπεραξία περιλαµβάνεται στο ποσό της επένδυσης εξετάζεται για αποµείωση ως
µέρος της επένδυσης. Όταν µια εταιρεία του Οµίλου συναλλάσσεται µε µια συγγενή του Οµίλου, κέρδη ή ζηµίες
απαλείφονται βάση της αναλογίας της συµµετοχής του Οµίλου στη συγγενή εταιρεία. Όλες οι µεταγενέστερες
µεταβολές στο µερίδιο της συµµετοχής στα Ίδια Κεφάλαια της συγγενούς, αναγνωρίζονται στο σωρευτικό ποσό
της επένδυσης του Οµίλου. Αλλαγές οι οποίες προκύπτουν από κέρδη ή ζηµίες της συγγενούς καταχωρούνται στο
κονδύλι «Έσοδα / Ζηµιές από συγγενείς επιχειρήσεις» στις ενοποιηµένες Οικονοµικές καταστάσεις και για αυτό το
λόγο επηρεάζουν τα αποτελέσµατα του Οµίλου. Επίσης, οι αλλαγές αυτές περιλαµβάνουν επιπλέον αποσβέσεις ή
ζηµίες αποµείωσης επί των εύλογων αξιών των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων. Στοιχεία τα
οποία έχουν αναγνωρισθεί απευθείας στην καθαρή θέση της συγγενούς, όπως για παράδειγµα, χρεώσεις
προκύπτουσες από διαθέσιµες προς πώληση µετοχές, αναγνωρίζονται στην ενοποιηµένη καθαρή θέση του
Οµίλου. Οποιεσδήποτε µεταβολές στην καθαρή θέση της συγγενούς που δεν προκύπτουν από τα αποτελέσµατα
αυτής, όπως για παράδειγµα, από τη διανοµή µερισµάτων ή άλλες συναλλαγές µε τους µετόχους της συγγενούς,
χρεώνονται έναντι των ληφθέντων ή χορηγηθέντων ποσών. Καµία επίδραση στο αποτέλεσµα του Οµίλου ή τα
Ίδια Κεφάλαια δεν αναγνωρίζεται ως αποτέλεσµα αυτών των συναλλαγών.
Ωστόσο, όταν το µερίδιο του Οµίλου στις ζηµίες τις συγγενούς υπερβαίνει το ποσό της επένδυσης σε αυτή, ο
Όµιλος δεν αναγνωρίζει επιπλέον ζηµίες, εκτός αν κληθεί να συµµετέχει σε υποχρεώσεις ή να διενεργήσει
πληρωµές για λογαριασµό της συγγενούς.
Μη πραγµατοποιηθέντα κέρδη από συναλλαγές µεταξύ του Οµίλου και τις συγγενείς απαλείφονται βάση της
αναλογίας της συµµετοχής του Οµίλου στη συγγενή εταιρεία. Επίσης, και οι µη πραγµατοποιηθείσες ζηµίες
απαλέιφονται εκτός εάν παρέχουν ενδείξεις αποµείωσης του στοιχείου το οποίο µεταβιβάσθηκε.
Στις οικονοµικές καταστάσεις της PAPERPACK-ΤΣΟΥΚΑΡΙ∆ΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. οι επενδύσεις της εταιρίας σε
θυγατρικές υπολογίζονται από το κόστος µείον κάθε αποµείωση αξίας. Τα µερίσµατα αναγνωρίζονται στην
κατάσταση αποτελεσµάτων όταν ανακοινώνονται. Επίσης, οι επενδύσεις της εταιρίας σε συγγενείς εταιρίες
υπολογίζονται στο κόστος κτήσεως τους µείον κάθε αποµείωση αξίας. Τα µερίσµατα αναγνωρίζονται στην
κατάσταση αποτελεσµάτων όταν ανακοινώνονται.

8.2 Μετατροπή ξένου νοµίσµατος
Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας επιµετρούνται βάσει του νοµίσµατος του πρωτεύον
οικονοµικού περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργεί ο Όµιλος στον οποίο ανήκει η εταιρεία (λειτουργικό νόµισµα).
Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις στις οποίες συµπεριλαµβάνονται οι Οικονοµικές Καταστάσεις της
εταιρείας, παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόµισµα και το νόµισµα παρουσίασης της µητρικής
Εταιρείας και όλων των θυγατρικών της.
Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στο λειτουργικό νόµισµα µε την χρήση των ισοτιµιών που
ισχύουν κατά την ηµεροµηνία των συναλλαγών (spot exchange rate).
Κέρδη και ζηµιές από συναλλαγµατικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση τέτοιων συναλλαγών
κατά την διάρκεια της περιόδου και από την µετατροπή των νοµισµατικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο
νόµισµα µε τις ισχύουσες ισοτιµίες κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού, καταχωρούνται στα αποτελέσµατα, υπό
τον τίτλο «Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα» ή «Χρηµατοοικονοµικά έξοδα» αντίστοιχα, εκτός και αν καταχωρηθούν
στην καθαρή θέση ως χαρακτηριζόµενες ως αντιστάθµιση ταµειακών ροών ή αντιστάθµιση καθαρών επενδύσεων.
Μεταβολές στην εύλογη αξία χρεογράφων εκφρασµένων σε ξένο νόµισµα τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί ως
διαθέσιµα προς πώληση αναλύονται σε συναλλαγµατικές διαφορές προερχόµενες από µεταβολή στο αποσβεσµένο
κόστος και σε λοιπές µεταβολές της αξίας των χρεογράφων. Οι συναλλαγµατικές διαφορές που σχετίζονται µε
µεταβολή στο αποσβεσµένο κόστος αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων ενώ αυτές που σχετίζονται
µε λοιπές µεταβολές αναγνωρίζονται απευθείας στα ίδια κεφάλαια.
Οι συναλλαγµατικές διαφορές από µη νοµισµατικά στοιχεία που αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους, θεωρούνται
ως τµήµα της εύλογης αξίας και συνεπώς καταχωρούνται όπου και οι διαφορές της εύλογης αξίας.
Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόµισµα µετατρέπονται σε Ευρώ µε την ισοτιµία κλεισίµατος κατά το τέλος
της χρήσεως.
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Ο Όµιλος δεν έχει µονάδες ή εταιρείες εγκατεστηµένες εκτός Ελλάδας.
8.3 Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
Τα πάγια στοιχεία του ενεργητικού (έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός) απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις
στις αξίες κτήσεως τους, µείον, τις σωρευµένες αποσβέσεις και ζηµίες αποµείωσης. Το κόστος κτήσεως
περιλαµβάνει όλες τις άµεσα καταλογισµένες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων.
Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωµάτων παγίων ή ως
ξεχωριστό πάγιο µόνον κατά την έκταση που οι δαπάνες αυτές αυξάνουν τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που
αναµένεται να εισρεύσουν από την χρήση του παγίου στοιχείου και το κόστος τους µπορεί να επιµετρηθεί
αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσµατα όταν πραγµατοποιούνται.
Κατά την πώληση ενσωµάτων ακινητοποιήσεων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται και της
λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στα αποτελέσµατα. Οι επισκευές και συντηρήσεις
καταχωρούνται στα έξοδα της περιόδου που αφορούν.
Οι αποσβέσεις των στοιχείων των ενσωµάτων παγίων (πλην οικοπέδων τα οποία δεν αποσβένονται) υπολογίζονται
µε την σταθερή µέθοδο µέσα στην ωφέλιµη ζωή τους που έχει ως εξής:
Κτίρια και τεχνικά έργα

