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ΕΤΗΣΙΟ ∆ΕΛΤΙΟ 2003

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ
1.1

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
«ΟΜΙΛΟΣ PAPERPACK – ΤΣΟΥΚΑΡΙ∆ΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε.» ή «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. Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1487/9.12.2000 τεύχος Β’.
Υπεύθυνοι για τη σύνταξή του και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι οι:

¾Ο

κ. Ιωάννης Τσουκαρίδης, Πρόεδρος του ∆.Σ. και ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Εταιρείας, Ναυπλίου 10 –
14, Μεταµόρφωση Αττικής, 14452, τηλ. 210-2846800

¾Ο

κ. Γιώργος Οράτης, Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. και ∆ιευθυντής Marketing και ∆ηµοσίων Σχέσεων της
Εταιρείας, Μέλος ∆.Σ., Ναυπλίου 10 – 14, Μεταµόρφωση Αττικής, 14452, τηλ. 210-2846800

¾Ο

κ. Θεοφάνης Αντωνίου, Οικονοµικός ∆ιευθυντής της Εταιρείας, Ναυπλίου 10 – 14, Μεταµόρφωση
Αττικής, 14452, τηλ. 210-2846800

¾Ο

κ. Νικόλαος Ζέτος, ∆ιευθυντής Λογιστηρίου της Εταιρείας, Ναυπλίου 10 – 14, Μεταµόρφωση Αττικής,
14452, τηλ. 210-2846800 και

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 καταστεί 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 ∆ελτίο δύναται να προµηθεύονται οι ενδιαφερόµενοι από την έδρα της Εταιρείας (Ναυπλίου 10 – 14,
Μεταµόρφωση Αττικής).

1.2

Τακτικοί Ελεγκτές – Λογιστές

Η PAPERPACK – ΤΣΟΥΚΑΡΙ∆ΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. ελέγχεται από ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές. Τον έλεγχο των
χρήσεων 2002 και 2003 διενήργησε ο Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής κ. Εµµανουήλ ∆ιαµαντουλάκης (Α.Μ.
Σ.Ο.Ε. 13101) της εταιρείας Grant Thornton Α.Ε., Πρατίνου 99, Αθήνα, τηλ. 210-7253315 – 6. Τον έλεγχο
της χρήσης 2001 διενήργησε ο Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής κ. Γεώργιος Αθ. Παρασκευόπουλος (Α.Μ.
Σ.Ο.Ε. 11851) της εταιρείας Grant Thornton Α.Ε., Πρατίνου 99, Αθήνα, τηλ. 210-7253315 – 6.
Τα σχετικά πιστοποιητικά ελέγχου παρατίθενται στο Παράρτηµα κάτω από τις δηµοσιευµένες οικονοµικές
καταστάσεις.
Η Εταιρεία συντάσσει και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Η πρώτη ενοποιηµένη οικονοµική
κατάσταση της Εταιρείας ήταν αυτή της χρήσης 1999. Τον έλεγχο των χρήσεων 2002 και 2003 διενήργησε ο
Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής κ. Εµµανουήλ ∆ιαµαντουλάκης (Α.Μ. Σ.Ο.Ε. 13101) της εταιρείας Grant
Thornton Α.Ε., Πρατίνου 99, Αθήνα, τηλ. 210-7253315 – 6. Τον έλεγχο της χρήσης 2001 διενήργησε ο
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Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής κ. Γεώργιος Αθ. Παρασκευόπουλος (Α.Μ. Σ.Ο.Ε. 11851) της εταιρείας Grant
Thornton Α.Ε., Πρατίνου 99, Αθήνα, τηλ. 210-7253315 – 6.