12,50 έτη

Μηχανολογικός εξοπλισµός

5 - 12,50 έτη

Μεταφορικά µέσα

5 - 6,67 έτη

Λοιπός εξοπλισµός

3,3 – 5 έτη

Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε
ηµεροµηνία ισολογισµού. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωµάτων ακινητοποιήσεων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη
αξία τους, η διαφορά (αποµείωση) καταχωρείται άµεσα ως έξοδο στα αποτελέσµατα.
8.4 Υπεραξία
Η Υπεραξία επιχειρήσεως (Goodwill) που δηµιουργείται κατά την εξαγορά ή συγχώνευση ολόκληρης οικονοµικής
µονάδας µετράται αρχικά στο κόστος το οποίο είναι ίσο µε τη διαφορά µεταξύ του ολικού τιµήµατος αγοράς και
της πραγµατικής αξίας των επιµέρους στοιχείων ενεργητικού, υποχρεώσεων και ενδεχόµενων υποχρεώσεων.
Μετά την αρχική αναγνώριση, η υπεραξία µετράται στο κόστος µείν σωρευµένες ζηµίες αποµείωσης. Ο αγοραστής
εξετάζει την υπεραξία για αποµείωση σε ετήσια βάση, ή συχνότερα εφόσον γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες
υποδεικνύουν ότι η υπεραξία µπορεί να έχει αποµειωθεί. Αναφερθείτε στη σηµείωση 8.6 όπου περιγράφονται οι
διαδικασίες ελέγχου αποµείωσης.
8.5 Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Στα άϋλα περιουσιακά στοιχεία συµπεριλαµβάνονται οι άδειες λογισµικού, οι οποίες έχουν καθορισµένη διάρκεια
ζωής.
Λογισµικό: Οι άδειες λογισµικού αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις
διενεργούνται µε την σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία
κυµαίνεται από 1 έως 3 χρόνια και περιλαµβάνονται στο κόστος πωλήσεων, διοικήσεως και διαθέσεως στην
κατάσταση αποτελεσµάτων.
8.6 Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων
Η Υπεραξία καθώς τα ασώµατα περιουσιακά στοιχεία που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιµη ζωή δεν αποσβένονται
και υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης ετησίως. Τα λοιπά στοιχεία του ενεργητικού υπόκεινται σε έλεγχο
αποµείωσης ετησίως όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η λογιστική αξία µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη.
Η ανακτήσιµη αξία είναι το µεγαλύτερο ποσό µεταξύ της καθαρής τιµής πώλησης και της αξίας λόγω χρήσης.
Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται το ποσό από την πώληση ενός στοιχείου του ενεργητικού στα πλαίσια µιας
αµφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα µέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικειοθελώς, µετά από
την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άµεσου κόστους διάθεσης του στοιχείου ενεργητικού, ενώ αξία χρήσης βασίζεται
σε αποτίµηση της παρούσας αξίας µελλοντικών ταµειακών ροών, καθώς είναι η παρούσα αξία των εκτιµώµενων
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µελλοντικών ταµειακών ροών που αναµένεται να εισρεύσουν στην επιχείρηση από τη χρήση ενός στοιχείου
ενεργητικού και από την διάθεση του στο τέλος της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής του.
Για σκοπούς ελέγχου αποµείωσης, τα στοιχεία του Ενεργητικού οµαδοποιούνται στο χαµηλότερο επίπεδο
Μονάδας δηµιουργίας ταµειακών ροών (cash-generating units). Ως αποτέλεσµα, ορισµένα στοιχεία Ενεργητικού
εξετάζονται αυτόνοµα, ενώ κάποια άλλα σε επίπεδο µονάδας δηµιουργίας ταµειακών ροών.
Η ζηµία λόγο µείωσης της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού αναγνωρίζεται από την επιχείρηση, όταν η
λογιστική αξία των στοιχείων αυτών (ή της Μονάδας ∆ηµιουργίας Ταµειακών Ροών) είναι µεγαλύτερη από το
ανακτήσιµο ποσό τους. Η ζηµία αποµείωσης χρεώνεται pro rata σε όλα τα στοιχεία της Μονάδας ∆ηµιουργίας
Ταµειακών Ροών. Με εξαίρεση το λογαριασµό «Υπεραξία», όλα τα λοιπά στοιχεία ενεργητικού εξετάζονται σε
επόµενες περιόδους καθώς ενδείξεις που οδήγησαν σε αναγνώριση ζηµίας αποµείωσης στο παρελθόν µπορεί να
µην υφίστανται πλέον.
8.7 Μη κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία ταξινοµηµένα ως κρατούµενα προς πώληση
Τα περιουσιακά στοιχεία που διατηρούνται προς πώληση συµπεριλαµβάνουν τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία
(συµπεριλαµβανοµένης της υπεραξίας) και τα ενσώµατα πάγια που ο Όµιλος σκοπεύει να πουλήσει εντός ενός
έτους από την ηµεροµηνία ταξινόµησής τους ως «κρατούµενα προς πώληση».
Τα περιουσιακά στοιχεία που ταξινοµούνται ως «κρατούµενα προς πώληση» αποτιµώνται στη χαµηλότερη αξία
µεταξύ της λογιστικής αξίας τους αµέσως πριν την ταξινόµησή τους ως κρατούµενα προς πώληση, και την εύλογή
τους αξία µείον το κόστος πώλησης. Τα περιουσιακά στοιχεία που ταξινοµούνται ως «κρατούµενα προς πώληση»
δεν υπόκεινται σε απόσβεση. Το κέρδος ή η ζηµία που προκύπτει από την πώληση και επανεκτίµηση των
«κρατουµένων προς πώληση» περιουσιακών στοιχείων συµπεριλαµβάνεται στα «άλλα έσοδα» και «άλλα έξοδα»,
αντίστοιχα, στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης
Ο Όµιλος δεν έχει ταξινοµήσει µη κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία ως κρατούµενα προς πώληση.
8.8 Λοιπό µη κυκλοφορούν ενεργητικό
Το µη κυκλοφορούν ενεργητικό καταχωρείται πάντα στο ιστορικό κόστος χωρίς έκπτωση παρούσας αξίας από την
ηµεροµηνία της αναµενόµενης λήξης ή πραγµατοποίησης.
Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές καταβολές αφορούν καταθέσεις για ορισµένους πιστωτές (π.χ. ∆ΕΗ, ενοίκια, κλπ) για να
εξασφαλίσουν τις υποχρεώσεις της εταιρείας προς αυτούς τους πιστωτές. Τα ποσά παραµένουν ως απαιτήσεις
κατά τη διάρκειά τους. Με τη λήξη αυτών των υποχρεώσεων, τα καταβληµένα ποσά µπορούν να συµψηφισθούν
έναντι όλου ή τµήµατος εκκρεµών υποχρεώσεων σύµφωνα µε τους όρους της καταβολής, ενώ το υπόλοιπο
επιστρέφεται στην εταιρεία.
8.9 Χρηµατοοικονοµικά µέσα
Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού περιλαµβάνουν ταµειακά και χρηµατοοικονοµικά µέσα.
Χρηµατοοικονοµικό µέσο είναι κάθε σύµβαση που δηµιουργεί ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού σε µία
επιχείρηση και µια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ή ένα συµµετοχικό τίτλο σε µια άλλη επιχείρηση. Τα
χρηµατοοικονοµικά µέσα εκτός από χρηµατοοικονοµικά µέσα αντιστάθµισης, µπορούν να χωρισθούν στις κάτωθι
κατηγορίες: δάνεια και απαιτήσεις, χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µέσω της
κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσης, διαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού και
επενδύσεις κατεχόµενες ως την λήξη. Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα ταξινοµούνται στις ανωτέρω κατηγορίες από
τη ∆ιοίκηση της εταιρείας κατά την αρχική αναγνώριση, ανάλογα µε το σκοπό για τον οποία αποκτήθηκαν. Ο
χαρακτηρισµός των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού επανεκτιµάται στο τέλος κάθε ηµεροµηνίας
δηµοσίευσης κατά την οποία είναι διαθέσιµη η επιλογή κατηγορίας ή λογιστικού χειρισµού.
Συνήθεις αγοραπωλησίες χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού, αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία
τακτοποίησής τους. Όλα τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού τα οποία δεν έχουν ταξινοµηθεί ως
αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µέσω της κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσης, αναγνωρίζονται αρχικά στην
εύλογη αξία τους πλέον τα κόστη της συναλλαγής.
Η εταιρεία εξετάζει αν ένα συµβόλαια εµπεριέχει ενσωµατωµένο παράγωγο κατά τη σύναψη της συµφωνίας. Το
ενσωµατωµένο παράγωγο διαχωρίζεται από το βασικό συµβόλαιο και λογιστικοποιείται ως παράγωγο, όταν η
ανάλυση καταδεικνύει ότι όλα τα οικονοµικά χαρακτηριστικά και οι κίνδυνοι του παραγώγου δεν σχετίζονται
άµεσα µε το βασικό συµβόλαιο.
∆ιακοπή αναγνώρισης χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού επέρχεται από τη στιγµή όπου το δικαίωµα
λήψης ταµειακών ροών από την επένδυση έχει λήξει ή έχει µεταφερθεί.
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Η εταιρεία εξετάζει σε κάθε ηµεροµηνία δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων αν ένα χρηµατοοικονοµικό
στοιχείο ενεργητικού ή οµάδα χρηµατοοικονοµικών στοιχείων έχει υποστεί αποµείωση.
i) ∆άνεια και απαιτήσεις
Περιλαµβάνουν µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού µε σταθερές ή προσδιορισµένες
πληρωµές, τα οποία δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές. Προκύπτουν όταν η εταιρεία παρέχει χρήµατα,
αγαθά ή υπηρεσίες απευθείας σε χρεώστες χωρίς την πρόθεση να εµπορευθεί τις δηµιουργηθείσες απαιτήσεις.
Τα δάνεια και οι απαιτήσεις αποτιµώνται µεταγενέστερα στο αναπόσβεστο κόστος τους βάσει της µεθόδου του
πραγµατικού επιτοκίου, µείον ζηµίες αποµείωσης. Κάθε µεταβολή στην αξία όταν διακόπτεται η αναγνώριση, ή
αποµειώνεται ή κατά τη διαδικασία απόσβεσής, αναγνωρίζεται απευθείας στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων
Χρήσης. Το αναπόσβεστο κόστος υπολογίζεται λαµβάνοντας υπόψη κάθε προεξόφληση ή ανταµοιβή κατά την
εξαγορά και περιλαµβάνει αµοιβές οι οποίες είναι αναπόσπαστο µέρος του πραγµατικού επιτοκίου και του κόστους
της συναλλαγής.
Οι εµπορικές απαιτήσεις αποµειώνονται όταν υπάρχουν αντικειµενικές ενδείξεις ότι η εταιρεία δεν θα είναι σε
θέση να εισπράξει όλα τα ποσά σύµφωνα µε τους αρχικούς όρους είσπραξης. Το ποσό που καταγράφεται στα
αποτελέσµατα προσδιορίζεται ως η διαφορά µεταξύ της καταγραµµένης αξίας του στοιχείου του ενεργητικού και
της παρούσας αξίας των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών.
Τα ∆άνεια και οι απαιτήσεις περιλαµβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα µε λήξη µεγαλύτερη
των 12 µηνών από την ηµεροµηνία ισολογισµού. Τα τελευταία συµπεριλαµβάνονται στα µη κυκλοφορούντα
στοιχεία του ενεργητικού.
ii) Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µέσω της κατάστασης
αποτελεσµάτων χρήσης
Πρόκειται για χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού, που ικανοποιούν οποιαδήποτε από τις παρακάτω
προϋποθέσεις:
- Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού που κατέχονται για εµπορικούς σκοπούς (συµπεριλαµβάνονται τα
παράγωγα, εκτός από εκείνα που είναι καθορισµένα και αποτελεσµατικά µέσα αντιστάθµισης, αυτά που
αποκτώνται ή δηµιουργούνται µε σκοπό την πώληση ή την επαναγορά και τέλος αυτά που αποτελούν µέρος ενός
χαρτοφυλακίου από αναγνωρισµένα χρηµατοοικονοµικά µέσα).
- Κατά την αρχική αναγνώριση ορίζεται από την επιχείρηση ως στοιχείο που αποτιµάται στην εύλογη αξία, µε
αναγνώριση των µεταβολών στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης.
Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που περιλαµβάνονται σε αυτήν την
κατηγορία αποτιµώνται στην εύλογη αξία και οι µεταβολές καταχωρούνται στα αποτελέσµατα της χρήσεως.
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που έχουν αρχικά χαρακτηρισθεί ως χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιµώµενα στην
εύλογη αξία τους µέσω της κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσης µπορεί µεταγενέστερα να µην
επαναταξινοµούνται.
iii) ∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού
Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε προσδιορίζονται σε αυτήν την
κατηγορία, είτε δεν µπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις άλλες κατηγορίες.
Τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους και τα
σχετικά κέρδη ή ζηµιές καταχωρούνται σε αποθεµατικό των ιδίων κεφαλαίων καθαρά φόρων, µέχρι τα στοιχεία
αυτά πωληθούν ή χαρακτηρισθούν ως αποµειωµένα,.
Κατά την πώληση ή όταν χαρακτηρισθούν ως αποµειωµένα, τα κέρδη ή οι ζηµιές µεταφέρονται στα
αποτελέσµατα. Ζηµιές αποµείωσης που έχουν αναγνωρισθεί στα αποτελέσµατα δεν αντιστρέφονται µέσω
αποτελεσµάτων.
Σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού η Εταιρεία εκτιµά αν υπάρχουν αντικειµενικές ενδείξεις που να οδηγούν στο
συµπέρασµα ότι τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού έχουν υποστεί αποµείωση. Για µετοχές
εταιρειών που έχουν ταξινοµηθεί ως χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση, τέτοια ένδειξη συνιστά
η σηµαντική ή παρατεταµένη µείωση της εύλογης αξίας σε σχέση µε το κόστος κτήσεως. Αν στοιχειοθετείται
αποµείωση, η σωρευµένη στα ίδια κεφάλαια ζηµιά που είναι η διαφορά µεταξύ κόστους κτήσεως και εύλογης
αξίας, µεταφέρεται στα αποτελέσµατα.
iv) Επενδύσεις κατεχόµενες ως την λήξη
Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες ή προσδιορισµένες πληρωµές και
συγκεκριµένη λήξη και τα οποία η Εταιρεία έχει την πρόθεση και την δυνατότητα να τα διακρατήσει ως την λήξη
τους.
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Οι κατεχόµενες µέχρι τη λήξη επενδύσεις αποτιµώνται µεταγενέστερα στο αναπόσβεστο κόστος τους βάσει της
µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου. Το αναπόσβεστο κόστος είναι το ποσό το οποίο αρχικά αναγνωρίσθηκε
µείον κεφαλαιακές πληρωµές, πλέον ή µείον σωρευτικές αποσβέσεις µε τη χρήση πραγµατικού επιτοκίου στη
διαφορά µεταξύ του αρχικά αναγνωρισθέντος ποσού και του ποσού ωρίµανσης και µείον κάθε πρόβλεψη
αποµείωσης. Ο υπολογισµός περιλαµβάνει όλες τις πληρωθείσες ή ληφθείσες αµοιβές µεταξύ των µερών του
συµβολαίου. Επιπρόσθετα, αν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι η επένδυση έχει αποµειωθεί, το
χρηµατοοικονοµικό µέσο αποτιµάται στην παρούσα αξία των εκτιµώµενων ταµειακών ροών. Κάθε µεταβολή στην
αξία της επένδυσης αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως.
v) Εύλογες αξίες
Οι εύλογες αξίες των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού που είναι διαπραγµατεύσιµα σε ενεργείς αγορές
προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιµές ζήτησης. Για τα µη διαπραγµατεύσιµα στοιχεία οι εύλογες αξίες
προσδιορίζονται µε την χρήση τεχνικών αποτίµησης όπως ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών, συγκρίσιµων
στοιχείων που διαπραγµατεύονται και προεξόφληση ταµειακών ροών. Οι µη διαπραγµατεύσιµοι σε ενεργό αγορά
συµµετοχικοί τίτλοι που έχουν ταξινοµηθεί στην κατηγορία ∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία
και των οποίων η εύλογη αξία δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί µε αξιοπιστία αποτιµώνται στο κόστος κτήσης
τους.
8.10 Αποθέµατα
Τα αποθέµατα αποτιµώνται στη χαµηλότερη αξία µεταξύ του κόστους κτήσεως και της καθαρής ρευστοποιήσιµης
αξίας αυτών. Το κόστος κτήσης προσδιορίζεται µε τη µέθοδο του µέσου σταθµικού κόστους. Όσον αφορά στα
έτοιµα και ηµιέτοιµα προϊόντα που συµπεριλαµβάνονται στα αποθέµατα, το κόστος τους πέραν των υλικών
συµπεριλαµβάνει και τα υπόλοιπα άµεσα κόστη παραγωγής, όπως εργατικό κόστος και µεριζόµενα κόστη
παραγωγής. Στο κόστος των αποθεµάτων δεν συµπεριλαµβάνονται χρηµατοοικονοµικά έξοδα, όπως π.χ. κόστος
δανεισµού.
Ως καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία, εκλαµβάνεται η αξία µε βάση τις τρέχουσες τιµές πώλησης των αποθεµάτων στα
πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας, µείον οποιαδήποτε σχετικά έξοδα συνδεόµενα άµεσα µε την πώληση.
8.11 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ταµειακών διαθεσίµων
Τα διαθέσιµα και ισοδύναµα διαθεσίµων περιλαµβάνουν τα µετρητά στην τράπεζα και στο ταµείο καθώς επίσης
και τις βραχυπρόθεσµες επενδύσεις υψηλής ρευστότητας όπως τα προϊόντα της αγοράς χρήµατος και τις
τραπεζικές καταθέσεις µε χρονικό ορίζοντα τριών µηνών ή λιγότερο. Τα προϊόντα της αγοράς χρήµατος είναι
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµώνται στην εύλογη αξία µέσω της κατάστασης
αποτελεσµάτων.
8.12 Μετοχικό κεφάλαιο
Το µετοχικό κεφάλαιο προσδιορίζεται από την ονοµαστική αξία των µετοχών που έχουν εκδοθεί. Οι κοινές
µετοχές χαρακτηρίζονται ως Ίδια Κεφάλαια.
Η διαφορά υπέρ το άρτιο περιλαµβάνει όλα τα επιπρόσθετα ποσά που λήφθηκαν κατά την έκδοση µετοχικού
κεφαλαίου. Έξοδα τα οποία πραγµατοποιήθηκαν για την έκδοση µετοχών εµφανίζονται µετά την αφαίρεση του
σχετικού φόρου εισοδήµατος, σε µείωση της διαφοράς υπέρ το άρτιο.
Προνοµιούχες µετοχές οι οποίες έχουν χαρακτηριστικά υποχρέωσης αναγνωρίζονται στον Ισολογισµό ως
χρηµατοοικονοµική υποχρέωση, καθαρή από κόστη συναλλαγών. Οι πληρωµές µερισµάτων επί µετοχών
ολοκληρωτικά αναγνωριζόµενες ως υποχρέωση, καταχωρούνται ως δαπάνη τόκου στην κατάσταση
αποτελεσµάτων χρήσεως.
Τα στοιχεία των χρηµατοοικονοµικών µέσων τα οποία α) δηµιουργούν υποχρέωση στην εταιρεία και β) δίνουν
δικαίωµα στον κάτοχό τους να τα µετατρέψει σε στοιχεία της Καθαρής Θέσης, αναγνωρίζονται ξεχωριστά και
ταξινοµούνται ως χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις, χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού και στοιχεία της
καθαρής θέσης.
Τα έξοδα τα οποία σχετίζονται µε την έκδοση µετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαµβάνονται στο
κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που αποκτάται.
Κατά την απόκτηση ιδίων µετοχών, το καταβληθέν τίµηµα, συµπεριλαµβανοµένων και των σχετικών δαπανών,
απεικονίζεται µειωτικά των ιδίων κεφαλαίων. Κανένα κέρδος ή ζηµία δεν αναγνωρίζεται στην κατάσταση
αποτελεσµάτων χρήσης από την αγορά, πώληση, έκδοση ή διαγραφή ιδίων µετοχών.
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8.13 Φορολογία εισοδήµατος & αναβαλλόµενος φόρος
Η επιβάρυνση της περιόδου µε φόρους εισοδήµατος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους και τους
αναβαλλόµενους φόρους, δηλαδή τους φόρους ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις που σχετίζονται µε τα οικονοµικά
οφέλη που προκύπτουν στην περίοδο αλλά έχουν ήδη καταλογιστεί ή θα καταλογιστούν από τις φορολογικές
αρχές σε διαφορετικές περιόδους. Ο φόρος εισοδήµατος αναγνωρίζεται στον λογαριασµό των αποτελεσµάτων της
περιόδου, εκτός του φόρου εκείνου που αφορά συναλλαγές που καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια,
στην οποία περίπτωση καταχωρείται απευθείας, κατά ανάλογο τρόπο, στα ίδια κεφάλαια.
Οι τρέχοντες φόροι εισοδήµατος περιλαµβάνουν τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις ή και απαιτήσεις προς τις
δηµοσιονοµικές αρχές που σχετίζονται µε τους πληρωτέους φόρους επί του φορολογητέου εισοδήµατος της
περιόδου και οι τυχόν πρόσθετοι φόροι εισοδήµατος που αφορούν προηγούµενες χρήσεις. Οι τρέχοντες φόροι
επιµετρώνται σύµφωνα µε τους φορολογικούς συντελεστές και τους φορολογικούς νόµους που εφαρµόζονται
στις διαχειριστικές περιόδους µε τις οποίες σχετίζονται, βασιζόµενα στο φορολογητέο κέρδος για το έτος. Όλες οι
αλλαγές στα βραχυπρόθεσµα φορολογικά στοιχεία του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν µέρος
των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης.
Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε την µέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από τις
προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των στοιχείων του ενεργητικού και
των υποχρεώσεων. Ο αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση αναγνωρίζεται στο βαθµό όπου είναι πιθανό ότι θα
τακτοποιηθεί µε µελλοντικό φορολογητέο εισόδηµα. Αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση αναγνωρίζεται για
όλες τις φορολογητέες προσωρινές διαφορές. Ωστόσο, σύµφωνα και µε το ∆ΛΠ 12 , κανένας αναβαλλόµενος
φόρος δεν αναγνωρίζεται σε σχέση µε την Υπεραξία. Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος δεν λογίζεται εάν
προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηµατικής
συνένωσης, η οποία όταν έγινε η συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζηµία.
∆εν αναγνωρίζεται αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος για τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν από
επενδύσεις σε θυγατρικές και κοινοπραξίες, µε εξαίρεση την περίπτωση που η αναστροφή των προσωρινών
διαφορών ελέγχεται από τον Όµιλο και είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές δεν θα αναστραφούν στο
προβλεπτό µέλλον. Επιπλέον, φορολογητέες ζηµιές οι οποίες µεταφέρονται σε επόµενες χρήσεις όπως και τυχόν
πιστωτικοί φόροι του Οµίλου εξετάζονται ως προς την αναγνώρισή τους ως αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση.
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αποτιµώνται µε βάση τους φορολογικούς συντελεστές
που αναµένεται να εφαρµοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα διακανονιστεί η απαίτηση ή η υποχρέωση,
χωρίς προεξόφληση, λαµβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόµους) που έχουν
τεθεί σε ισχύ ή ουσιαστικά ισχύουν µέχρι την ηµεροµηνία του Ισολογισµού.
Οι περισσότερες αλλαγές στις αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν ένα
κοµµάτι των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης. Μόνο αλλαγές στις αναβαλλόµενες
φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις οι οποίες σχετίζονται µε αλλαγές σε στοιχεία του ενεργητικού και
υποχρεώσεων καταλογισµένα απευθείας στην καθαρή θέση , αναγνωρίζονται απευθείας στην καθαρή θέση.
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις επισκοπούνται κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού και µειώνονται
στην έκταση όπου δεν είναι πλέον πιθανό ότι επαρκή φορολογητέα κέρδη θα είναι διαθέσιµα ώστε να επιτρέψουν
την ωφέλεια από τη χρήση µέρους ή του συνόλου των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων.
Η εταιρεία αναγνωρίζει προηγούµενη µη αναγνωρισθείσα αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση κατά την
ηµεροµηνία Ισολογισµού, στο βαθµό που γίνεται πιθανό ότι µελλοντικά φορολογητέα κέρδη θα επιτρέψουν την
ανάκτηση αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων.
8.14 Παροχές στο προσωπικό
Βραχυπρόθεσµες παροχές
Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς τους εργαζοµένους (εκτός από παροχές λήξης της εργασιακής σχέσης) σε
χρήµα και σε είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευµένες. Τυχόν ανεξόφλητο ποσό
καταχωρείται ως υποχρέωση, ενώ σε περίπτωση που το ποσό που ήδη καταβλήθηκε υπερβαίνει το ποσό των
παροχών, η επιχείρηση αναγνωρίζει το υπερβάλλον ποσό ως στοιχείο του ενεργητικού της (προπληρωθέν έξοδο)
µόνο κατά την έκταση που η προπληρωµή θα οδηγήσει σε µείωση µελλοντικών πληρωµών ή σε επιστροφή.
Κόστος παροχών αποχώρησης
Σύµφωνα µε τη συλλογική σύµβαση µεταξύ της Εταιρίας και του προσωπικού της, η Εταιρία είναι υποχρεωµένη
να καταβάλλει στο προσωπικό της συνταξιοδοτικές παροχές µετά την συµπλήρωση της απαραίτητης
προϋπηρεσίας. Το κόστος αυτών των παροχών, που καθορίζεται από µια αναλογιστική µελέτη, αναγνωρίζεται ως
έξοδο στο έτος που παρασχέθηκε η υπηρεσία. Τµήµα αυτών των παροχών µπορεί να καταβληθεί στον
εργαζόµενο πριν την αποχώρησή του.
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Αναλογιστικά κέρδη και ζηµιές οι οποίες υπερβαίνουν το 10% του µεγαλύτερου ποσού, µεταξύ της παρούσας
αξίας των υποχρεώσεων καθορισµένων παροχών του οµίλου, και της εύλογης αξίας των περιουσιακών στοιχείων
του, αποσβένονται στην διάρκεια της υπολειπόµενης διάρκειας εργασίας των εργαζοµένων που συµµετέχουν στο
σχήµα.
Ο Όµιλος έχει µόνο πρόγραµµα καθορισµένων παροχών όπως αυτό ορίζεται από την εργατική νοµοθεσία.
8.15 Προβλέψεις
Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει παρούσες νοµικές ή τεκµαιρόµενες υποχρεώσεις ως αποτέλεσµα
παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους µέσω εκροών πόρων και η εκτίµηση του ακριβούς
ποσού της υποχρέωσης µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε αξιοπιστία. Ο χρόνος εκκαθάρισης της υποχρέωσης µπορεί
να παραµένει αβέβαιος. ∆εν διενεργούνται προβλέψεις για µελλοντικές λειτουργικές ζηµιές. Όταν µέρος ή το
σύνολο της απαιτούµενης δαπάνης για διακανονισµό µίας πρόβλεψης αναµένεται να διακανονισθεί από άλλο
µέρος, ο διακανονισµός αναγνωρίζεται µόνο όταν είναι ουσιαστικά βέβαιο ότι θα ληφθεί όταν η εταιρεία
διακανονίσει την υποχρέωση και απεικονίζεται ως ξεχωριστή απαίτηση. Το ποσό που αναγνωρίζεται καταυτόν τον
τρόπο δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό της πρόβλεψης. Η δαπάνη που σχετίζεται µε µία πρόβλεψη
παρουσιάζεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως, καθαρή από το ποσό που αναγνωρίζεται ως
διακανονισµός τρίτου. Στις περιπτώσεις όπου η χρονική αξία του χρήµατος είναι σηµαντική, το ποσό της
πρόβλεψης είναι η παρούσα αξία των δαπανών που αναµένονται να απαιτηθούν για το διακανονισµό της
υποχρέωσης. Ο συντελεστής προεξόφλησης αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς αναφορικά µε
την διαχρονική αξία του χρήµατος καθώς και τους σχετιζόµενους µε την υποχρέωση κινδύνους. Όταν
χρησιµοποιείται προεξόφληση, το σωρευτικό ποσό της πρόβλεψης αυξάνεται κάθε περίοδο για να αποδώσει τη
χρονική µεταβολή. Αυτό το ποσό αναγνωρίζεται ως κόστος δανεισµού στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως.
Οι προβλέψεις επισκοπούνται κατά την ηµεροµηνία σύνταξης κάθε ισολογισµού και προσαρµόζονται προκειµένου
να αντανακλούν τις τρέχουσες εκτιµήσεις. Αν δεν είναι πλέον πιθανό ή αποµακρύνεται το ενδεχόµενο
εκκαθάρισης της υποχρέωσης µέσω εκροών πόρων, η πρόβλεψη αναστρέφεται.
Στις περιπτώσεις όπου η ενδεχόµενη εκροή πόρων ως αποτέλεσµα τρέχουσας υποχρέωσης δεν είναι πιθανή ή το
ποσό δεν µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα τότε καµία υποχρέωση δεν αναγνωρίζεται στις Οικονοµικές Καταστάσεις
εκτός και αν προέκυψαν από συνένωση επιχειρήσεων. Αυτές οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις αναγνωρίζονται κατά
τον καθορισµό της κατανοµής της αξίας εξαγοράς σε απαιτήσεις και υποχρεώσεις που εξαγοράσθηκαν κατά τη
συνένωση επιχειρήσεων. Οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά
γνωστοποιούνται, εκτός αν η πιθανότητα εκροών πόρων οι οποίοι ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη είναι
ελάχιστη.
Πιθανές χρηµατικές ροές οικονοµικών οφελών προς την εταιρεία οι οποίες δεν ικανοποιούν τα κριτήρια
αναγνώρισης µιας απαίτησης θεωρούνται ενδεχόµενες απαιτήσεις. Οι ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται
στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονοµικών οφελών είναι πιθανή.
8.16 Επιχορηγήσεις
Ο Όµιλος αναγνωρίζει τις κρατικές επιχορηγήσεις οι οποίες ικανοποιούν αθροιστικά τα εξής κριτήρια: α) Υπάρχει
τεκµαιρόµενη βεβαιότητα ότι η επιχείρηση έχει συµµορφωθεί ή πρόκειται να συµµορφωθεί µε τους όρους της
επιχορήγησης και β) πιθανολογείται ότι το ποσό της επιχορήγησης θα εισπραχθεί. Καταχωρούνται στην εύλογη
αξία και αναγνωρίζονται µε τρόπο συστηµατικό στα έσοδα, µε βάση την αρχή του συσχετισµού των
επιχορηγήσεων µε τα αντίστοιχα κόστη τα οποία και επιχορηγούν.
Οι επιχορηγήσεις που αφορούν στοιχεία του ενεργητικού περιλαµβάνονται στις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις ως
έσοδο επόµενων χρήσεων και αναγνωρίζονται συστηµατικά και ορθολογικά στα έσοδα κατά τη διάρκεια της
ωφέλιµης ζωής του παγίου στοιχείου του ενεργητικού.

8.17 Χρηµατοοικονοµικές Υποχρεώσεις
Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις της εταιρείας περιλαµβάνουν δάνεια και υπεραναλήψεις, εµπορικές και λοιπές
υποχρεώσεις και υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης. Περιλαµβάνονται στις Οικονοµικές Καταστάσεις υπό
τους τίτλους: «Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις», «Βραχυπρόθεσµες ∆ανειακές υποχρεώσεις»
«Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις πληρωτέες στην Επόµενη Χρήση» και «Προµηθευτές και λοιπές
υποχρεώσεις».
Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία γίνεται συµβαλλόµενο µέρος σε σχετική
σύµβαση και διακόπτεται η αναγνώριση όταν η υποχρέωση λήγει, ακυρώνεται ή εκπληρώνεται. Όλοι οι τόκοι
αναγνωρίζονται ως δαπάνες υπό τον τίτλο «Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα» της κατάστασης αποτελεσµάτων
χρήσεως.
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Οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από χρηµατοοικονοµικές µισθώσεις µετρούνται στην αρχική αξία µείον το
κεφαλαιουχικό στοιχείο των πληρωµών των µισθωµάτων
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην ονοµαστική τους αξία και αποτιµώνται
µεταγενέστερα στο αναπόσβεστο κόστος τους µείον τις πληρωµές.
Κέρδη και ζηµίες από την διακοπή αναγνώρισης καθώς και από τη διαδικασία απόσβεσης, καταχωρούνται στην
κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης.
Όταν υπάρχουσα υποχρέωση ανταλλάσσεται από άλλον ή τον ίδιο δανειστή µε διαφορετικούς όρους, ή οι όροι
της τρέχουσας υποχρέωσης µεταβάλλονται σηµαντικά, αυτή η αλλαγή χειρίζεται ως διαγραφή της αρχικής
υποχρέωσης και αναγνωρίζεται ως νέα υποχρέωση. Οποιαδήποτε διαφορά στα σωρευµένα ποσά αναγνωρίζεται
στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης.
- Τραπεζικά δάνεια
Τα τραπεζικά δάνεια προκύπτουν για υποστήριξη της µακροπρόθεσµης χρηµατοδότησης της δραστηριότητας της
εταιρείας. Όλα τα δάνεια αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος, το οποίο αποτελεί την εύλογη αξία των χρηµάτων
που λήφθηκαν καθαρά από κόστη έκδοσης που συνδέονται µε τα δάνεια. Μετά την αρχική αναγνώριση, τα
δάνεια αποτιµώνται µεταγενέστερα στο αναπόσβεστο κόστος και κάθε διαφορά µεταξύ των πληρωµών και την
αξία εξαργύρωσης αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως στη διάρκεια της περιόδου της
δανειοδότησης µε τη χρήση του πραγµατικού επιτοκίου.
8.18 Αναγνώριση εσόδων και εξόδων
Έσοδα
Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά από Φόρο
Προστιθέµενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές. Τα διεταιρικά έσοδα µέσα στον Όµιλο απαλείφονται πλήρως. Η
αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:
- Πωλήσεις αγαθών: Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν ο Όµιλος παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα
αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισµένη.
- Παροχή υπηρεσιών: Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι υπηρεσίες,
µε βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της παρεχόµενης υπηρεσίας σε σχέση µε το σύνολο των παρεχόµενων
υπηρεσιών.
- Έσοδα από τόκους: Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και µε την χρήση του
πραγµατικού επιτοκίου. Όταν υπάρχει αποµείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών µειώνεται στο
ανακτήσιµο ποσό τους το οποίο είναι η παρούσα αξία των αναµενόµενων µελλοντικών ταµειακών ροών
προεξοφλουµένων µε το αρχικό πραγµατικό επιτόκιο. Στην συνέχεια λογίζονται τόκοι µε το ίδιο επιτόκιο επί της
αποµειωµένης (νέας λογιστικής) αξίας.
- Μερίσµατα: Τα µερίσµατα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεµελιώνεται το δικαίωµα είσπραξής τους.
Έξοδα: Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα σε δεδουλευµένη βάση. Οι πληρωµές που
πραγµατοποιούνται για λειτουργικές µισθώσεις µεταφέρονται στο αποτελέσµατα ως έξοδα, κατά το χρόνο
χρήσεως του µισθίου. Τα έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευµένη βάση.
8.19 Μισθώσεις
Εταιρία Οµίλου ως Μισθωτής: Οι µισθώσεις παγίων κατά τις οποίες µεταβιβάζονται στον Όµιλο όλοι οι κίνδυνοι
και τα οφέλη που έχουν σχέση µε την κυριότητα ενός στοιχείου του ενεργητικού, ανεξάρτητα από την τελική
µεταβίβαση ή µη του τίτλου κυριότητας του στοιχείου αυτού, αποτελούν τις χρηµατοοικονοµικές µισθώσεις. Οι
µισθώσεις αυτές κεφαλαιοποιούνται µε την έναρξη της µίσθωσης στη χαµηλότερη µεταξύ της εύλογης αξίας του
παγίου στοιχείου ή της παρούσας αξίας των ελάχιστων µισθωµάτων. Κάθε µίσθωµα επιµερίζεται µεταξύ της
υποχρέωσης και των χρηµατοοικονοµικών εξόδων έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο στην
υπολειπόµενη χρηµατοοικονοµική υποχρέωση. Οι αντίστοιχες υποχρεώσεις από µισθώµατα, καθαρές από
χρηµατοοικονοµικά έξοδα, απεικονίζονται στις υποχρεώσεις. Το µέρος του χρηµατοοικονοµικού εξόδου που
αφορά σε χρηµατοδοτικές µισθώσεις αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα χρήσης κατά τη διάρκεια της µίσθωσης.
Τα πάγια που αποκτήθηκαν µε χρηµατοδοτική µίσθωση αποσβένονται στη µικρότερη περίοδο µεταξύ της
ωφέλιµης ζωής των παγίων στοιχείων και της διάρκειας µίσθωσής τους.
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Συµφωνίες µισθώσεων όπου ο εκµισθωτής µεταβιβάζει το δικαίωµα χρήσης ενός στοιχείου του ενεργητικού για
µια συµφωνηµένη χρονική περίοδο, χωρίς ωστόσο να µεταβιβάζει και τους κινδύνους και ανταµοιβές της
ιδιοκτησίας του παγίου στοιχείου, ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Οι πληρωµές που γίνονται για
λειτουργικές µισθώσεις (καθαρές από τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον εκµισθωτή) αναγνωρίζονται στα
αποτελέσµατα χρήσης αναλογικά κατά τη διάρκεια της µίσθωσης.
Εταιρία Οµίλου ως εκµισθωτής: Όταν πάγια εκµισθώνονται µε χρηµατοδοτική µίσθωση, η παρούσα αξία των
µισθωµάτων καταχωρείται ως απαίτηση. Η διαφορά µεταξύ του µικτού ποσού της απαίτησης και της παρούσας
αξίας της απαίτησης καταχωρείται ως αναβαλλόµενο χρηµατοοικονοµικό έσοδο. Το έσοδο από την εκµίσθωση
αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα χρήσης κατά τη διάρκεια της µίσθωσης χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της
καθαρής επένδυσης, η οποία αντιπροσωπεύει µια σταθερή περιοδική απόδοση. Πάγια που εκµισθώνονται µε
λειτουργικές µισθώσεις περιλαµβάνονται στις ενσώµατες ακινητοποιήσεις του ισολογισµού. Αποσβένονται κατά
τη διάρκεια της αναµενόµενης ωφέλιµης ζωής τους σε βάση συνεπή µε παρόµοιες ιδιόκτητες ενσώµατες
ακινητοποιήσεις. Το έσοδο του ενοικίου (καθαρό από τυχόν κίνητρα που δόθηκαν στους µισθωτές) αναγνωρίζεται
µε τη σταθερή µέθοδο κατά τη διάρκεια της περιόδου της µίσθωσης.
8.20 ∆ιανοµή µερισµάτων
Η διανοµή µερισµάτων στους µετόχους της µητρικής αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις την ηµεροµηνία κατά την οποία η διανοµή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
9 ∆οµή του Οµίλου
Η δοµή του Οµίλου κατά την 31/12/2006 έχει ως εξής:
Εταιρεία

Έδρα

%
Συµµετοχής

PROMOCARTON A.E.

Κάτω Κηφισιά
Αττικής Ελλάδα

50%

Ολική
Ενοποίηση

QUALITY PROMOTION
AGENCY A.E.

Κάτω Κηφισιά
Αττικής Ελλάδα

35%

Καθαρή Θέση

ΑΦΟΙ ΦΩΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

Ασπρόπυργος
Αττικής Ελλάδα
Κορωπί Αττικής
- Ελλάδα

35%

Καθαρή Θέση

Το ποσοστό συµµετοχής

21%

Καθαρή Θέση

Το ποσοστό συµµετοχής

ΑΦΟΙ ΒΛΑΧΟΥ Α.Β.Ε.

Μέθοδος
Ενοποίησης

Λόγος που υπαγορεύει
την ενοποίηση
Το ποσοστό συµµετοχής και
πλειοψηφία στο ∆.Σ.
Το ποσοστό συµµετοχής

Κατά την διάρκεια της παρουσιαζόµενης περιόδου, ο Όµιλος προχώρησε σε διακοπή ενοποίησης της εταιρείας
«ΑΦΟΙ ΦΩΚΑ Α.Β.Ε.Ε.» µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης. Συγκεκριµένα, την 21/3/2006 παραιτήθηκε από
µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της µητρικής εταιρείας ο κ. Φωκάς Ιωάννης. Συνεπεία της ανωτέρω
παραιτήσεως, η διοίκηση της µητρικής εταιρείας θεωρεί ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που θέτει το ∆ΛΠ
27 παραγρ. 13 περιπτ. Β , περί δεσπόζουσας επιρροής και εποµένως η εταιρεία «ΑΦΟΙ ΦΩΚΑ ΑΒΕΕ»
απεικονίζεται, στις Οικονοµικές Καταστάσεις, µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης. Ως εκ τούτου, τα στοιχεία της
περιόδου 2005 δεν είναι συγκρίσιµα.
Σχηµατικά η δοµή του Οµίλου απεικονίζεται ως εξής:
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PAPERPACK - ΤΣΟΥΚΑΡΙ∆ΗΣ Ι. ΑΒΕΕ

QUALITY PROMOTION AGENCY A.E.
35%

PROMOCARTON A.E
50%

ΑΦΟΙ ΦΩΚΑ Α.Β.Ε.Ε.
35 %

ΑΦΟΙ ΒΛΑΧΟΥ Α.Β.Ε.
21 %

Η θυγατρική Promocarton A.E. συµµετέχει επίσης στην εταιρεία Ν. Απέργης Α.Ε. µε ποσοστό συµµετοχής
8,0625%.
Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου, η µητρική συµµετείχε στο ιδρυτικό µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας
QUALITY PROMOTION AGENCY Α.Ε. µε ποσοστό 35%. Αντικείµενο εργασιών της εν λόγω εταιρείας είναι η
εµπορία προωθητικών και διαφηµιστικών ειδών, τα οποία απευθύνονται σε πελάτες µε χαρτοφυλάκιο κυρίως
καταναλωτικών προϊόντων. Στις 26/02/2007 αποφασίστηκε η πώληση της εταιρείας έναντι ποσού € 115.000,20. Η
πώληση ολοκληρώθηκε την 28/02/2007.
10 Πληροφόρηση κατά τοµέα
Επιχειρηµατικός τοµέας ορίζεται µία οµάδα στοιχείων ενεργητικού και δραστηριοτήτων που παρέχουν προϊόντα
και υπηρεσίες, τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από εκείνα άλλων επιχειρηµατικών
τοµέων. Ο Όµιλος δραστηριοποιείται σε δύο διαφορετικούς επιχειρηµατικούς τοµείς, στην Χάρτινη Συσκευασία και
στα Προωθητικά Μέσα.
Ως γεωγραφικός τοµέας, ορίζεται µία γεωγραφική περιοχή, στην οποία παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες και η
οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από άλλες περιοχές.
Ο Όµιλος γεωγραφικά δραστηριοποιείται εκτός της Ελλάδας µόνο µέσω εξαγωγών, τόσο στις χώρες της
Ευρωζώνης, όσο και σε Λοιπές Χώρες.

Πρωτεύων τοµέας πληροφόρησης – επιχειρηµατικοί τοµείς
Ο Όµιλος δραστηριοποιείται σε δύο επιχειρηµατικούς κλάδους: Χάρτινη Συσκευασία και Προωθητικά Μέσα.
Τα αποτελέσµατα του Οµίλου ανά τοµέα αναλύονται ως εξής:
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1/1 - 31/12/2006

Ποσά σε Ευρώ
Συνολικές µεικτές πωλήσεις ανά τοµέα
Εσωτερικές πωλήσεις
Καθαρές πωλήσεις
Λειτουργικά κέρδη
Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα

Χάρτινη συσκευασία

Προωθητικά µέσα

Σύνολο

13.626.100,29

2.014.996,93

15.641.097,22

(43,50)
13.626.056,79

0,00
2.014.996,93

(43,50)
15.641.053,72

(316.332,21)
(689.562,18)

(20.771,68)
(6.625,05)

(337.103,89)
(696.187,23)

Μερίδιο αποτελεσµάτων συγγενών επιχειρήσεων
Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος
Καθαρό κέρδος

155.667,83

(14.629,57)

141.038,26

(850.226,56)
(144,46)
(850.371,02)

(42.026,30)
(24.576,01)
(66.602,31)

(892.252,86)
(24.720,47)
(916.973,33)

Αποσβέσεις τοµέα

1.287.102,63

23.496,91

1.310.599,54

970.770,42

2.725,23

973.495,65

Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών και
επενδυτικών Αποτελεσµάτων και Αποσβέσεων

1/1 - 31/12/2005

Ποσά σε Ευρώ
Συνολικές µεικτές πωλήσεις ανά τοµέα
Εσωτερικές πωλήσεις
Καθαρές πωλήσεις

Χάρτινη συσκευασία

Προωθητικά µέσα

Σύνολο

18.530.034,73
(49.321,04)
18.480.713,69

1.393.712,56
0,00
1.393.712,56

19.923.747,29
(49.321,04)
19.874.426,25

924.143,67
(633.282,39)

105.390,71
(1.320,86)

1.029.534,38
(634.603,25)

Λειτουργικά κέρδη
Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα
Μερίδιο αποτελεσµάτων συγγενών
επιχειρήσεων
Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος
Καθαρό κέρδος

256.719,09
(460.233,02)
(203.513,93)

104.069,85
(43.077,42)
60.992,43

360.788,94
(503.310,44)
(142.521,50)

Αποσβέσεις τοµέα

1.555.974,22

23.825,85

1.579.800,07

2.480.117,89

129.216,56

2.609.334,45

Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών και
επενδυτικών Αποτελεσµάτων και Αποσβέσεων

(34.142,19)

(34.142,19)

Η κατανοµή των ενοποιηµένων στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων στους επιχειρηµατικούς τοµείς
αναλύεται ως εξής:
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31/12/2006

Ποσά σε Ευρώ

Χάρτινη συσκευασία

Προωθητικά µέσα

Ενεργητικό Τοµέα
Μη κατανεµηµένα στοιχεία Ενεργητικού
Ενοποιηµένο Ενεργητικό

17.999.761,71
2.258.724,03
20.258.485,74

471.620,57
0,00
471.620,57

Σύνολο
18.471.382,28
2.258.724,03
20.730.106,31

Υποχρεώσεις Τοµέα
Μη κατανεµηµένα στοιχεία Υποχρεώσεων
Ενοποιηµένες Υποχρεώσεις

16.146.681,48
0,00
16.146.681,48

511.258,68
0,00
511.258,68

16.657.940,16
0,00
16.657.940,16

838.397,05

14.689,66

853.086,71

2.252.353,60

6.370,43

2.258.724,03

Προσθήκες ενσώµατων και αϋλων περιουσιακών
στοιχειών
Σωρευτικό ποσό επενδύσεων σε συγγενείς

31/12/2005

Ποσά σε Ευρώ

Χάρτινη συσκευασία

Προωθητικά µέσα

Ενεργητικό Τοµέα
Μη κατανεµηµένα στοιχεία Ενεργητικού
Ενοποιηµένο Ενεργητικό

25.497.062,06
279.995,56
25.777.057,62

549.721,48
0,00
549.721,48

Σύνολο
26.046.783,54
279.995,56
26.326.779,10

Υποχρεώσεις Τοµέα
Μη κατανεµηµένα στοιχεία Υποχρεώσεων
Ενοποιηµένες Υποχρεώσεις

19.295.236,80
0,00
19.295.236,80

318.971,77
0,00
318.971,77

19.614.208,57
0,00
19.614.208,57

Προσθήκες ενσώµατων και αϋλων περιουσιακών
στοιχειών

174.690,71

12.665,93

187.356,64

Σωρευτικό ποσό επενδύσεων σε συγγενείς

279.995,56

0,00

279.995,56

∆ευτερεύων τοµέας πληροφόρησης - γεωγραφικοί τοµείς
Η έδρα του Οµίλου και η κύρια χώρα δραστηριοποίησής του είναι η Ελλάδα, στην οποία κατανέµονται το σύνολο
των στοιχείων ενεργητικού του Οµίλου και εποµένως το σύνολο των προσθηκών ενσώµατων και άϋλων
περιουσιακών στοιχείων. Οι περιοχές δραστηριοποίησης της εταιρίας είναι η Ελλάδα χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και τρίτες χώρες.
Οι πωλήσεις του Οµίλου ανά γεωγραφικό τοµέα αναλύονται ως εξής:
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Ο ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε Ευρώ

31/12/2006

Πωλήσεις προϊόντων και λοιπών
Πωλήσεις υπηρεσιών
αποθεµάτων
Ελλάδα
11.234.300,91
389.870,75
Ευρωπαϊκή Ένωση
152.389,80
0,00
Τρίτες χώρες
1.756.235,01
0,00
13.142.925,72
389.870,75

Πωλήσεις
Γενικό σύνολο
εµπορευµάτων
πωλήσεων ανά τοµέα
2.015.786,29
13.639.957,95
27.963,04
180.352,84
64.507,92
1.820.742,93
2.108.257,25
15.641.053,72

Ο ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε Ευρώ

31/12/2005

Πωλήσεις προϊόντων και λοιπών
Πωλήσεις υπηρεσιών
αποθεµάτων
Ελλάδα
15.508.886,75
555.935,03
Ευρωπαϊκή Ένωση
467.869,85
0,00
Τρίτες χώρες
1.830.767,52
0,00
17.807.524,12
555.935,03

Πωλήσεις
Γενικό σύνολο
εµπορευµάτων
πωλήσεων ανά τοµέα
1.475.276,05
17.540.097,83
9.190,66
477.060,51
26.500,39
1.857.267,91
1.510.967,10
19.874.426,25

11. Σηµειώσεις στις Οικονοµικές Καταστάσεις
11.1 Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
Τα ενσώµατα πάγια του Οµίλου αναλύονται ως εξής:

Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ

Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευµένη απόσβεση και
αποµείωση αξίας
Λογιστική αξία την 1
Ιανουαρίου 2005
Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευµένη απόσβεση και
αποµείωση αξίας
Λογιστική αξία την 31
∆εκεµβρίου 2005
Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευµένη απόσβεση και
αποµείωση αξίας
Λογιστική αξία την 31
∆εκεµβρίου 2006

Ο ΟΜΙΛΟΣ
Μεταφορικά µέσα
Έπιπλα και
Οικόπεδα &
& µηχ/κός
Λοιπός
Κτίρια
εξοπλισµός
εξοπλισµός
1.177.948,83
17.868.966,64
679.522,65
(456.845,52)
(6.768.035,42)
(583.083,74)

Σύνολο
19.726.438,12
(7.807.964,68)

721.103,31

11.100.931,22

96.438,91

11.918.473,44

1.277.251,77
(554.392,80)