1.3

Φορολογικοί Έλεγχοι

Ο τελευταίος φορολογικός έλεγχος διενεργήθηκε το 2002 από το Εθνικό Ελεγκτικό Κέντρο και αφορούσε
στις χρήσεις 2000 και 2001 της Εταιρείας και στη χρήση 2000 της απορροφηθείσας εταιρείας «ΛΕΟΝΑΡ∆ΟΣ
Α.Ε. ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ». Οι εταιρείες έχουν ελεγχθεί για όλες τις φορολογικές της υποχρεώσεις, και
ενδεικτικά: Φόρο Εισοδήµατος, Φόρο Προστιθέµενης Αξίας, Φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας, Φόρο
Αµοιβών Προσωπικού, Φόρο Αποζηµιώσεως Απολυοµένων, Φόρο Αµοιβών Μελών ∆.Σ., Φόρο Αµοιβών
Τρίτων, Φόρο Ελευθέρων Επαγγελµατιών, Φόρο Τόκων, Φόρο Συγκέντρωσης Κεφαλαίων, κ.α., τα δε
οικονοµικά τους στοιχεία κρίθηκαν οριστικά, ειλικρινή και ακριβή. Οι φόροι φορολογικού ελέγχου, τα
πρόστιµα και οι προσαυξήσεις των χρήσεων 2000 και 2001 ύψους 134.653 ευρώ εξοφλήθηκαν και
λογιστικοποιήθηκαν στη χρήση 2002 µε αντίστοιχη επιβάρυνση των προς διάθεση κερδών και αναλύονται ως
εξής: α) για τη χρήση 2000 της Εταιρείας ανήλθαν σε 69.485 ευρώ, β) για τη χρήση 2001 της Εταιρείας
ανήλθαν σε 58.611 ευρώ, γ) για τη χρήση 2000 της απορροφηθείσας εταιρείας «ΛΕΟΝΑΡ∆ΟΣ Α.Ε.
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ» ανήλθαν σε 6.557 ευρώ.
Η ενοποιούµενη εταιρεία PROMOCARTON Α.Ε. ελέγχθηκε το 2003 για το σύνολό των χρήσεών της µέχρι και
το 2001. Από τον έλεγχο προέκυψαν φόροι φορολογικού ελέγχου, πρόστιµα και προσαυξήσεις συνολικού
ποσού Ευρώ 27,55 χιλ., το οποίο λογιστικοποιήθηκε στη χρήση 2003 µε αντίστοιχη επιβάρυνση των προς
διάθεση κερδών.
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2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
2.1

∆ηµόσιες Προσφορές Αγοράς ή Ανταλλαγής Μετοχών

Σηµειώνεται ότι στη τελευταία χρήση και τη τρέχουσα χρήση δεν έγιναν ∆ηµόσιες Προσφορές τρίτων για τις
µετοχές της Εταιρείας.
Επιπλέον σηµειώνεται ότι στη τελευταία χρήση και τη τρέχουσα χρήση η Εταιρεία δεν έκανε ∆ηµόσιες
Προσφορές για τις µετοχές άλλης Εταιρείας.
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3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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 (κυτιοποιϊα).
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 (κυτιοποιϊα).
Την 16.02.1999 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών η µε αριθµό ΕΜ 192/99 απόφαση της
Προϊσταµένης 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 εγγεγραµένη 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 κυτιοποιϊας, 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 εντύπων, διαφόρων τύπων κουτιών και άλλων ειδών χάρτινης
συσκευασίας. Συνεπώς παράγει κατά παραγγελία κουτιά χάρτινης συσκευασίας ή άλλα είδη χάρτινης
συσκευασίας και έντυπα τα οποία χρησιµοποιούνται από άλλες βιοµηχανικές ή εµπορικές µονάδες για τη
συσκευασία καλλυντικών, τροφίµων, ποτών, τσιγάρων, φαρµακευτικών και άλλων προϊόντων.
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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).
Η Εταιρεία διαθέτει άδεια λειτουργίας για τις βιοµηχανικές της εγκαταστάσεις: α) στη Μεταµόρφωση Αττικής
(Εργοστάσιο Α΄), η οποία ισχύει για απεριόριστη χρονική διάρκεια (αρ. απόφασης 22604/01, αρ. πρωτ.
23045/04.10.01 – Νοµαρχία Αθηνών) και β) στη Κηφισιά Αττικής (Εργοστάσιο Β΄), η οποία ισχύει για
απεριόριστη χρονική διάρκεια (αρ. απόφασης 22605/01, αρ. πρωτ. 23046/20.09.01 – Νοµαρχία Αθηνών)