16.896.070,32
(7.757.880,42)

701.043,21
(633.579,71)

18.874.365,30
(8.945.852,93)

722.858,97

9.138.189,90

67.463,50

9.928.512,37

1.245.633,15
(473.643,47)

14.210.731,92
(6.860.228,63)

613.621,79
(537.799,49)

16.069.986,86
(7.871.671,59)

771.989,68

7.350.503,29

75.822,30

8.198.315,27
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Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ

Οικόπεδα &
Κτίρια
Λογιστική αξία την 1
Ιανουαρίου 2005
Προσθήκες από απόκτηση
θυγατρικών εταιρειών
Προσθήκες
Πωλήσεις - Μειώσεις
Μειώσεις σωρρευµένων
αποσβέσεων
Αποσβέσεις
Καθαρές
συναλλαγµατικές
∆ιαφορές
Λογιστική αξία την 31
∆εκεµβρίου 2005
Προσθήκες από απόκτηση
θυγατρικών εταιρειών
Προσθήκες
Πωλήσεις - Μειώσεις
Μειώσεις σωρρευµένων
αποσβέσεων
Αποσβέσεις
Λογιστική αξία την 31
∆εκεµβρίου 2006

Ο ΟΜΙΛΟΣ
Μεταφορικά µέσα
Έπιπλα και
& µηχ/κός
Λοιπός
εξοπλισµός
εξοπλισµός

Σύνολο

721.103,31

11.100.931,22

96.438,91

11.918.473,44

0,00

0,00

0,00

0,00

99.302,94
0,00
0,00

48.408,20
(1.021.304,52)
426.568,07

21.520,56
0,00
0,00

169.231,70
(1.021.304,52)
426.568,07

(97.547,28)
0,00

(1.416.413,07)
0,00

(50.495,97)
0,00

(1.564.456,32)
0,00

722.858,97

9.138.189,90

67.463,50

9.928.512,37

0,00

0,00

0,00

0,00

427.039,10
(458.657,72)
166.913,93

353.400,62
(3.038.739,03)
2.087.899,49

56.000,37
(143.421,79)
126.893,95

836.440,09
(3.640.818,54)
2.381.707,37

(86.164,60)
771.989,68

(1.190.247,69)
7.350.503,29

(31.113,73)
75.822,30

(1.307.526,02)
8.198.315,27

∆εν υπάρχουν υποθήκες και προσηµειώσεις, ή οποιαδήποτε άλλα βάρη, επί των παγίων στοιχείων του
ενεργητικού έναντι δανεισµού.
Τα ενσώµατα πάγια της εταιρείας αναλύονται ως εξής:
Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ

Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευµένη απόσβεση και
αποµείωση αξίας
Λογιστική αξία την 1
Ιανουαρίου 2005
Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευµένη απόσβεση και
αποµείωση αξίας
Λογιστική αξία την 31
∆εκεµβρίου 2005
Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευµένη απόσβεση και
αποµείωση αξίας
Λογιστική αξία την 31
∆εκεµβρίου 2006

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Μεταφορικά µέσα
Έπιπλα και
& µηχ/κός
Λοιπός
Οικόπεδα &
Κτίρια
εξοπλισµός
εξοπλισµός
647.750,54
15.645.094,73
538.106,83
(268.341,31)
(5.566.194,67)
(462.607,59)

Σύνολο
16.830.952,10
(6.297.143,57)

379.409,23

10.078.900,06

75.499,24

10.533.808,53

816.780,37
(386.730,93)

14.676.893,28
(6.310.483,58)

548.893,51
(498.814,08)

16.042.567,16
(7.196.028,59)

430.049,44

8.366.409,70

50.079,43

8.846.538,57

1.243.819,47
(472.755,49)

14.178.054,00
(6.847.550,76)

600.219,22
(527.887,94)

16.022.092,69
(7.848.194,19)

771.063,98

7.330.503,24

72.331,28

8.173.898,50
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Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ

Οικόπεδα &
Κτίρια
Λογιστική αξία την 1
Ιανουαρίου 2005
Προσθήκες από απόκτηση
θυγατρικών εταιρειών
Προσθήκες
Πωλήσεις - Μειώσεις
Μειώσεις σωρρευµένων
αποσβέσεων
Αποσβέσεις
Καθαρές
συναλλαγµατικές
∆ιαφορές
Λογιστική αξία την 31
∆εκεµβρίου 2005
Προσθήκες από απόκτηση
θυγατρικών εταιρειών
Προσθήκες
Πωλήσεις - Μειώσεις
Μειώσεις σωρρευµένων
αποσβέσεων
Αποσβέσεις
Λογιστική αξία την 31
∆εκεµβρίου 2006

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Μεταφορικά µέσα
Έπιπλα και
& µηχ/κός
Λοιπός
εξοπλισµός
εξοπλισµός

Σύνολο

379.409,23

10.078.900,06

75.499,24

10.533.808,53

167.962,08

0,00

0,00

167.962,08

1.067,75
0,00
(53.721,81)

47.380,40
(1.015.581,85)
426.568,07

10.786,68
0,00
0,00

59.234,83
(1.015.581,85)
372.846,26

(64.667,81)
0,00

(1.170.856,98)
0,00

(36.206,49)
0,00

(1.271.731,28)
0,00

430.049,44

8.366.409,70

50.079,43

8.846.538,57

0,00

0,00

0,00

0,00

427.039,10
0,00
0,00

353.400,62
(852.239,91)
632.239,65

51.325,71
0,00
0,00

831.765,43
(852.239,91)
632.239,65

(86.024,56)
771.063,98

(1.169.306,82)
7.330.503,24

(29.073,86)
72.331,28

(1.284.405,24)
8.173.898,50

11.2 Υπεραξία επιχείρησης

Η υπεραξία αναλύεται ως ακολούθως:
Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ

Υπεραξία

Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευµένη απόσβεση και µείωση αξίας

2.708.709,93
(1.032.768,08)

Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2005
Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευµένη απόσβεση και µείωση αξίας
Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2005
Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευµένη ζηµία από µείωση αξίας
Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2006

1.675.941,85
2.708.709,93
(1.032.768,08)
1.675.941,85
1.058.078,48
(323.325,50)
734.752,98

Η κατανοµή της υπεραξίας έχει ως εξής:
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Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ

Αναγνωριζόµενη Υπεραξία 31/12/2005

ΠΡΟΜΟΚΑΡΤΟΝ Α.Ε.
ΑΦΟΙ ΦΩΚΑ ΑΒΕΕ
ΣΥΝΟΛΟ

734.752,98
941.188,87

1.675.941,85

Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ

Αναγνωριζόµενη Υπεραξία 31/12/2006

ΠΡΟΜΟΚΑΡΤΟΝ Α.Ε.

734.752,98

734.752,98

ΣΥΝΟΛΟ

Για σκοπούς ελέγχου της αξίας της υπεραξίας για πιθανή αποµείωση το 2006, η ανωτέρω θυγατρική επιχείρηση
αποτελεί, µία ενιαία µονάδα δηµιουργίας ταµειακών ροών. Το ανακτήσιµο ποσό της υπολογίστηκε βάσει της
«αξίας στη χρήση», προεξοφλώντας τις µελλοντικές ταµειακές ροές της.
Ο προσδιορισµός των µελλοντικών ροών έγινε µετά από εµπεριστατωµένες εκτιµήσεις της διοίκησης για το
επίπεδο της µελλοντικής τους κερδοφορίας καθώς και την αξιολόγηση των υφιστάµενων συνθηκών στην αγορά.
Οι βασικές παραδοχές αναφορικά µε την εκτίµηση της αξίας της θυγατρικής, έχουν ως εξής:

Μονάδα δηµιουργίας Ταµειακών ροών
ΠΡΟΜΟΚΑΡΤΟΝ Α.Ε.

7,40%
0,00%

Επιτόκιο προεξόφλησης
Ποσοστό ανάπτυξης µετά την πενταετία
Αξία Κτήσεως µείον σωρευµένες αποµειώσεις
Ανακτήσιµη αξία

921.840,99
1.041.594,38

11.3 Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου και της εταιρείας αναλύονται ως εξής:

Ο ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ

Software

Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευµένη απόσβεση και αποµείωση αξίας
Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2005
Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευµένη απόσβεση και αποµείωση αξίας
Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2005
Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευµένη απόσβεση και αποµείωση αξίας
Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2006

124.568,24
(116.061,51)
8.506,73
142.693,18
(125.610,31)
17.082,87
133.991,10
(121.994,79)
11.996,31
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Ο ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ

Software

Σύνολο

Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2005

8.506,73

8.506,73

Προσθήκες από απόκτηση θυγατρικών εταιρειών
Προσθήκες

18.124,94

18.124,94

Πωλήσεις - Μειώσεις
Αποσβέσεις
Μειώσεις αποσβέσεων
Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2005

0,00
(9.548,80)
0,00
17.082,87

0,00
(9.548,80)
0,00
17.082,87

Προσθήκες από απόκτηση θυγατρικών εταιρειών
Προσθήκες
Πωλήσεις - Μειώσεις
Αποσβέσεις
Μειώσεις αποσβέσεων
Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2006

0,00
16.646,62
(25.348,70)
(3.073,52)
6.689,04
11.996,31

0,00
16.646,62
(25.348,70)
(3.073,52)
6.689,04
11.996,31

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ

Software

Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευµένη απόσβεση και αποµείωση αξίας
Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2005
Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευµένη απόσβεση και αποµείωση αξίας
Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2005
Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευµένη απόσβεση και αποµείωση αξίας
Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2006

120.093,31
(112.597,64)
7.495,67
122.344,48
(118.921,27)
3.423,21
128.976,10
(121.618,66)
7.357,44

Σύνολο
120.093,31
(112.597,64)
7.495,67
122.344,48
(118.921,27)
3.423,21
128.976,10
(121.618,66)
7.357,44

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ

Software

Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2005
Προσθήκες από απόκτηση θυγατρικών εταιρειών
Προσθήκες
Πωλήσεις - Μειώσεις
Αποσβέσεις
Μειώσεις αποσβέσεων
Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2005

7.495,67

7.495,67

2.251,17

2.251,17

0,00
(6.323,63)
0,00
3.423,21

0,00
(6.323,63)
0,00
3.423,21

Προσθήκες από απόκτηση θυγατρικών εταιρειών
0,00
Προσθήκες
6.631,62
Πωλήσεις - Μειώσεις
0,00
Αποσβέσεις
(2.697,39)
Μειώσεις αποσβέσεων
0,00
Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2006
7.357,44
∆εν υπήρχαν εµπράγµατα βάρη επί των άυλων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.
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Σύνολο

0,00
6.631,62
0,00
(2.697,39)
0,00
7.357,44
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11.4 Επενδύσεις σε θυγατρικές και επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις
Επενδύσεις σε θυγατρικές

Οι επενδύσεις σε θυγατρικές αναλύονται ως εξής:

Εταιρεία

Χώρα
εγκατάστασης

Ποσοστό
συµµετοχής

Αξία κτήσεως Αξία απεικόνισης*

Αξία
απεικόνισης**

Η εταιρεία

Ελλάδα

PROMOCARTON A.E.

50%

1.235.840,06

Ο Όµιλος

921.840,99

0,00

*Η αξία απεικόνισης αφορά την αξία κτήσεως µείον τυχόν αποµειώσεις.
**Η αξία απεικόνισης αφορά τις µη ολικά ενοποιούµενες εταιρείες στις οποίες εφαρµόζεται η µέθοδος της
καθαρής θέσης.
∆εν υπάρχουν σηµαντικοί περιορισµοί στη δυνατότητα των ανωτέρω θυγατρικών για µεταφορά κεφαλαίων στη
µητρική εταιρεία µε τη µορφή ταµειακών µερισµάτων, επιστροφής δανείων ή προκαταβολών.

Επενδύσεις σε συγγενείς
Οι καταχωρηθείς στην περίοδο µεταβολές έχουν ως εξής:

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ

31/12/2006
Αρχή περιόδου

279.995,56

314.137,75

141.038,26

(34.142,19)

1.890.190,21
(52.500,00)
2.258.724,03

0,00
0,00
279.995,56

Μερίδιο κέρδους/ ζηµιάς (µετά
φορολογίας και δικαιωµάτων µειοψηφίας)
Προσθήκες
Λήψη µερισµάτων
Υπόλοιπο λήξεως

31/12/2005

Συνοπτικές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες για συγγενείς επιχειρήσεις:

Επωνυµία

31/12/2006
ΑΦΟΙ ΒΛΑΧΟΥ Α.Β.Ε.
ΑΦΟΙ ΦΩΚΑ ΑΒΕΕ
QUALITY PROMOTION AGENCY A.E.

Χώρα
εγκατάστασης

Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα

Ενεργητικό Υποχρεώσεις Ίδια κεφάλαια

Έσοδα

9.007.884,00

7.575.425,05

1.432.458,95 11.576.135,40

4.292.870,38

1.427.984,14

2.864.886,24

363.110,28

344.909,06

18.201,22
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Κέρδη
(ζηµιές) µετά
φόρων

Ποσοστό
συµµετοχής

99.146,79

21%

5.483.893,31

385.277,14

35%

189.109,18

(41.798,78)

35%
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Χώρα
Ενεργητικό Υποχρεώσεις Ίδια κεφάλαια
εγκατάστασης

Επωνυµία

Κέρδη
(ζηµιές) µετά
φόρων

Έσοδα

Ποσοστό
συµµετοχής

31/12/2005
ΑΦΟΙ ΒΛΑΧΟΥ Α.Β.Ε.
ΑΦΟΙ ΦΩΚΑ ΑΒΕΕ

Ελλάδα
Ελλάδα

8.445.765,61

7.112.453,45

1.333.312,16 9.315.968,00

(162.581,88)

21%

4.377.394,25

1.725.961,86

2.651.432,39 4.973.685,94

393.332,70

35%

Η συγγενείς εταιρείες την 31/12/2006 περιελάµβαναν τις κάτωθι εταιρείες:

Εταιρεία

Αξία κτήσεως

QUALITY PROMOTION AGENCY A.E.
ΑΦΟΙ ΦΩΚΑ Α.Β.Ε.Ε.
ΑΦΟΙ ΒΛΑΧΟΥ Α.Β.Ε.
Σύνολο:

Αξία
απεικόνισης*

Αξία
απεικόνισης**

Η εταιρεία

Ο Όµιλος

21.000,00

21.000,00

6.370,43

2.531.366,98

1.807.406,67

1.951.537,21

1.176.816,32

304.201,55

300.816,39

3.729.183,30

2.132.608,22

2.258.724,03

*Η αξία απεικόνισης αφορά την αξία κτήσεως µείον τυχόν αποµειώσεις.
**Η αξία απεικόνισης αφορά τις µη ολικά ενοποιούµενες εταιρείες στις οποίες εφαρµόζεται η µέθοδος της
καθαρής θέσης.
∆εν υπάρχουν σηµαντικοί περιορισµοί στη δυνατότητα των ανωτέρω συγγενών για µεταφορά κεφαλαίων στη
µητρική εταιρεία µε τη µορφή ταµειακών µερισµάτων, επιστροφής δανείων ή προκαταβολών.
11.5 Αναβαλλόµενος φόρος
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις / υποχρεώσεις όπως προκύπτουν από τις σχετικές προσωρινές
φορολογικές διαφορές έχουν ως εξής:

Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ

Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία
Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία
Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις
Κυκλοφοριακά Στοιχεία
Αποθέµατα
Απαιτήσεις
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Παροχές σε Εργαζοµένους
Μη Χρησιµοποιούµενες Φορολογικές Ζηµιές
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2006
31/12/2005
Απαίτηση
Υποχρέωση
Απαίτηση
Υποχρέωση
0,00
0,00

13.674,11
258.423,32

1.186,23
11.811,75

0,00
309.300,70

0,00
44.117,81

0,00
3.647,36

0,00
48.681,71

0,00
0,00

111.799,35
0,00
0,00

0,00
0,00
3,75

139.628,16
0,00
25.919,21

0,00
0,00
0,00

Υποχρεώσεις από Χρηµατοοικονοµικές Μισθώσεις

0,00

0,00

652,85

12.096,05

Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις

0,00

0,00

0,00

3.664,12

(152.965,09)

(152.965,09)

(202.421,87)

(202.421,87)

2.952,07

122.783,45

25.458,04

122.639,00

Συµψηφισµός
Σύνολο
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Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία
Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία
Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις
Κυκλοφοριακά Στοιχεία
Αποθέµατα
Απαιτήσεις
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Παροχές σε Εργαζοµένους
Μη Χρησιµοποιούµενες Φορολογικές Ζηµιές
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
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Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2006
31/12/2005
Απαίτηση
Υποχρέωση
Απαίτηση
Υποχρέωση

41.480,10

13.674,11
258.423,32

1.186,23
11.811,75

0,00
309.300,70

3.647,36

45.771,14

0,00
0,00

111.484,99

104.984,64
3,75

25.919,21

0,00
0,00
0,00

652,85

0,00

0,00

3.664,12

Υποχρεώσεις από Χρηµατοοικονοµικές Μισθώσεις
Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Συµψηφισµός

(152.965,09)

(152.965,09)

(190.325,82)

(190.325,82)

0,00

122.783,45

0,00

122.639,00

Σύνολο

Ο συντελεστής φόρου εισοδήµατος στον οποίο υπόκειται ο Όµιλος είναι για το 2006 ίσος µε 29% (2005: 32%).
Ο συµψηφισµός των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων λαµβάνει χώρα όταν υπάρχει,
από πλευράς εταιρίας, εφαρµόσιµο νοµικό δικαίωµα για κάτι τέτοιο και όταν οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος
αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή. Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις επί φορολογικών ζηµιών
αναγνωρίζονται στο βαθµό που τα σχετικά φορολογικά οφέλη µέσω µελλοντικών φορολογητέων κερδών είναι
πιθανά. Η εταιρεία δεν έχει αναγνωρίσει φορολογική απαίτηση αναφορικά µε φορολογικές ζηµίες της τρέχουσας
και παρελθόντων χρήσεων.
Επιπλέον πληροφόρηση σχετικά µε το φόρο εισοδήµατος παρέχεται στη σηµείωση 11.26 κατωτέρω.
11.6 Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση
Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση αφορούν την επένδυση της θυγατρικής εταιρείας
«ΠΡΟΜΟΚΑΡΤΟΝ Α.Ε.» στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας «Ν. ΑΠΕΡΓΗΣ Α.Ε.» µε ποσοστό συµµετοχής
8,0625% η οποία έχει αποτιµηθεί σε εύλογη αξία.

Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2006
31/12/2005

Υπόλοιπο έναρξης περιόδου

17.250,00

17.250,00

Προσθήκες
- Από συµµετοχή σε αύξηση κεφαλαίου
Υπόλοιπο τέλους περιόδου

0,00
17.250,00

0,00
17.250,00

17.250,00
0,00
17.250,00

17.250,00
0,00
17.250,00

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Κυκλοφορούν ενεργητικό
11.7 Λοιπό µη κυκλοφορούν ενεργητικό

Το λοιπό µη κυκλοφορούν Ενεργητικό του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:
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Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2006

∆οσµένες Εγγυήσεις
Σύνολο λοιπού µη κυκλοφορούντος
Ενεργητικού

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2005

31/12/2006

31/12/2005

138.186,58

110.566,35

136.709,76

104.385,37

138.186,58

110.566,35

136.709,76

104.385,37

Οι απαιτήσεις αυτές αφορούν σε απαιτήσεις οι οποίες πρόκειται να εισπραχθούν ή να διακανονισθούν µετά το
τέλος της επόµενης χρήσης.
11.8 Αποθέµατα
Τα αποθέµατα του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:

Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ

Ο ΟΜΙΛΟΣ

31/12/2006
Πρώτες και Βοηθητικές ύλες
Έτοιµα και ηµιτελή προϊόντα
Παραγωγή σε εξέλιξη
Εµπορεύµατα
Σύνολο

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2005

31/12/2006

31/12/2005

965.664,24

2.093.510,23

965.664,24

1.654.688,73

644.378,29

969.281,97

644.378,29

855.298,35

0,00

5.051,53

0,00

0,00

25.652,36

28.987,07

410,74

6.463,48

1.635.694,89 3.096.830,80

1.610.453,27

2.516.450,56

Μείον: Προβλέψεις για άχρηστα, καθυστερηµένα
και κατεστραµµένα αποθέµατα:

Συνολική καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.635.694,89 3.096.830,80

1.610.453,27

2.516.450,56

∆εν υπάρχουν ενεχυριασµένα αποθέµατα για εξασφάλιση υποχρεώσεων
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11.9 Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις
Οι πελάτες και οι λοιπές εµπορικές απαιτήσεις του Οµίλου και της Εταιρίας, αναλύονται ως εξής:
Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2006

Πελάτες
Γραµµάτια Εισπρακτέα
Επιταγές Εισπρακτέες
Μείον: Προβλέψεις αποµείωσης
Καθαρές Εµπορικές Απαιτήσεις
Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων
Σύνολο
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Κυκλοφορούν ενεργητικό

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2005

31/12/2006

31/12/2005

5.198.114,43
1.600,00
1.887.192,54
(448.974,76)

6.609.983,75
1.600,00
3.481.454,09
(295.542,78)

4.837.364,38
0,00
1.838.219,94
(422.837,59)

5.054.381,88
0,00
2.625.836,18
(239.992,38)

6.637.932,21

9.797.495,06

6.252.746,73

7.440.225,68

37.431,46

43.150,94

18.867,20

35.637,44

6.675.363,67

9.840.646,00

6.271.613,93

7.475.863,12

0,00
6.675.363,67

0,00
9.840.646,00

0,00
6.271.613,93

0,00
7.475.863,12

6.675.363,67

9.840.646,00

6.271.613,93

7.475.863,12

31/12/2006

31/12/2005

Οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων είναι οι παρακάτω:

Πελάτες
Γραµµάτια Εισπρακτέα
Επιταγές Εισπρακτέες
Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων

31/12/2006

31/12/2005

4.808.829,66
0,00
1.829.102,55
37.431,46

6.339.441,92
0,00
3.458.053,14
43.150,94

4.463.304,04
0,00
1.789.442,69
18.867,20

4.814.389,50
0,00
2.625.836,18
35.637,44

6.675.363,67

9.840.646,00

6.271.613,93

7.475.863,12

Η δίκαιη αξία αυτών των απαιτήσεων δεν έχει προσδιοριστεί µεµονωµένα καθώς το σωρευτικό ποσό αποτελεί µια
εύλογη προσέγγιση της δίκαιης αξίας.
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11.10 Λοιπές απαιτήσεις
Οι λοιπές απαιτήσεις του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ

Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ

31/12/2006

31/12/2005

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2006

31/12/2005

Χρεώστες ∆ιάφοροι

18.052,00

18.779,25

78.052,00

130.275,00

Απαιτήσεις Από Ελληνικό ∆ηµόσιο

24.004,96

141.673,33

35,88

35,88

∆εδουλευµένα έσοδα

9.940,70

0,00

9.940,70

0,00

Προπληρωθέντα έξοδα

11.147,45

299.096,31

9.408,43

295.066,19

Αγορές υπό παραλαβή

363.235,14

0,00

349.330,64

0,00

Καθαρές απαιτήσεις Χρεωστών

426.380,25

459.548,89

446.767,65

425.377,07

Σύνολο

426.380,25

459.548,89

446.767,65

425.377,07

0,00
426.380,25

0,00
459.548,89

0,00

0,00

446.767,65

425.377,07

426.380,25

459.548,89

446.767,65

425.377,07

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Κυκλοφορούν ενεργητικό

Οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων είναι οι παρακάτω:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2006
Χρεώστες ∆ιάφοροι
Απαιτήσεις Από Ελληνικό ∆ηµόσιο
∆εδουλευµένα έσοδα
Προπληρωθέντα έξοδα
Αγορές υπό παραλαβή

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2005

31/12/2006

31/12/2005

18.052,00
24.004,96
9.940,70
11.147,45
363.235,14

18.779,25
141.673,33
0,00
299.096,31
0,00

78.052,00
35,88
9.940,70
9.408,43
349.330,64

130.275,00
35,88

426.380,25

459.548,89

446.767,65

425.377,07

295.066,19
0,00

Η δίκαιη αξία αυτών των απαιτήσεων δεν έχει προσδιοριστεί µεµονωµένα καθώς το σωρευτικό ποσό αποτελεί µια
εύλογη προσέγγιση της δίκαιης αξίας.
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11.11 Παράγωγα Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία
Η ανάλυση των Παράγωγων χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του Οµίλου και της εταιρίας έχει ως εξής:
Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2006
Ενεργητικό

Παράγωγα για αντιστάθµιση ταµειακών ροών:
Συµβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων (swaps)

31/12/2005

Παθητικό

Ενεργητικό

Παθητικό

12.577,10

0,00

0,00

80.997,54

Σύνολο αντιστάθµισης ταµειακών ροών

12.577,10

0,00

0,00

80.997,54

Σύνολο

12.577,10

0,00

0,00

80.997,54

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

40.227,50
40.227,50

12.577,10
12.577,10

0,00
0,00

0,00
0,00

40.770,04
40.770,04

12.577,10

0,00

0,00

80.997,54

Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις / υποχρεώσεις
Συµβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων (swaps)αντιστάθµιση ταµειακών ροών
Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις / υποχρεώσεις
Συµβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων (swaps)αντιστάθµιση ταµειακών ροών

Σύνολο

Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2006
Ενεργητικό

Παράγωγα για αντιστάθµιση ταµειακών ροών:
Συµβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων (swaps)

31/12/2005

Παθητικό

Ενεργητικό

Παθητικό

12.577,10

0,00

0,00

80.997,54

Σύνολο αντιστάθµισης ταµειακών ροών

12.577,10

0,00

0,00

80.997,54

Σύνολο

12.577,10

0,00

0,00

80.997,54

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

40.227,50
40.227,50

12.577,10
12.577,10

0,00
0,00

0,00
0,00

40.770,04
40.770,04

12.577,10

0,00

0,00

80.997,54

Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις / υποχρεώσεις
Συµβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων (swaps)αντιστάθµιση ταµειακών ροών
Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις / υποχρεώσεις
Συµβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων (swaps)αντιστάθµιση ταµειακών ροών

Σύνολο

Για όλα τα συµβόλαια ανταλλαγών, οι πραγµατικές αξίες επιβεβαιώνονται από τα πιστωτικά ιδρύµατα µε τα οποία
ο Όµιλος έχει συνάψει τις σχετικές συµβάσεις.
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Συµβόλαιo ανταλλαγής επιτοκίων: Ο Όµιλος έχει συνάψει µε πιστωτικό ίδρυµα συµβόλαιο ανταλλαγής
επιτοκίων (Interest Rate Swap), ως εξής:
ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ
(INTEREST RATE SWAPS)
Αντισυµβαλλόµενη Τράπεζα
Eurobank

Λήξη

Ονοµαστικό κεφάλαιο

12/12/2007

€ 5.000.000

Ανταλλαγή επιτοκίων
Λαµβάνει

Πληρώνει

6µηνο Euribor

3,5%

11.12 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ταµειακών διαθεσίµων

Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα της εταιρείας και του Οµίλου αναλύονται ως εξής:

Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2006

∆ιαθέσιµα στο ταµείο
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις
Σύνολο

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2005

3.714,41
614.198,75
617.913,16

31/12/2006

7.706,90
371.471,36
379.178,26

31/12/2005

2.508,97
532.955,51
535.464,48

1.383,24
224.227,63
225.610,87

Το επιτόκιο των τραπεζικών καταθέσεων είχε ως εξής:
1/1 – 31/12/2006

1/1 – 31/12/2005

Καταθέσεις EUR

1,05%

0,10%

Καταθέσεις USD

0,30%

0,27%

Οι τραπεζικές καταθέσεις είναι άµεσα διαθέσιµες, χωρίς περιορισµούς.
11.13 Ίδια κεφάλαια
i)

Μετοχικό κεφάλαιο
Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ

Υπόλοιπα 1/1/2005

Αριθµός κοινών µετοχών
3.953.090

Κοινές µετοχές
9.487.416,00
(3.043.879,30)

Υπέρ το άρτιο
1.810.858,68
0,00

Σύνολο
11.298.274,68
(3.043.879,30)

3.953.090

6.443.536,70

1.810.858,68

8.254.395,38

-

(3.281.064,70)

0,00

(3.281.064,70)

3.953.090

3.162.472,00

1.810.858,68

4.973.330,68

Μείωση ονοµαστικής αξίας µετοχών
Υπόλοιπα 31/12/2005
Μείωση ονοµαστικής αξίας µετοχών
Υπόλοιπα 31/12/2006

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας της 22/6/2006, αποφάσισε τη µείωση του µετοχικού
κεφαλαίου µε µείωση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής της εταιρείας από € 1,63 σε € 0,80, χωρίς να αλλάξει το
σύνολο των σε κυκλοφορία µετοχών. Το ποσό της συγκεκριµένης µείωσης ανέρχεται σε 3.281.064,70 και
πραγµατοποιήθηκε µε αντίστοιχη µείωση σωρευµένων ζηµιών του λογαριασµού «Αποτελέσµατα εις νέο» των
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Ιδίων Κεφαλαίων. Η εν λόγω µείωση εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης µε την υπ. αριθµ. Κ2-9816/5-7-2006
απόφασή του.
Στην προηγούµενη χρήση 2005, διενεργήθηκε µείωση του µετοχικού κεφαλαίου µε µείωση της ονοµαστικής αξίας
της µετοχής της εταιρείας. Η ονοµαστική αξία της µετοχής µειώθηκε από € 2,40 ανά µετοχή (χρήση 2004) σε €
1,63 ανά µετοχή στη χρήση 2005.
Η µετοχή της PAPERPACK - ΤΣΟΥΚΑΡΙ∆ΗΣ Ι. ΑΒΕΕ είναι διαπραγµατεύσιµη στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών.
Το υπέρ το άρτιο µετοχικό κεφάλαιο του Οµίλου προέκυψε από την έκδοση µετοχών έναντι µετρητών σε αξία
µεγαλύτερη της ονοµαστικής τους αξίας.

ii) Λοιπά Αποθεµατικά

Τα λοιπά αποθεµατικά του Οµίλου και της εταιρείας, αναλύονται ως εξής:

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2005

Τακτικό
αποθεµατικο
220.471,70

Αφορολόγητα
αποθεµατικά
561.478,80

Λοιπά
αποθεµατικά
2.218,94

Σύνολο
784.169,44

Αποτέλεσµα περιόδου εις αποθεµατικά
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2005

0,00
220.471,70

0,00
561.478,80

0,00
2.218,94

0,00
784.169,44

Αποτέλεσµα περιόδου εις αποθεµατικά
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2006

0,00
220.471,70

0,00
561.478,80

0,00
2.218,94

0,00
784.169,44

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2005
Απορρόφηση θυγατρικής
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2005

Τακτικό
αποθεµατικο
177.657,35
0,00
177.657,35

Αφορολόγητα
αποθεµατικά
542.291,51
0,00
542.291,51

Λοιπά
αποθεµατικά
1.218,94
1.000,00
2.218,94

0,00

0,00

0,00

177.657,35

542.291,51

2.218,94

Αποτέλεσµα περιόδου εις αποθεµατικά
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2006

Σύνολο
721.167,80
1.000,00
722.167,80
0,00
0,00
0,00
722.167,80

Το τακτικό αποθεµατικό έχει σχηµατισθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Εµπορικού Νόµου 2190/20.
Τα λοιπά αποθεµατικά είναι πλήρως φορολογηµένα και ελεύθερα προς διανοµή κατόπιν σχετικής απόφασης της Γ.
Σ.
Τα αφορολόγητα αποθεµατικά περιλαµβάνουν αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων και εσόδων
αφορολόγητων ή φορολογηθέντων κατ’ ειδικό τρόπο.
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11.14 ∆ανειακές υποχρεώσεις

Οι δανειακές υποχρεώσεις του Οµίλου και της εταιρείας αναλύονται ως εξής:

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ
31/12/2006

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2005

31/12/2006

31/12/2005

Μακροπρόθεσµος δανεισµός
Τραπεζικός δανεισµός
Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης

0,00
118.413,00

9.794.668,88
21.131,26

0,00
118.413,00

9.794.668,88
0,00

Σύνολο µακροπρόθεσµων δανείων

118.413,00

9.815.800,14

118.413,00

9.794.668,88

Βραχυπρόθεσµα δάνεια
Τραπεζικός δανεισµός
Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων

2.501.960,26

2.934.624,86

2.401.960,26

2.934.624,86

2.501.960,26

2.934.624,86

2.401.960,26

2.934.624,86

9.794.657,22

837.151,19

9.794.657,22

837.151,19

21.092,18

26.971,09

21.092,18

0,00

9.815.749,40

864.122,28

9.815.749,40

837.151,19

12.436.122,66

13.614.547,28

12.336.122,66

13.566.444,93

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες
στην επόµενη χρήση
Τραπεζικός δανεισµός
Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης

Σύνολο δανείων

Οι ηµεροµηνίες λήξης του συνόλου των δανείων του οµίλου είναι οι εξής:
Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ

2 έτη και λιγότερο

Μεταξύ 2 και 5 ετών

Άνω των 5 ετών

Σύνολο

31 ∆εκεµβρίου 2005
Σύνολο δανείων

4.608.927,24

8.957.517,69

0,00

13.566.444,93

4.608.927,24

8.957.517,69

0,00

13.566.444,93

12.296.617,48

0,00

0,00

12.296.617,48

12.296.617,48

0,00

0,00

12.296.617,48

31 ∆εκεµβρίου 2006
Σύνολο δανείων

Τα πραγµατικά σταθµισµένα µέσα επιτόκια δανεισµού του οµίλου, την ηµεροµηνία του ισολογισµού είναι τα
παρακάτω:

31/12/2006
Τραπεζικός δανεισµός (βραχυπρόθεσµος)
Τραπεζικός δανεισµός (µακροπρόθεσµος)
Factoring

€
5,5620%
5,4720%
5,6000%

31/12/2005
US$
-

€
4,1023%
4,2465%
4,1100%

US$
4,2431%
-

Η µητρική Εταιρία κατά τη διάρκεια του 2007 έχει προχωρήσει σε συµφωνία µε χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα, το
οποίο θα αναλάβει το σύνολο της έκδοσης ενός νέου κοινού οµολογιακού δανείου ύψους Ευρώ 9,8 εκ, 6ετούς
διάρκειας, το οποίο θα αναχρηµατοδοτήσει το υφιστάµενο υπόλοιπο του Κοινοπρακτικού δανείου της εταιρίας
ύψους Ευρώ 9,79 εκ, που εµφανίζεται την 31/12/2006 στον Ισολογισµό ως «µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
πληρωτέες στην επόµενη χρήση».
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Η µελλοντική ελάχιστη καταβολή µισθωµάτων για τις χρηµατοδοτικές µισθώσεις του Οµίλου και της εταιρείας,
έχει ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
η
Ποσά σε Ευρώ
Μελλοντική ελάχιστη καταβολή µισθωµάτων την 31 ∆εκεµβρίου 2006
<1 χρόνο
1<5 χρόνια
>5 χρόνια
Σύνολο
32.524,30
131.534,50
0,00
Πληρωµές µισθωµάτων
164.058,80
Έκπτωση (Mελλοντικές χρηµατοοικονοµικές χρεώσεις
(11.432,12)
(13.121,50)
0,00
(24.553,62)
χρηµατοδοτικών µισθώσεων)
Καθαρή Παρούσα αξία
21.092,18
118.413,00
0,00
139.505,18

η

Μελλοντική ελάχιστη καταβολή µισθωµάτων την 31 ∆εκεµβρίου 2005
<1 χρόνο
28.892,92
Πληρωµές µισθωµάτων
Έκπτωση (Mελλοντικές χρηµατοοικονοµικές χρεώσεις
(1.921,83)
χρηµατοδοτικών µισθώσεων)
Καθαρή Παρούσα αξία
26.971,09

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Μελλοντική ελάχιστη καταβολή µισθωµάτων την 31η ∆εκεµβρίου 2006
<1 χρόνο
32.524,30
Πληρωµές µισθωµάτων
Έκπτωση (Mελλοντικές χρηµατοοικονοµικές χρεώσεις
(11.432,12)
χρηµατοδοτικών µισθώσεων)
Καθαρή Παρούσα αξία
21.092,18

η

Μελλοντική ελάχιστη καταβολή µισθωµάτων την 31 ∆εκεµβρίου 2005
<1 χρόνο
Πληρωµές µισθωµάτων
Έκπτωση (Mελλοντικές χρηµατοοικονοµικές χρεώσεις
χρηµατοδοτικών µισθώσεων)
Καθαρή Παρούσα αξία

0,00
0,00
0,00

1<5 χρόνια
21.666,48
(535,22)

Ποσά σε Ευρώ
>5 χρόνια
0,00
0,00

Σύνολο
50.559,40
(2.457,05)

21.131,26

0,00

48.102,35

1<5 χρόνια
131.534,50
(13.121,50)

Ποσά σε Ευρώ
>5 χρόνια
0,00
0,00

Σύνολο
164.058,80
(24.553,62)

118.413,00

0,00

139.505,18

Ποσά σε Ευρώ
1<5 χρόνια
>5 χρόνια
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

Σύνολο
0,00
0,00
0,00

∆εν υπάρχουν ενέχυρα επί των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων της εταιρείας, ούτε εµπράγµατα βάρη επί των
παγίων για εξασφάλιση των δανείων της εταιρείας.