3.2

Ιστορικό

Η ΠΕΪΠΕΡΠΑΚ – ΤΣΟΥΚΑΡΙ∆ΗΣ Ι. ΑΒΕΕ µε διακριτικό τίτλο PAPERPACK – ΤΣΟΥΚΑΡΙ∆ΗΣ Ι. ΑΒΕΕ, όπως ήδη
αναφέρθηκε, προήλθε από τη συγχώνευση των εταιρειών ΤΣΟΥΚΑΡΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. και
ΤΣΟΥΚΑΡΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε.Π.Ε. Οι εν λόγω εταιρείες είχαν σαν αντικείµενο την εκτύπωση, κοπή και κόλληση
χάρτινων κουτιών συσκευασίας, την εκτύπωση φυλλαδίων και εντύπων και γενικά την παραγωγή
αντικειµένων από φύλλα χαρτιού.
Οι εν λόγω εταιρείες ήταν εγκαταστηµένες σε ενοικιαζόµενους και ιδιόκτητους χώρους συνολικής επιφάνειας
περίπου 3.000 τ.µ. στην περιοχή του ∆ήµου Περιστερίου και η παραγωγή τους πραγµατοποιείτο κατά κύριο
λόγο µε εκτυπωτικά, κοπτικά και συρταροκολλητικά µηχανήµατα.
Οι δύο εταιρείες είχαν αναπτύξει στενή συνεργασία µε αλληλοσυµπληρωµατικές εργασίες προ τη
συγχώνευσής τους.
Το 1995 αποφασίσθηκε η συγχώνευση των δύο παραπάνω εταιρειών για τη δηµιουργία µιας ενιαίας εταιρείας
και την περαιτέρω ανάπτυξη αυτής στον κλάδο, µέσω της επίτευξης οικονοµιών κλίµακος και της καλύτερης
ικανοποίησης της έντονα αυξανόµενης ζήτησης για τα προϊόντα της Εταιρείας. Η νέα Εταιρεία που προέκυψε
από τη συγχώνευση αυτή, είναι η PAPERPACK – ΤΣΟΥΚΑΡΙ∆ΗΣ Ι. ΑΒΕΕ και δραστηριοποιείται µέχρι σήµερα
στον κλάδο των εκτυπώσεων, της κυτιοποιίας και συσκευασίας και γενικότερα των γραφικών τεχνών.
Ειδικότερα η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην παραγωγή κουτιών για συσκευασία, τα οποία χρησιµοποιούνται
από άλλες βιοµηχανικές µονάδες και εµπορικές εταιρείες για τη συσκευασία των προϊόντων τους. Οι
εταιρείες που προµηθεύει είναι κυρίως εταιρείες τροφίµων, τσιγάρων, ποτών, φαρµάκων και καλλυντικών. Η
Εταιρεία κατέχει σηµαντική θέση στον τοµέα της χάρτινης συσκευασίας στην Ελλάδα και είναι ευρέως
γνωστή για την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει στους πελάτες της.
Οι εταιρείες που συγχωνεύτηκαν, καθώς και η νέα Εταιρεία που προέκυψε µετά την συγχώνευση, έχουν
πραγµατοποιήσει επενδύσεις σε µηχανολογικό εξοπλισµό σύγχρονης τεχνολογίας και έχουν προχωρήσει σε
οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση κυρίως µετά την µετεγκατάσταση της νέας Εταιρείας, το 1998,
στη νέα έδρα της στην Μεταµόρφωση Αττικής.
Παρακάτω παρουσιάζονται τα σηµαντικότερα γεγονότα και οι σταθµοί της Εταιρείας PAPERPACK –
ΤΣΟΥΚΑΡΙ∆ΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. που έπαιξαν σηµαντικό ρόλο στη έως σήµερα πορεία της :
•

Το 1891 ο Γιάγκος Π. Τσουκαρίδης στη Σµύρνη της Μικράς Ασίας ξεκίνησε µια µικρή οικογενειακή
τυπογραφική µονάδα µε την επωνυµία «Η ΜΕΛΙΣΣΑ».