11.15 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού
Στους εργαζοµένους του Οµίλου και της Εταιρίας καταβάλλεται εφάπαξ αποζηµίωση του ν.2112/20 κατά την
αποχώρηση αυτών λόγω συνταξιοδότησης. Ο Όµιλος και η Εταιρία αναγνωρίζει ως υποχρέωση την παρούσα αξία
της νοµικής δέσµευσης για την καταβολή εφάπαξ αποζηµίωσης στο προσωπικό που αποχωρεί λόγω
συνταξιοδότησης. Η σχετική υποχρέωση υπολογίστηκε κατόπιν αναλογιστικής µελέτης.
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Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2006

Υποχρεώσεις ισολογισµού για:
Συνταξιοδοτικές παροχές
Παροχές ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης µετά
την συνταξιοδότηση
Σύνολο
Χρεώσεις στα αποτελέσµατα:
Συνταξιοδοτικές παροχές (προβλέψεις και
καταβολές)
Παροχές ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης µετά
την συνταξιοδότηση
Σύνολο

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2005

31/12/2006

31/12/2005

393.621,00

444.444,00

384.431,00

328.077,00

0,00

0,00

0,00

0,00

393.621,00

444.444,00

384.431,00

328.077,00

52.398,00

39.775,00

56.354,00

27.086,00

0,00

0,00

0,00

0,00

52.398,00

39.775,00

56.354,00

27.086,00

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στον Ισολογισµό είναι τα παρακάτω:

Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2006

Παρούσα αξία χρηµατοδοτούµενων
υποχρεώσεων
Εύλογη αξία περιουσιακών στοιχείων του
προγράµµατος
Παρούσα αξία µη χρηµατοδοτούµενων
υποχρεώσεων
Μη καταχωρηθέντα αναλογιστικά κέρδη/
(ζηµίες)
Μη καταχωρηθέν κόστος προϋπηρεσίας

Υποχρέωση στον ισολογισµό

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2005

31/12/2006

31/12/2005

393.621,00

444.444,00

384.431,00

328.077,00

0,00

0,00

0,00

0,00

393.621,00

444.444,00

384.431,00

328.077,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

393.621,00

444.444,00

384.431,00

328.077,00

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων είναι τα παρακάτω:

Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2006

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2005

31/12/2006

31/12/2005

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης

25.782,00

39.775,00

24.635,00

27.086,00

Χρηµατοοικονοµικό κόστος
Πρόσθετο κόστος παροχών
Παροχές καταβληθείσες από τον Όµιλο
Αναµενόµενη απόδοση περιουσιακών στοιχείων
του προγράµµατος
Καθαρά αναλογιστικά (κέρδη)/ ζηµιές που
καταχωρήθηκαν στην περίοδο
Κόστος προϋπηρεσίας
Ζηµιές από περικοπές
Σύνολο περιλαµβανοµένο στις παροχές σε
εργαζοµένους

13.545,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

13.545,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.071,00

0,00

18.174,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

52.398,00

39.775,00

56.354,00

27.086,00

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν για λογιστικούς σκοπούς είναι οι εξής:
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Ο ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2006 31/12/2005
Προεξοφλητικό επιτόκιο
Μελλοντικές αυξήσεις µισθών
Πληθωρισµός
∆οµή ασφαλισµένης µονάδας:
Υπολοιπόµενη µέση τιµή εργασιακής ζωής:

31/12/2006

4,5%
4,5%
3,5%
3,5%
2,5%
2,5%
Κλειστή (υποθέτει µηδενική
είσοδο ατόµων)
25,65 έτη
23,55 έτη

31/12/2005

4,5%
4,5%
3,5%
3,5%
2,5%
2,5%
Κλειστή (υποθέτει µηδενική είσοδο
ατόµων)
25,44 έτη
26,39 έτη

11.16 Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Η ανάλυση των λοιπών µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων του Οµίλου και της Εταιρίας έχει ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ

31/12/2006

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2005

31/12/2006

31/12/2005

Επιχορηγήσεις
Υπόλοιπο αρχής χρήσεως
Μεταφορά στα αποτελέσµατα
Μεταφορά σε έσοδα εποµένων χρήσεων

223.694,98
(94.142,97)
(94.142,97)

323.494,18
(99.799,20)
0,00

223.694,98
(94.142,97)
(94.142,97)

323.494,18
(99.799,20)

Υπόλοιπο τέλους χρήσεως

35.409,04

223.694,98

35.409,04

223.694,98

0,00

7.880,36

0,00

0,00

165.000,00

0,00

165.000,00

0,00

Σύνολο

200.409,04

231.575,34

200.409,04

223.694,98

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις

200.409,04
0,00
200.409,04

231.575,34
0,00
231.575,34

200.409,04
0,00
200.409,04

223.694,98
0,00
223.694,98

Γραµµατια πληρωτεα µακροπροθεσµης ληξης
Υποχρεώσεις από ληφθείσες εγγυήσεις

11.17 Προβλέψεις
Οι σχηµατισθείσες από τον Όµιλο και την εταιρεία προβλέψεις που αφορούν φορολογικές υποχρεώσεις
χρησιµοποιούνται για την κάλυψη µελλοντικών διαφορών από φορολογικούς ελέγχους. Τα ποσά έχουν
υπολογισθεί µε βάση την πρακτική των φορολογικών αρχών και η τακτοποίηση τους δεν είναι δυνατό να
προβλεφθεί µε ακρίβεια χρονική και ποσοτική. Εξαιτίας του ύψους των σωρευµένων φορολογικών ζηµιών της
εταιρείας, δεν αναµένονται πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις.
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Ο ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε Ευρώ
Φορολογικές
υποχρεώσεις
Σύνολο
1 Ιανουαρίου 2005
Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως

25.188,40
16.089,80

25.188,40
16.089,80

31 ∆εκεµβρίου 2005
Μειώσεις από διακοπή ολικής ενοποίησης

41.278,20
(29.337,65)

41.278,20
(29.337,65)

Χρησιµοποιηθείσες προβλέψεις χρήσεως
31 ∆εκεµβρίου 2006

(7.000,00)

(7.000,00)

4.940,55
4.940,55
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ποσά σε Ευρώ
Φορολογικές
υποχρεώσεις
Σύνολο
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1 Ιανουαρίου 2005
Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως
31 ∆εκεµβρίου 2005
Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως
31 ∆εκεµβρίου 2006

Στην τρέχουσα χρήση αναστράφηκε πρόβλεψη ύψους Ευρώ 7.000,00 η οποία αφορούσε περατωθείσες
φορολογικά κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης, ανέλεγκτες χρήσεις θυγατρικής εταιρείας.

11.18 Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Η ανάλυση των υπολοίπων των προµηθευτών και των λοιπών συναφών υποχρεώσεων του Οµίλου και της
Εταιρίας έχει ως εξής:
Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2006

Προµηθευτές
Γραµµάτια Πληρωτέα
Επιταγές Πληρωτέες
Προκαταβολές πελατών
Σύνολο

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2005

31/12/2006

31/12/2005

2.360.982,35

3.397.811,34

2.059.894,49

2.651.979,73

171.696,16
79.608,39
146.909,01

22.787,97
723.818,43
64.854,18

171.696,16
79.608,39
144.625,44

0,00
42.504,00
61.309,36

2.759.195,91

4.209.271,92

2.455.824,48

2.755.793,09

Η δίκαιη αξία αυτών των Προµηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων δεν έχει προσδιοριστεί καθώς η ∆ιοίκηση
εκτιµά ότι εξαιτίας της διάρκειάς τους, το σωρευτικό τους ποσό αποτελεί µια εύλογη προσέγγιση της δίκαιης αξίας.
Όροι και συνθήκες των ανωτέρω Χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων:
Οι Προµηθευτές, τα Πληρωτέα Γραµµάτια και οι Επιταγές Πληρωτέες δεν επιφέρουν δαπάνη τόκου και
τακτοποιούνται σε τακτική βάση.
Προκαταβολές πελατών τακτοποιούνται µε την παράδοση των εµπορευµάτων και προϊόντων ή την παροχή της
σχετικής υπηρεσίας, έναντι των οποίων λήφθηκαν.
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∆εν υπάρχουν ενέχυρα επί των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων της εταιρείας, ούτε εµπράγµατα βάρη επί των
παγίων για εξασφάλιση των πιστωτών της.
11.19 Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας και του Οµίλου, αναλύονται ως εξής:

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2006 31/12/2005
Υποχρεώσεις φόρου εισοδήµατος που αναλογεί στη
χρήση
Υποχρεώσεις φόρου εισοδήµατος προηγουµένων
χρήσεων
Υποχρεώσεις από Λοιπούς Φόρους
(παρακρατούµενους, προκαταβληµένους)
Σύνολο

31/12/2006

31/12/2005

0,00

200.103,70

0,00

0,00

17.333,76

0,00

0,00

0,00

177.964,34

238.516,05

142.513,42

142.297,03

195.298,10

438.619,75

142.513,42

142.297,03

11.20 Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Ακολουθεί ανάλυση των λοιπών βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων:

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ

31/12/2005
∆εδουλευµένα έξοδα
Ασφαλιστικοί οργανισµοί
Μερίσµατα πληρωτέα
Έσοδα επόµενης περιόδου
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2005

31/12/2005

31/12/2005

83.473,86
151.765,37
1.203,65
94.142,97
214.983,60

55.062,64
211.329,08
1.203,65
0,00
163.240,17

83.420,11
142.096,36
1.203,65
94.142,97
183.734,34

52.477,29
141.444,03
1.203,65
0,00
159.880,73

545.569,45

430.835,54

504.597,43

355.005,70

∆εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη ή ενέχυρα έναντι των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων της εταιρείας για
εξασφάλιση των υποχρεώσεων προς τους πιστωτές της.

11.21 Πωλήσεις και κόστος πωληθέντων
Οι πωλήσεις κατ’ είδος αναλύονται ως εξής:

Πωλήσεις
Πωλήσεις προϊόντων και λοιπών αποθεµάτων
Πωλήσεις υπηρεσιών
Πωλήσεις εµπορευµάτων

Ο ΟΜΙΛΟΣ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ποσά σε Ευρώ
Ποσά σε Ευρώ
1/1 - 31/12/2006 1/1 - 31/12/2005 1/1 - 31/12/2006 1/1 - 31/12/2005
13.142.925,72
17.807.524,12
13.142.969,22
12.859.124,14
389.870,75
555.935,03
324.800,75
391.230,54
2.108.257,25
1.510.967,10
158.330,32
185.919,01
15.641.053,72
19.874.426,25
13.626.100,29
13.436.273,69

Το κόστος πωληθέντων κατ’ είδος αναλύεται ως εξής:
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Κόστος πωληθέντων
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
Κόστος αποθεµάτων αναγνωρισµένο ως έξοδο
Αµοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι και τέλη
Λοιπά διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις παγίων
Προβλέψεις
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Ο ΟΜΙΛΟΣ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ποσά σε Ευρώ
Ποσά σε Ευρώ
1/1 - 31/12/2006 1/1 - 31/12/2005 1/1 - 31/12/2006 1/1 - 31/12/2005
2.078.172,34
2.954.439,58
2.078.172,34
1.999.399,75
8.617.294,38
10.202.446,36
7.197.381,90
7.047.585,51
68.275,24
167.576,14
68.275,24
90.065,61
942.659,12
964.652,79
942.659,12
812.254,03
62.776,72
68.301,92
62.776,72
57.189,39
60.245,28
73.966,21
60.245,28
45.980,52
1.168.790,59
1.421.823,86
1.168.790,59
1.182.177,59
0,00
26.282,52
0,00
26.282,52
12.998.213,67
15.879.489,38
11.578.301,19
11.260.934,92

11.22 Έξοδα διοίκησης / διάθεσης / έρευνας και ανάπτυξης
Ακολουθεί η κατ’ είδος ανάλυση κατ’ είδος ων εξόδων διοίκησης, διάθεσης και έρευνας και ανάπτυξης:

ΕΞΟ∆Α ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ
Συνταξιοδοτικές παροχές
Προβλέψεις
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
Αµοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι και τέλη
Λοιπά διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις παγίων

ΕΞΟ∆Α ∆ΙΑΘΕΣΗΣ
Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ
Προβλέψεις
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
Αµοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι και τέλη
Λοιπά διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις παγίων
Σύνολο

Ο ΟΜΙΛΟΣ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1 - 31/12/2006 1/1 - 31/12/2005 1/1 - 31/12/2006 1/1 - 31/12/2005
25.778,00
12.689,00
24.635,00
0,00
106.560,09
23.391,89
106.560,09
-14.801,27
646.771,97
724.809,83
581.077,49
544.599,69
717.425,86
157.780,97
749.377,90
128.853,60
282.804,09
265.742,29
198.249,79
217.704,89
25.569,78
41.609,00
21.879,23
31.781,03
125.057,66
188.300,73
104.384,63
135.332,89
116.980,22
100.752,60
110.859,94
77.642,22
2.046.947,67
1.515.076,31
1.897.024,07
1.121.113,05

Ο ΟΜΙΛΟΣ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1 - 31/12/2006 1/1 - 31/12/2005 1/1 - 31/12/2006 1/1 - 31/12/2005
77.582,75
94.114,92
67.507,77
81.200,32
802.600,35
954.793,38
599.779,44
671.541,92
84.599,50
167.995,83
5.082,10
42.416,88
180.276,78
208.822,34
133.679,31
153.073,21
12.652,74
27.726,06
11.999,76
15.491,64
195.950,03
546.612,88
149.428,78
313.152,88
24.304,33
56.899,15
6.927,70
17.982,94
1.377.966,48
2.056.964,56
974.404,86
1.294.859,79
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Ο ΟΜΙΛΟΣ
1/1 - 31/12/2006

Προβλέψεις
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
Παροχές τρίτων
Φόροι και τέλη
Λοιπά διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις παγίων
Σύνολο

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/1 - 31/12/2005

0,00
3.018,23
61,83
34,65
185,46
524,40
3.824,57

1/1 - 31/12/2006

89,60
3.465,63
68,63
88,68
232,95
270,09
4.215,58

1/1 - 31/12/2005
89,60
3.465,63
68,63
88,68
232,95
270,09
4.215,58

3.018,23
61,83
34,65
185,46
524,40
3.824,57

11.23 Λοιπά έσοδα / έξοδα εκµετάλλευσης

Τα λοιπά έσοδα και έξοδα εκµετάλλευσης της εταιρείας και του Οµίλου, έχουν ως εξής:
Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ
Άλλα λειτουργικά έσοδα
Αποσβέσεις ληφθέντων επιχορηγήσεων
Έσοδα από Επιδοτήσεις
Εισπρατόµενα έξοδα αποστολής αγαθών
Έσοδα από Ενοίκια
Λοιπά
Έσοδα από αχρησιµοποίητες Προβλέψεις
Κέρδη από πώληση παγίων
Σύνολο
Άλλα λειτουργικά έξοδα
Πρόβλεψη Επισφαλών Απαιτήσεων
Αναλογιστικές ζηµίες
Ζηµιά από πώληση παγίων
Λοιπά
Φορολογικά Πρόστιµα - Προσαυξήσεις
Σύνολο

Ο ΟΜΙΛΟΣ
1/1 - 31/12/2006

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/1 - 31/12/2005

1/1 - 31/12/2006

1/1 - 31/12/2005

94.142,97
6.137,02
98.384,68
137.483,98
66.039,94
9.217,27
70.052,60
481.458,46

99.799,20
10.499,02
212.918,26
22.616,04
10.947,56
36.552,66
247.389,23
640.721,97

94.142,97
5.700,04
96.219,68
205.964,12
66.039,94
4.114,27
70.052,60
542.233,62

99.799,20
10.499,02
205.677,27
28.136,24
68.363,63
0,00
247.389,23
659.864,59

0,00
18.174,00
2.894,88
11.444,80
150,00
32.663,68

2.254,83
0,00
3.827,12
22.189,98
1.596,08
29.868,01

0,00
18.174,00
2.492,85
10.444,58
0,00
31.111,43

2.254,83
0,00
3.827,12
18.062,11
560,65
24.704,71
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11.24 Χρηµατοοικονοµικά έσοδα / έξοδα

Η ανάλυση των χρηµατοοικονοµικών εσόδων και εξόδων έχει ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ

1/1 - 31/12/2006

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/1 - 31/12/2005

1/1 - 31/12/2006

1/1 - 31/12/2005

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα:
-Τόκοι τραπεζών και συναφή έσοδα
- Συναλλαγµατικές διαφορές
- Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα
- Αποτίµηση Χρηµ/µικών Στοιχείων στην Εύλογη Αξία
µέσω των αποτελεσµάτων

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα:
- Προεξόφληση Υποχρεώσεων παροχών προσωπικού λόγω
εξόδου από την υπηρεσία
-Τόκοι τραπεζικών δανείων και συναφή έξοδα
- Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις
- Συναλλαγµατικές διαφορές

25.593,98
64.535,54
93.574,64

26.288,19
120.392,39
46.488,37

25.345,04
64.008,02
93.574,64

24.721,66
118.966,78
46.488,37

0,00

3.145,73

0,00

0,00

183.704,16

196.314,68

182.927,70

190.176,81

13.545,00

0,00

13.545,00

0,00

749.808,91
0,00
116.537,48

735.746,07
3.240,68
102.247,34

744.235,76
0,00
114.709,12

729.561,03
0,00
100.872,86

879.891,39

841.234,09

872.489,88

830.433,89

11.25 Λοιπά χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα
Η ανάλυση των λοιπών χρηµατοοικονοµικών αποτελεσµάτων έχει ως εξής:

Ο ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε Ευρώ
1/1 - 31/12/2006 1/1 - 31/12/2005

Κέρδη/ (ζηµιές) εύλογης αξίας λοιπων χρηµατοοικονοµικών
στοιχείων µέσω αποτελεσµάτων
-Κέρδη εύλογης αξίας
Έσοδα από µερίσµατα

0,00
0,00
0,00

10.306,02
10,14
10.316,16

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ποσά σε Ευρώ
1/1 - 31/12/2006
1/1 - 31/12/2005

0,00
52.500,00
52.500,00

0,00
202.500,00
202.500,00

11.26 Φόρος εισοδήµατος
Η διαφορά µεταξύ του φόρου, επί των κερδών προ φόρων, διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που θα προέκυπτε
χρησιµοποιώντας τον σταθµισµένο µέσο συντελεστή φόρου, επί των κερδών. Η διαφορά αυτή παρουσιάζεται
στον παρακάτω πίνακα:
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Ο ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε ευρώ
1/1 - 31/12/2006
31/12/2005
Φόρος χρήσης
∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου
Αναβαλλόµενος φόρος
Σύνολο

Κέρδη/ (Ζηµίες) προ φόρων
-µείον/πλέον: Προσωρινές διαφορές στα
έσοδα
-πλέον/µείον: Προσωρινές διαφορές στις
δαπάνες

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ποσά σε ευρώ
1/1 - 31/12/2006
1/1 - 31/12/2005

23.000,71
0,00
1.719,76
24.720,47

215.144,15
10.187,52
277.978,77
503.310,44

0,00
0,00
144,46
144,46

0,00
0,00
283.239,59
283.239,59

(892.252,86 )

394.931,13

(953.394,39 )

(47.446,85 )

0,00

46.488,37

0,00

46.488,37

44.104,39

950.017,32

40.144,39

933.171,03

52.500,00
(141.038,26 )
(936.686,73)
29,00%
(271.639,15)

0,00
0,00
1.352.394,30
32,00%
432.766,18

0,00
0,00
(913.250,00)
29,00%
(264.842,50)

(202.500,00)
0,00
729.783,27
32,00%
233.530,65

(11.070,52)

(25.505,90)

(11.497,42)

(30.251,42)

Προσαρµογές στο φόρο για εισοδήµατα
που δεν υπόκεινται σε φορολογία
- Αφορολόγητα Εισοδήµατα
- ∆ιαφορές στις δαπάνες

Συντελεστής Φόρου
Αναµενόµενη ∆απάνη Φόρου
Προσαρµογές στο φόρο για µεταβολή στον
συντελεστή
Φόρος προσωρινών διαφορών
Προβλέψεις και δαπανες πρόσθετων
φορολογικών υποχρεώσεων
Πραγµατική ∆απάνη Φόρου

Αναλύεται σε:
Τρέχων Φόρο χρήσης
Αναβαλλόµενο Φορο

11.641,87
294.639,87

96.050,16

264.842,51

79.960,36

24.720,47

503.310,44

144,46

283.239,59

23.000,71
1.719,76

215.144,15
288.166,29

0,00
144,46

0,00
283.239,59

11.27 Κέρδη ανά µετοχή
Τα ανά µετοχή κέρδη αναλύονται ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004
(890.986,95) (409.497,28) (953.538,85) (330.686,44)

Κέρδη που αναλογούν στους µετόχους της µητρικής (Ποσά σε Ευρώ)
Σταθµισµένος µέσος όρος του αριθµού µετοχών
Βασικά κέρδη/(ζηµίες) ανά µετοχή (Ευρώ ανά µετοχή)
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11.28 Παροχές στο προσωπικό

Ο αριθµός του απασχολουµένου προσωπικού του Οµίλου και της Εταιρίας κατά την παρουσιαζόµενη ηµεροµηνία
αναλύεται ως εξής:

Μισθωτοί
Ηµεροµίσθιοι

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2006 31/12/2005
41
57
66
116
107
173

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2006
31/12/2005
36
37
66
71
102
108

Οι παροχές προς το προσωπικό της εταιρείας σε επίπεδο Οµίλου και Εταιρίας αναλύονται ως ακολούθως:

Ποσά σε Ευρώ
Μισθοί και ηµεροµίσθια
Έξοδα Κοινωνικής ασφάλισης
Αποζηµιώσεις τερµατισµού υπηρεσίας
Λοιπες Παροχές σε εργαζόµενους
Ποσό που χρεώθηκε στην κατάσταση
αποτελεσµάτων χρήσης
Ποσό που κεφαλαιοποιήθηκε στην
Ιδιοπαραγωγή παγίων

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2006 31/12/2005
2.705.664,04 3.644.938,83
688.891,27
967.751,31
128.758,92
0,00
7.248,66
13.929,42
3.530.562,89 4.626.619,56
3.530.562,89

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2006
31/12/2005
2.477.763,06
2.545.234,39
648.276,86
660.123,18
128.758,92
0,00
7.248,66
13.649,42
3.262.047,50
3.219.006,99

4.626.619,56

3.262.047,50

3.219.006,99

0,00
0,00
3.530.562,89 4.626.619,56

0,00
3.262.047,50

0,00
3.219.006,99
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11.29 Τροποποίηση Οικονοµικών Καταστάσεων συγκριτικής
χρήσης και ενδιάµεσων περιόδων, για διόρθωση λάθους
Tο µερίδιο της ζηµίας από την εταιρεία ΑΦΟΙ ΒΛΑΧΟΥ Α.Β.Ε., της χρήσεως 2005, ύψους 34.142,19 Ευρώ δεν είχε
καταχωρηθεί την 31/12/2005. Καθώς η ∆ιοίκηση έλαβε τις απαιτούµενες πρόσθετες πληροφορίες, προχώρησε
στη διόρθωση των Οικονοµικών Καταστάσεων του Οµίλου, καταχωρώντας τη ζηµία της χρήσεως 2005 ύψους
34.142,19 Ευρώ, αναδροµικά στην χρήση 2005.
Αναφορικά µε τις ενδιάµεσες τριµηνιαίες και εξαµηνιαίες καταστάσεις σηµειώνεται ότι από την ανωτέρω διόρθωση
επήλθε τροποποίηση στην κατάσταση αποτελεσµάτων του Οµίλου της τριµηνιαίας περιόδου 1/1 – 31/3/2006, της
εξαµηνιαίας περιόδου 1/1 – 30/6/2006 καθώς και του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων του Οµίλου, ενώ οι
Ταµειακές Ροές του Οµίλου δεν µεταβλήθηκαν. Για καλύτερη πληροφόρηση των χρηστών των οικονοµικών
καταστάσεων παρατίθεται αναλυτικά η τροποποίηση που έγινε στα αποτελέσµατα του Οµίλου, τα κέρδη ανά
µετοχή και τα ίδια κεφάλαια του Οµίλου της 31/12/2005 και των ενδιάµεσων περιόδων:

31/12/05

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/03/06

30/06/06

6.746.712,72

5.177.418,41

4.868.176,12

(34.142,19)

(3.017,65)

(6.243,21)

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων µετά τη διόρθωση

6.712.570,53

5.174.400,76

4.861.932,91

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Ποσά σε Ευρώ
Καθαρά κέρδη, όπως αρχικά είχαν δηµοσιευθεί
∆ιόρθωση καθαρής θέσης της εταιρείας ΑΦΟΙ ΒΛΑΧΟΥ ΑΒΕ

31/12/05
(108.379,31)
(34.142,19)

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/03/06
154.136,74
31.124,54

30/06/06
(155.105,55)
27.898,98

Καθαρά κέρδη, µετά τη διόρθωση

(142.521,50)

185.261,28

(127.206,57)

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΑ Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ποσά σε Ευρώ
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων όπως, είχαν αρχικά δηµοσιευθεί στις
ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις
∆ιόρθωση καθαρής θέσης της εταιρείας ΑΦΟΙ ΒΛΑΧΟΥ ΑΒΕ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΑ ΚΕΡ∆Η ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ
31/12/05
Κέρδη που αναλογούν στους µετόχους της µητρικής (Ποσά σε Ευρώ),
όπως αρχικά είχαν δηµοσιευθεί
∆ιόρθωση καθαρής θέσης της εταιρείας ΑΦΟΙ ΒΛΑΧΟΥ ΑΒΕ
Σταθµισµένος µέσος όρος του αριθµού µετοχών

(375.355,09)

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/03/06
123.009,98

30/06/06
(172.517,35)

(34.142,19)

31.124,54

27.898,98

3.953.090

3.953.090

3.953.090

Βασικά κέρδη/(ζηµίες) ανά µετοχή (Ευρώ ανά µετοχή), µετά την
τροποποίηση

(0,1036)

0,0390

(0,0366)

Βασικά κέρδη/(ζηµίες) ανά µετοχή (Ευρώ ανά µετοχή), όπως αρχικά
είχαν δηµοσιευθεί

(0,0950)

0,0311

(0,0436)

11.30 ∆εσµεύσεις - Ενδεχόµενες απαιτήσεις - υποχρεώσεις
Πληροφορίες σχετικά µε ενδεχόµενες υποχρεώσεις
∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν σηµαντική
επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία του Οµίλου.
Οι ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις των εταιρειών του Οµίλου έχουν ως εξής:
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Εταιρεία
PAPERPACK-ΤΣΟΥΚΑΡΙ∆ΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε.
PROMOCARTON A.E.
QUALITY PROMOTION AGENCY AE
ΑΦΟΙ ΦΩΚΑ Α.Β.Ε.Ε.
ΑΦΟΙ ΒΛΑΧΟΥ Α.Β.Ε.

Ανέλεγκτες
Φορολογικές Χρήσεις
2004 - 2006
2005 - 2006
Πρώτη υπερδωδεκάµηνη
2003 - 2006
2002 - 2006

Για τις δαπάνες που θα προκύψουν από τυχόν διαφορές φορολογικού ελέγχου, η Εταιρία έχει σχηµατίσει επαρκής
πρόβλεψη και αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση.

∆εσµεύσεις
Την 31η ∆εκεµβρίου 2006, η εταιρεία και ο Όµιλος αποτελεί συµβαλλόµενο µέρος σε λειτουργική σύµβαση
µίσθωσης µεταφορικών µέσων. Οι µελλοντικές ελάχιστες πληρωµές σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης είναι
:

Ποσά σε Εύρω
∆εσµεύσεις από λειτουργικές µισθώσεις
για µεταφορικά µέσα:
Έως 1 έτος
Από 1-5 έτη
Άνω από 5 έτη

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/06
31/12/05

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/06
31/12/05

35.575,85

43.961,04

28.111,25

36.496,44

36.477,80

70.556,17

32.665,65

59.279,42

0,00
72.053,65

1.497,48
116.014,69

0,00
60.776,90

1.497,48
97.273,34

Την 31η ∆εκεµβρίου 2006, η εταιρεία και ο Όµιλος αποτελεί συµβαλλόµενο µέρος σε λειτουργική σύµβαση
ενοικίασης κτιρίων (∆ιοικήσεως και Παραγωγής). Οι µελλοντικές ελάχιστες πληρωµές σύµφωνα µε τους όρους της
σύµβασης είναι :

Ποσά σε Εύρω
∆εσµεύσεις από λειτουργικές µισθώσεις
για κτίρια:
Έως 1 έτος
Από 1-5 έτη
Άνω από 5 έτη

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/06
31/12/05

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/06
31/12/05

788.400,00

780.000,00

788.400,00

780.000,00

2.887.000,00

3.106.000,00

2.887.000,00

3.106.000,00

200.000,00

736.500,00

200.000,00

736.500,00

3.875.400,00

4.622.500,00

3.875.400,00

4.622.500,00

Πληροφορίες σχετικά µε ενδεχόµενες απαιτήσεις
∆εν υπάρχουν απαιτήσεις οι οποίες δεν εµφανίζονται στις Οικονοµικές Καταστάσεις ή θα έπρεπε να
αποκαλυφθούν µε άλλο τρόπο.
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11.31 Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη
Οι παρακάτω συναλλαγές και υπόλοιπα αποτελούν τις συναλλαγές των συνδεδεµένων µε τον Όµιλο εταιριών. Ως
συνδεδεµένες εταιρίες, πέραν των εταιριών του Οµίλου, νοούνται οι επιχειρήσεις που συµµετέχουν µε µεγάλο
ποσοστό στη µητρική εταιρία, οι επιχειρήσεις που ανήκουν στους µεγάλους µετόχους, καθώς και αυτές τις οποίες
ελέγχουν τα µέλη του ∆.Σ. και τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας.
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∆ΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 31/12/2006
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

PAPERPACK
PAPERPACK

PROMOCARTON

Q.P.A.

131.550,98

21.562,21

ΑΦΟΙ ΦΩΚΑ

ΑΦΟΙ ΒΛΑΧΟΥ

Μ. ΤΣΕΚΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Ι.&Α. ΤΣΟΥΚΑΡΙ∆Η Ο.Ε.

∆ΡΟΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε.

Μ.ΓΑΒΡΙΗΛΙ∆ΟΥ &
ΣΙΑ Ο.Ε.

7.352,45

∆.Ο.Λ. Α.Ε.

ΣΥΝΟΛΑ
160.465,64

18.492,59

PROMOCARTON

ΓΑΒΡΙΗΛΙ∆ΟΥ Μ.&
ΤΣΟΥΚΑΡΙ∆ΗΣ Ι. Ε.Ε.

828,24

552,16

19.872,99

Q.P.A.

Α
Π
Α
Ι
Τ
Η
Σ
Η

ΑΦΟΙ ΦΩΚΑ

0,00

ΑΦΟΙ ΒΛΑΧΟΥ

0,00

Μ. ΤΣΕΚΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.

18.312,59

18.312,59

Ι.&Α. ΤΣΟΥΚΑΡΙ∆Η Ο.Ε.

1.972,05

1.972,05
0,00

∆ΡΟΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε.
ΓΑΒΡΙΗΛΙ∆ΟΥ Μ.& ΤΣΟΥΚΑΡΙ∆ΗΣ
Ι. Ε.Ε.

0,00

Μ.ΓΑΒΡΙΗΛΙ∆ΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.

0,00

∆.Ο.Λ. Α.Ε.

ΣΥΝΟΛΑ

20.284,64

131.550,98

40.054,80

7.352,45

0,00

0,00
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∆ΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 31/12/2005
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
PAPERPACK
PAPERPACK

PROMOCARTON

Q.P.A.

ΑΦΟΙ ΦΩΚΑ

148.248,48

5.874,33

ΑΦΟΙ ΒΛΑΧΟΥ Μ. ΤΣΕΚΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Ι.&Α. ΤΣΟΥΚΑΡΙ∆Η Ο.Ε.

∆ΡΟΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε.

ΓΑΒΡΙΗΛΙ∆ΟΥ Μ.&
ΤΣΟΥΚΑΡΙ∆ΗΣ Ι. Ε.Ε.

Μ.ΓΑΒΡΙΗΛΙ∆ΟΥ &
ΣΙΑ Ο.Ε.

3.643,36

∆.Ο.Λ. Α.Ε.

ΣΥΝΟΛΑ
157.766,17
0,00

PROMOCARTON
Q.P.A.

Α
Π
Α
Ι
Τ
Η
Σ
Η

ΑΦΟΙ ΦΩΚΑ

0,00

ΑΦΟΙ ΒΛΑΧΟΥ

0,00

Μ. ΤΣΕΚΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.

59.442,98

59.442,98

Ι.&Α. ΤΣΟΥΚΑΡΙ∆Η Ο.Ε.
∆ΡΟΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε.

1.972,05

1.972,05
0,00

ΓΑΒΡΙΗΛΙ∆ΟΥ Μ.& ΤΣΟΥΚΑΡΙ∆ΗΣ
Ι. Ε.Ε.

0,00

Μ.ΓΑΒΡΙΗΛΙ∆ΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.

0,00

∆.Ο.Λ. Α.Ε.

ΣΥΝΟΛΑ

61.415,03

148.248,48

0,00

5.874,33

3.643,36

0,00
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∆ΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΑΓΟΡΕΣ 1/1 - 31/12/2006
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ
PAPERPACK
PAPERPACK

Π
Ω
Λ
Η
Τ
Η
Σ

PROMOCARTON
Q.P.A.
ΑΦΟΙ ΦΩΚΑ
ΑΦΟΙ ΒΛΑΧΟΥ
Μ. ΤΣΕΚΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Ι.&Α. ΤΣΟΥΚΑΡΙ∆Η Ο.Ε.
∆ΡΟΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε.
ΓΑΒΡΙΗΛΙ∆ΟΥ Μ.& ΤΣΟΥΚΑΡΙ∆ΗΣ
Ι. Ε.Ε.

PROMOCARTON

Q.P.A.

ΑΦΟΙ ΦΩΚΑ

68.523,64

18.852,29
15.539,99

1.242,12

ΑΦΟΙ ΒΛΑΧΟΥ Μ. ΤΣΕΚΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. Ι.&Α. ΤΣΟΥΚΑΡΙ∆Η Ο.Ε. ∆ΡΟΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε.

3.111,81

6.596,18

ΓΑΒΡΙΗΛΙ∆ΟΥ Μ.&
ΤΣΟΥΚΑΡΙ∆ΗΣ Ι. Ε.Ε.

Μ.ΓΑΒΡΙΗΛΙ∆ΟΥ &
ΣΙΑ Ο.Ε.

6.600,00
1.102,00

638,00

16.485,00

138.149,40
19.197,19

∆.Ο.Λ. Α.Ε.

ΣΥΝΟΛΑ
104.926,04
17.279,99
16.485,00
0,00
0,00
138.149,40
0,00
19.197,19
0,00
0,00

Μ.ΓΑΒΡΙΗΛΙ∆ΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.
∆.Ο.Λ. Α.Ε.

28,99

ΣΥΝΟΛΑ

157.375,58

28,99
85.008,64

34.392,28

1.242,12

3.111,81

6.596,18
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∆ΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΑΓΟΡΕΣ 1/1 - 31/12/2005
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ
PAPERPACK
PAPERPACK

Π PROMOCARTON
Q.P.A.
Ω
ΑΦΟΙ ΦΩΚΑ
Λ
ΑΦΟΙ ΒΛΑΧΟΥ
Η
Μ. ΤΣΕΚΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Τ Ι.&Α. ΤΣΟΥΚΑΡΙ∆Η Ο.Ε.
Η
ΡΑΜΝΕΤ ΑΕ
Σ ΓΑΒΡΙΗΛΙ∆ΟΥ Μ.& ΤΣΟΥΚΑΡΙ∆ΗΣ

PROMOCARTON

Q. P.A.

ΑΦΟΙ ΦΩΚΑ

102.579,50

12.261,74

ΑΦΟΙ ΒΛΑΧΟΥ Μ. ΤΣΕΚΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. Ι.&Α. ΤΣΟΥΚΑΡΙ∆Η Ο.Ε.

5.753,32

ΡΑΜΝΕΤ ΑΕ

ΓΑΒΡΙΗΛΙ∆ΟΥ Μ.& Μ.ΓΑΒΡΙΗΛΙ∆ΟΥ &
ΤΣΟΥΚΑΡΙ∆ΗΣ Ι. Ε.Ε.
ΣΙΑ Ο.Ε.

7.728,24
756,00

314,00

ΣΥΝΟΛΑ

ΣΥΝΟΛΑ
128.322,80
1.070,00
0,00
6.135,96
185.753,99
0,00
159,42

6.135,96
185.753,99
159,42

0,00

Ι. Ε.Ε.
Μ.ΓΑΒΡΙΗΛΙ∆ΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.
∆.Ο.Λ. Α.Ε.

∆.Ο.Λ. Α.Ε.

452,75
192.502,12

102.579,50

0,00

12.261,74 5.753,32

7.728,24
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Τα διεταιρικά υπόλοιπα και συναλλαγές µε θυγατρικές εταιρείες έχουν απαλειφτεί στις Ενοποιηµένες
Οικονοµικές Καταστάσεις.
Συνοπτικά οι συναλλαγές µε συνδεµένα µέρη έχουν ως εξής (τα ποσά είναι εκφρασµένα σε Ευρώ):

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2006

Μητρική
Θυγατρικές
Συγγενείς
Μέλη ∆Σ και διευθυντικά στελέχη
Κοινοπραξίες
Λοιπά συνδεµένα µέρη
Σύνολο

0,00
68.523,64
23.206,22
750,00
0,00
13.196,18

0,00
114.841,24
5.753,32
0,00
0,00
7.728,24

54.432,39

14.551,56

105.676,04

128.322,80

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2005

31/12/2006

31/12/2005

0,00
0,00
6.135,96
0,00
0,00
186.366,16

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
6.135,96
0,00
0,00
186.366,16

173.860,58

192.502,12

0,00

192.502,12

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2006

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2005

31/12/2006

31/12/2005

906.655,70

523.031,97

864.455,70

449.831,97

906.655,70

523.031,97

864.455,70

449.831,97

Υπόλοιπα τέλους χρήσεως από αµοιβές ∆Σ και µισθοδοσία

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2006

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2005

31/12/2006

31/12/2005

44.879,36

78.942,73

30.327,56

38.942,73

44.879,36

78.942,73

30.327,56

38.942,73

Εισπρακτέα

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2006

Μητρική
Θυγατρικές
Συγγενείς
Μέλη ∆Σ και διευθυντικά στελέχη
Κοινοπραξίες
Λοιπά συνδεµένα µέρη
Σύνολο

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

0,00
0,00
16.485,00
0,00
0,00
157.375,58

Αµοιβές ∆Σ και µισθοδοσία

Μέλη ∆Σ και διευθυντικά στελέχη
Σύνολο

31/12/2005

0,00
0,00
5.753,32
0,00
0,00
8.798,24

31/12/2006

Μέλη ∆Σ και διευθυντικά στελέχη
Σύνολο

31/12/2006

0,00
0,00
38.746,21
750,00
0,00
14.936,18

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
Μητρική
Θυγατρικές
Συγγενείς
Μέλη ∆Σ και διευθυντικά στελέχη
Κοινοπραξίες
Λοιπά συνδεµένα µέρη
Σύνολο

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2005

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2005

31/12/2006

31/12/2005

0,00
0,00
47.407,25
1.092,50
0,00
1.380,40

0,00
0,00
3.643,36
200,00
0,00
0,00

0,00
131.550,98
28.914,66
1.092,50
0,00
0,00

0,00
154.122,81
3.643,36
200,00
0,00
0,00

49.880,15

3.843,36

161.558,14

157.966,17
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Πληρωτέα

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2006

Μητρική
Θυγατρικές
Συγγενείς
Μέλη ∆Σ και διευθυντικά στελέχη
Κοινοπραξίες
Λοιπά συνδεµένα µέρη
Σύνολο

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2005

31/12/2006

31/12/2005

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.284,64

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
61.415,03

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.284,64

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
61.415,03

20.284,64

61.415,03

20.284,64

61.415,03

Αναλυτικά οι περιγραφόµενες ανωτέρω συναλλαγές µε ∆ιευθυντικά στελέχη και µέλη της ∆ιοικήσεως της
εταιρείας και του Οµίλου έχουν ως κατωτέρω. Ως διευθυντικά στελέχη, όπως αυτά ορίζονται από το ∆ΛΠ
24, νοούνται οι: Αναπληρωτής Γενικός ∆ιευθυντής, Οικονοµικός ∆ιευθυντής, ∆ιευθυντής Λογιστηρίου,
Εµπορικός ∆ιευθυντής, Τεχνικός ∆ιευθυντής, καθώς και οι συγγενείς των µελών ∆.Σ. και διευθυντικών
στελεχών που εργάζονται στην Εταιρία και στον Όµιλο.