•

Ο ξεριζωµός του 1922 ανάγκασε τους Ιωάννη και Πέτρο Τσουκαρίδη να µεταφέρουν την τυπογραφική
τους µονάδα στην Αθήνα στην οδό Σωκράτους 48.

•

Με το πέρας του πολέµου, το 1947, ο Πέτρος Τσουκαρίδης ξεκινάει µία νέα µικρή µονάδα που στη
συνέχεια εξελίχθηκε σε ένα από τα αρτιότερα τυπογραφεία της µεταπολεµικής Αθήνας.

•

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
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Περιστερίου.
Κατόπιν τούτου, δηµιουργείται µια πρότυπη καθετοποιηµένη βιοµηχανική µονάδα
Γραφικών Τεχνών, Κυτιοποιϊας 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).

•

Τον Σεπτέµβριο του 1997, η Εταιρεία αναλαµβάνει την αποκλειστική αντιπροσωπεία και παραγωγή της
MeadWestvaco Group στην Ελλάδα. Η εταιρεία MeadWestvaco εξειδικεύεται στην παραγωγή
ολοκληρωµένων γραµµών οµαδικής συσκευασίας (multipacks) για διάφορα είδη προϊόντων.

•

Τον ίδιο χρόνο 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. αντί συνολικού τιµήµατος 2.337.432 Ευρώ.

•

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.
έναντι τιµήµατος 2.406.456 Ευρώ, 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. έναντι
τιµήµατος 1.173.882 Ευρώ, µέσω συνδυασµένης αγοράς µετοχών και αυξήσεως του µετοχικού
κεφαλαίου αυτής.

•

Τον Μάιο του 2001 η εταιρεία απορροφά την κατά 100% πλέον θυγατρική της ΛΕΟΝΑΡ∆ΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ Α.Ε. την οποία εχεί 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.

3.3

Εξέλιξη Μετοχικού Κεφαλαίου
Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται συνολικά σε 9.487.416 Ευρώ, διαιρούµενο σε 3.953.090
κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας 2,4 Ευρώ εκάστη και σχηµατίστηκε ως εξής:

1. Το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την ίδρυση της (19.02.1996) ορίστηκε σε 190.000.000
δρχ., διαιρούµενο σε 19.000 κοινές ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας 10.000 δρχ. εκάστη. Η