Συναλλαγές και αµοιβές µελών ∆ιοικήσεως και διευθυντικών στελεχών
Ποσά σε Ευρώ
Μισθοί, εργασιακές παροχές και λοιπές αµοιβές µελών ∆.Σ.
Μισθοί και λοιπές εργασιακές παροχές διευθυντικών στελεχών
Αµοιβές µελών ∆.Σ. εγκεκριµένες από Γεν. Συνελεύσεις
Απολείψεις µελών ∆.Σ. από κέρδη χρήσεως εγκεκριµένες από Γ.Σ.
Σύνολο:

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2006 31/12/2005
109.687,42 144.031,96
405.296,84 301.328,57
391.671,44 51.671,44
0,00 26.000,00
906.655,70 523.031,97

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2006
31/12/2005
109.687,42
144.031,96
405.296,84
301.328,57
349.471,44
4.471,44
0,00
0,00
864.455,70
449.831,97

Απαιτήσεις από µέλη της ∆ιοίκησης και διευθυντικά στελέχη
Ποσά σε Ευρώ
Απαιτήσεις από χορηγηθέντα δάνεια
Λοιπές απαιτήσεις

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2006 31/12/2005
0,00
0,00
1.092,50
200,00
1.092,50
200,00

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2006
31/12/2005
0,00
0,00
1.092,50
200,00
1.092,50
200,00

Υποχρεώσεις προς µέλη της ∆ιοίκησης και διευθυντικά στελέχη
Ποσά σε Ευρώ
Υποχρεώσεις από χορηγηθέντα δάνεια
Υποχρεώσεις από µισθούς, εργασιακές παροχές και λοιπές αµοιβές
Υποχρεώσεις από αµοιβές ∆.Σ. εγκεκριµένες από Γεν.Συνελεύσεις
Υποχρεώσεις από απολείψεις κερδών µελών ∆.Σ. εγκεκριµένες από Γ.Σ.

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2006 31/12/2005
0,00
0,00
25.856,12 34.471,29
19.023,24 44.471,44
0,00
0,00
44.879,36 78.942,73

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2006
31/12/2005
0,00
0,00
25.856,12
34.471,29
4.471,44
4.471,44
0,00
0,00
30.327,56
38.942,73

11.32 ∆ιαχείριση κινδύνων
Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου
Ο Όµιλος εκτίθεται σε µια σειρά χρηµατοοικονοµικών κινδύνων όπως συναλλαγµατικός κίνδυνος, κίνδυνος
µεταβολής επιτοκίων, κίνδυνος τιµής, πιστωτικός κίνδυνος, κίνδυνος
ρευστότητας, κίνδυνος ταµειακών ροών και κίνδυνος εύλογης αξίας από µεταβολές επιτοκίων.
Η στρατηγική του Οµίλου στο θέµα των χρηµατοοικονοµικών κινδύνων εστιάζεται στην προσπάθεια
ελαχιστοποίησης των ενδεχόµενων αρνητικών επιπτώσεων αυτών και κινείται µακριά από στρατηγικές
προβλέψεων και εκτιµήσεων, που σκοπό έχουν την αποκοµιδή κέρδους από διακυµάνσεις παραγόντων,
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όπως νοµίσµατα, επιτόκια κλπ. Για το λόγο αυτό, χρησιµοποιούνται ενδεδειγµένες τεχνικές αντιστάθµισης
των εν λόγω κινδύνων, µε γνώµονα πάντα τη προστασία των αποτελεσµάτων του Οµίλου.
i) Συναλλαγµατικός κίνδυνος
Ο Όµιλος εκτίθεται σε συναλλαγµατικό κίνδυνο από τις εξαγωγές που τιµολογούνται σε ∆ολάριο Αµερικής,
καθώς και από τις εισαγωγές που τιµολογούνται σε ξένα νοµίσµατα. Πέραν του κινδύνου που σχετίζεται µε
το ∆ολάριο Αµερικής, οι υπόλοιποι κίνδυνοι είναι αµελητέοι, δεδοµένου ότι προέρχονται από χαµηλής αξίας
συναλλακτική δραστηριότητα. Ο εν λόγω συναλλαγµατικός κίνδυνος δηµιουργείται από τη προοπτική
µελλοντικών συναλλαγών, καθώς και από τη διαφορά των αντίστοιχων ισοτιµιών µεταξύ της ηµεροµηνίας
που πραγµατοποιείται η συναλλαγή (εξαγωγή ή εισαγωγή) και της ηµεροµηνίας που ολοκληρώνεται η
συναλλαγή (είσπραξη απαίτησης ή πληρωµή υποχρέωσης).
Για την ελαχιστοποίηση των συναλλαγµατικών κινδύνων που συνδέονται µε την προοπτική µελλοντικής
συναλλαγής, δηλαδή µε µελλοντική πώληση τιµολογηµένη σε ∆ολάριο Αµερικής, ο Όµιλος χρησιµοποιεί
κυρίως φυσική αντιστάθµιση προµηθευόµενος βασικές πρώτες ύλες τιµολογηµένες επίσης σε ∆ολάριο
Αµερικής. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζει σε µεγάλο βαθµό τη διατήρηση του µικτού κέρδους που αρχικά
έχει υπολογιστεί για τη συγκεκριµένη πώληση.
Για την ελαχιστοποίηση των πιθανών αρνητικών συνεπειών του συναλλαγµατικού κινδύνου από διαφορές
στις ισοτιµίες του ∆ολαρίου Αµερικής κατά την πώληση-είσπραξη και αγορά-πληρωµή, ο Όµιλος προσπαθεί
συνεχώς να διατηρεί ισοσκελισµένο το αντίστοιχο ισοζύγιο απαιτήσεων και υποχρεώσεων, έτσι ώστε
ενδεχόµενη ζηµία στο ένα σκέλος να αντισταθµίζεται αυτόµατα από αντίστοιχο κέρδος στο άλλο σκέλος. Σε
δεδοµένες χρονικές στιγµές και εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό, ο Όµιλος έχει τη δυνατότητα να συνάπτει
συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης συναλλάγµατος µε εξωτερικούς φερέγγυους συµβαλλόµενους
(Τράπεζες), καθώς επίσης και να συνάπτει δάνεια σε ∆ολάριο Αµερικής.
Ο Όµιλος δεν έχει συµµετοχή σε εταιρείες του εξωτερικού ούτε επενδύσεις µε ρήτρες ξένων νοµισµάτων,
µε αποτέλεσµα να µην υφίσταται συναλλαγµατικός κίνδυνος συνδεόµενος µε περιουσιακά στοιχεία.
ii) Κίνδυνος µεταβολής επιτοκίων
Ο εν λόγω κίνδυνος προέρχεται από την πιθανότητα αύξησης των βραχυπροθέσµων και µακροπροθέσµων
επιτοκίων, δεδοµένου ότι το σύνολο του δανεισµού του Οµίλου αφορά σε δάνεια κυµαινόµενου επιτοκίου.

Ο εν λόγω κίνδυνος έχει εν µέρει αντισταθµιστεί µε την σύναψη παράγωγου προϊόντος ανταλλαγής
επιτοκίων.

iii) Κίνδυνος τιµής
Ο Όµιλος δεν κατέχει χαρτοφυλάκιο µετοχών, οι µεταβολές στις τιµές των οποίων να δηµιουργούν
αντίστοιχο κίνδυνο.
Από την άλλη, εκτίθεται στο κίνδυνο µεταβολής της τιµής του χαρτιού, το οποίο είναι χρηµατιστηριακό
προϊόν και αποτελεί τη πρώτη ύλη για την παραγωγή των προϊόντων του Οµίλου. Ο εν λόγω κίνδυνος
ελαχιστοποιείται µε την σύναψη συµβάσεων µε τους προµηθευτές στις οποίες καθορίζονται οι τιµές
προµήθειας της πρώτης ύλης, για περιόδους όχι µικρότερες του έτους.
iv) Πιστωτικός κίνδυνος
Ο Όµιλος διατηρεί µακροχρόνιες συνεργασίες και έχει αξιολογήσει πιστωτικά τους πελάτες του στο
εσωτερικό. Ο πιστωτικός κίνδυνος που προέρχεται από την εξαγωγική δραστηριότητα, µειώνεται µε τη
λήψη προκαταβολών, ενέγγυων πιστώσεων και τη είσπραξη έναντι φορτωτικών.
v) Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι περιορισµένος αφού ο Όµιλος φροντίζει να διατηρεί επαρκή διαθέσιµα ή/ και
πιστωτικά όρια.
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vi) Κίνδυνος ταµειακών ροών και κίνδυνος µεταβολών εύλογης αξίας λόγω µεταβολών των
επιτοκίων
Τα έσοδα του Οµίλου και κατ’ επέκταση οι ταµειακές του ροές δεν επηρεάζονται από µεταβολές επιτοκίων.
Επιπλέον ο Όµιλος δεν διατηρεί στοιχεία στο ενεργητικό του που να επηρεάζονται από διακυµάνσεις
επιτοκίων, παρά µόνο κάποια βραχυπρόθεσµα επενδυτικά στοιχεία εξασφαλισµένης απόδοσης.

11.35 Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού
Στις 26/02/2007 αποφασίστηκε η πώληση της συγγενούς εταιρείας QUALITY PROMOTION AGENCY Α.Ε.
έναντι ποσού € 115.000,20. Η πώληση ολοκληρώθηκε την 28/02/2007.
Η εταιρεία έχει στην κατοχή της δεσµευτική επιστολή τράπεζας µε ηµεροµηνία 9/3/2007, βάση της οποίας
υπάρχει εγκεκριµένο όριο για ανάληψη κοινού οµολογιακού δανείου ύψους 9.800.000 Ευρώ µε εξαετή
διάρκεια αποπληρωµής, το οποίο θα αναχρηµατοδοτήσει το υφιστάµενο υπόλοιπο του Κοινοπρακτικού
δανείου της εταιρίας ύψους Ευρώ 9,79 εκ, που εµφανίζεται την 31/12/2006 στον Ισολογισµό ως
«µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόµενη χρήση»
Πέρα τον ήδη αναφερθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν µεταγενέστερα των οικονοµικών καταστάσεων
γεγονότα, τα οποία να αφορούν είτε τον Όµιλο είτε την Εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα
∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης.

8.3

Πληροφορίες για τις Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Θυγατρικών

Οι Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις των θυγατρικών του Οµίλου, συµπεριλαµβανοµένων των εκθέσεων
του ∆.Σ. και των πιστοποιητικών ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, είναι αναρτηµένες στην
διεύθυνση διαδικτύου της Εταιρείας www.paperpack.gr, όπου οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ανατρέξουν
προκειµένου να συλλέξουν πληροφορίες.
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Έκθεση Συναλλαγών της Εταιρείας µε Συνδεδεµένες Επιχειρήσεις

Σε εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 4 του Ν. 3016/2002, παρουσιάζονται οι συναλλαγές κατά
το έτος 2006 που είχε η Εταιρεία µε τις συνδεδεµένες µε αυτήν επιχειρήσεις, καθώς και τα διεταιρικά
υπόλοιπα από απαιτήσεις και υποχρεώσεις που υπήρχαν την 31 ∆εκεµβρίου 2006, σύµφωνα µε το άρθρο
42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920.
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006 ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Σύµφωνα µε την παρ.4 του Άρθρου 2 του Ν.3016/2002
PAPERPACK –
ΤΣΟΥΚΑΡΙ∆ΗΣ
Ι. Α.Β.Ε.Ε.
PAPERPACK –
ΤΣΟΥΚΑΡΙ∆ΗΣ Ι.
Α.Β.Ε.Ε.

ΠΡΟΜΟΚΑΡΤΟΝ
Α.Ε.

QUALITY
PROMOTION
AGENCY A.E.

ΑΦΟΙ
ΦΩΚΑ
Α.Β.Ε.Ε.

ΑΦΟΙ
ΒΛΑΧΟΥ
Α.Β.Ε.

68.523,64

18.852,29

1.242,12

3.111,81

15.539,99

0,00

0,00

0,00

0,00

ΠΡΟΜΟΚΑΡΤΟΝ
Α.Ε.

0,00

QUALITY
PROMOTION
AGENCY A.E.

0,00

16.485,00

ΑΦΟΙ ΦΩΚΑ
Α.Β.Ε.Ε.

0,00

0,00

0,00

ΑΦΟΙ ΒΛΑΧΟΥ
Α.Β.Ε.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85.008,64

34.392,28

1.242,12

Σύνολο Αγορών

0,00

3.111,81

∆ΙΕΤΑΙΡΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ ΜΕ
ΑΥΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Σύµφωνα µε την παρ.4 του Άρθρου 2 του Ν.3016/2002
PAPERPACK –
ΤΣΟΥΚΑΡΙ∆ΗΣ
Ι. Α.Β.Ε.Ε.
PAPERPACK –
ΤΣΟΥΚΑΡΙ∆ΗΣ Ι.
Α.Β.Ε.Ε.

ΠΡΟΜΟΚΑΡΤΟΝ
Α.Ε.

QUALITY
PROMOTION
AGENCY A.E.

ΑΦΟΙ ΦΩΚΑ
Α.Β.Ε.Ε.

ΑΦΟΙ
ΒΛΑΧΟΥ
Α.Β.Ε.

131.550,98

21.562,21

7.352,45

0,00

18.492,59

0,00

0,00

0,00

0,00

ΠΡΟΜΟΚΑΡΤΟΝ
Α.Ε.

0,00

QUALITY
PROMOTION
AGENCY A.E.

0,00

ΑΦΟΙ ΦΩΚΑ
Α.Β.Ε.Ε.

0,00

0,00

0,00

ΑΦΟΙ ΒΛΑΧΟΥ
Α.Β.Ε.

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο
Υποχρεώσεων

0,00

131.550,98

40.054,80

7.352,45

0,00

0,00

Μεταµόρφωση, 15 Μαρτίου 2007
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.
Ιωάννης Π. Τσουκαρίδης
Α∆Τ Ι 192855
Ο Οικονοµικός ∆ιευθυντής
Θεοφάνης Ν. Αντωνίου
Α∆Τ Ν 018326

Ο Αντιπρόεδρος του ∆.Σ.
Γεώργιος Ι. Οράτης
Α∆Τ ΚΑ 251578
Ο ∆ιευθυντής Λογιστηρίου
Νικόλαος ∆. Ζέτος
Α∆Τ Λ 695273
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9. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.
3401/2005 ΑΡΘΡΟ 10

Κατά τη διάρκεια του 2006 η Εταιρεία δηµοσίευσε ανακοινώσεις, δελτία τύπου και πληροφορίες, σύµφωνα
µε το άρθρο 10 του Ν. 3401/2005, τα οποία έχουν αναρτηθεί στην διεύθυνση διαδικτύου της Εταιρείας
www.paperpack.gr (Ενότητα «Επενδυτικές Σχέσεις – Νέα της Εταιρείας» καθώς και στην διεύθυνση
διαδικτύου του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών www.ase.gr (Ανακοινώσεις Η∆Τ).
Οι τίτλοι των δηµοσιεύσεων του έτους παρουσιάζονται στην συνέχεια, µαζί µε σύντοµη επεξήγηση όπου
απαιτείται. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ανατρέξουν στις παραπάνω
διευθύνσεις διαδικτύου, όπου υπάρχουν ολόκληρα τα κείµενα των δηµοσιεύσεων.
•

09/01/2006 – Ανακοίνωση για Νέο ∆ιευθυντικό Στέλεχος, σχετικά µε την έναρξη συνεργασίας
µε τον κύριο Νικόλαο Γκανέτσο ως Αναπληρωτή Γενικό ∆ιευθυντή.

•

16/01/2006 – Εκπόνηση Σχεδίου Βελτίωσης της Παραγωγικής ∆ιαδικασίας, σχετικά µε την
συγκέντρωση του συνόλου των γραµµών παραγωγής σε ένα εργοστάσιο στην Κηφισιά.

•

22/03/2006 – Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης ∆ιοικητικού Συµβουλίου, σχετικά µε την
παραίτηση του κ. Ιωάννη Φωκά από µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

•

29/03/2006 – Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης ∆ιοικητικού Συµβουλίου, σχετικά µε την
αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Ιωάννη Φωκά από τον κ. Αλέξιο Σγουµπόπουλο.

•

31/03/2006 – Ανακοίνωση τροποποίησης µεγεθών κατά τη σύνταξη των Ετήσιων
Οικονοµικών Καταστάσεων 2005.

•

12/04/2006 – ∆ελτίο Τύπου σχετικά µε τις Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις 2005 βάσει ∆ΠΧΠ.

•

10/05/2006 – Ανακοίνωση ∆ιάθεσης Ετήσιου ∆ελτίου.

•

31/05/2006 – Πρόσκληση Τακτική Γενικής Συνέλευσης.

•

01/06/2006 – Ανακοίνωση περί Οικονοµικών Καταστάσεων Α΄ Τριµήνου, σχετικά µε
σχολιασµό των οικονοµικών καταστάσεων Α΄ Τριµήνου 2006.

•

08/06/2006 – Ανακοίνωση για ∆ιόρθωση Οικονοµικών Καταστάσεων, σχετικά µε την
ανάλυση των λογαριασµών καθαρής θέσης στις Συνοπτικές Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της
χρήσης 2005.

•

22/06/2006 – Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

•

23/06/2006 – Γνωστοποίηση Συγκρότησης σε Σώµα του Νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

•

14/07/2006 – Ανακοίνωση για Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου µε Μείωση της
Ονοµαστικής Αξίας της Μετοχής, σχετικά µε την µείωση κεφαλαίου µε συµψηφισµό
αντίστοιχων συσσωρευµένων ζηµιών

•

30/08/2006 – Ολοκλήρωση Μετεγκατάστασης και Αλλαγή Έδρας, σχετικά µε την
µετεγκατάσταση και την µεταφορά της έδρας της Εταιρείας στην Κηφισιά.

•

22/09/2006 – Γνωστοποίηση Αλλαγής Σύνθεσης ∆ιοικητικού Συµβουλίου, σχετικά µε την
αντικατάσταση του παραιτηθέντος µέλους κ. Νικολάου Κατσιµπράκη από τον κ. Νικόλαο Πεφάνη.

•

05/10/2006 – Γνωστοποίηση Αλλαγής Σύνθεσης ∆ιοικητικού Συµβουλίου, σχετικά µε την
αντικατάσταση του παραιτηθέντος µέλους κ. Παναγιώτη Χρυσικάκη από τον κ. Στέργιο Νέζη.
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•

12/10/2006 – Ανακοίνωση Συµµετοχής σε Νεοσύστατη Εταιρεία, σχετικά µε την συµµετοχή
µε 35% στο αρχικό µετοχικό κεφάλαιο της QUALITY PROMOTION AGENCY A.E.

•

30/10/2006 – Αναθεώρηση Οικονοµικών Καταστάσεων Εξαµήνου 2006, σχετικά µε
διόρθωση λάθους στο κονδύλι "Κέρδη/Ζηµιές από συγγενείς επιχειρήσεις" της ενοποιηµένης
κατάστασης αποτελεσµάτων,

•

08/11/2006 - ∆ιόρθωση κονδυλίων Οικονοµικών Καταστάσεων Χρήσεως 2005 και
Ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων περιόδου 1/1-31/3/2006, σχετικά µε τις
επιδράσεις της αναθεώρησης των Οικονοµικών Καταστάσεων Εξαµήνου 2006, στις Οικονοµικές
Καταστάσεις Χρήσεως 2005 και στις Οικονοµικές Καταστάσεις περιόδου 1/1-31/3/2006.
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