9

ΕΤΗΣΙΟ ∆ΕΛΤΙΟ 2003
κάλυψη του µετοχικού κεφαλαίου έγινε ως εξής: α) εισφορά εταιρικών κεφαλαίων των δύο
συγχωνευόµενων εταιρειών, της ΤΣΟΥΚΑΡΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. και της ΤΣΟΥΚΑΡΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ε.Π.Ε., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2166/93 ποσού 189.340.000 δρχ. και β) καταβολή µετρητών
ποσού 660.000 δρχ. για στρογγυλοποίηση (Φ.Ε.Κ. 779/19.2.1996).
2. Με την από 27.10.97 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρείας, οι µετοχές
της Εταιρείας µετατράπηκαν σε ονοµαστικές και το Μετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε κατά
310.000.000 δρχ., µε καταβολή µετρητών από τους υφιστάµενους µετόχους. Εκδόθηκαν σύµφωνα µε
τις διατάξεις του Ν. 1892/90, 31.000 κοινές ονοµαστικές µετοχές, µη µεταβιβάσιµες για µια δεκαετία,
ονοµαστικής αξίας 10.000 δρχ. και τιµής έκδοσης 10.000 δρχ. η κάθε µια. Η κάλυψη του µετοχικού
κεφαλαίου πραγµατοποιήθηκε µε καταβολή µετρητών ποσού 310.000.000 δρχ. (Φ.Ε.Κ.
8235/26.11.1997) Έτσι, το συνολικό µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 500.000.000 δρχ.
διαιρούµενο σε 50.000 κοινές ονοµαστικές µετοχές, εκ των οποίων οι 31.000 µετοχές είναι µη
µεταβιβάσιµες για µια δεκαετία, ονοµαστικής αξίας 10.000 δρχ.
3. Με την από 30.6.1998 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, αυξήθηκε το µετοχικό κεφάλαιο
της Εταιρείας κατά 20.000.000 δρχ. Αναλυτικά η αύξηση προήλθε : α) κατά 15.936.403 δρχ. µε
κεφαλαιοποίηση της διαφοράς αναπροσαρµογής των παγίων στοιχείων και β) κατά 4.063.597 δρχ. µε
καταβολή µετρητών από τους υφιστάµενους µετόχους (Φ.Ε.Κ. 732/10.02.1999). Εκδόθηκαν 2.000 νέες
κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 10.000 δρχ. και τιµής έκδοσης 10.000 δρχ. η κάθε µια.
Έτσι, το συνολικό µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 520.000.000 δρχ., διαιρούµενο σε 52.000
κοινές ονοµαστικές µετοχές, εκ των οποίων οι 31.000 µετοχές είναι µη µεταβιβάσιµες για µια δεκαετία,
µε ονοµαστική αξία 10.000 δρχ. εκάστη.
4. Με την από 1.2.1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, αυξήθηκε το µετοχικό
κεφάλαιο της Εταιρείας κατά 180.000.000 δρχ. Η κάλυψη του µετοχικού κεφαλαίου πραγµατοποιήθηκε
εξ’ ολοκλήρου µε καταβολή µετρητών από τους υφιστάµενους µετόχους, σε ποσοστό ανάλογα της
συµµετοχής καθενός στο µετοχικό κεφάλαιο. Εκδόθηκαν 18.000 κοινές ονοµαστικές µετοχές και µη
µεταβιβάσιµες για µια δεκαετία σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2601/98, ονοµαστικής αξίας 10.000 δρχ.
και τιµής έκδοσης 10.000 δρχ. η κάθε µια (Φ.Ε.Κ. 1017/23.2.1999) Έτσι, το συνολικό µετοχικό
κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 700.000.000 δρχ., διαιρούµενο σε 70.000 κοινές ονοµαστικές µετοχές,
ονοµαστικής αξίας 10.000 δρχ., εκ των οποίων οι 49.000 µετοχές είναι µη µεταβιβάσιµες για µια
δεκαετία, εκ των οποίων οι 31.000 µετοχές µε απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων
τις 27.10.1997, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 1892/90 και οι 18.000 µετοχές µε απόφαση της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων τις 1.2.1999, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2601/98.
5. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας της 5.7.2000 (Φ.Ε.Κ. 9069/03.10.2000)
αποφασίστηκε, η µείωση της ονοµαστικής αξίας των µετοχών της Εταιρείας από 10.000 δρχ. σε 200
δρχ., µε αντίστοιχη αύξηση του αριθµού των µετοχών (split) από 70.000 σε 3.500.000 κοινές
ονοµαστικές. η αύξηση του Μετοχικού της Κεφαλαίου κατά 111.000.000 δρχ. µε την έκδοση 555.000
νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας 200 δρχ. έκαστη και τιµής διαθέσεως υπέρ το
άρτιο.
6. Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 29.06.2001 (Φ.Ε.Κ. 6506/26.07.2001)
αυξήθηκε η ονοµαστική αξία των µετοχών της Εταιρείας από 200 δρχ. σε 340,75 δρχ., µε
κεφαλαιοποίηση µέρους του αποθεµατικού εξ εκδόσεως µετοχών υπέρ το άρτιο που εµφανίζεται στο
λογαριασµό 41.00, ποσού 570.741.250 δρχ. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο έγινε 1.381.741.250 δρχ. ,
διαιρεµένο σε 4.055.000 κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 340,75 δρχ. Με την ίδια
απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων το µετοχικό κεφάλαιο και η ονοµαστική αξία της
µετοχής µετατράπηκε σε Ευρώ και ακολούθως µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 4.055.000
Ευρώ διαιρεµένο σε 4.055.000 κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 1 Ευρώ εκάστη.
7. Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 27ης Ιουνίου 2002, το µετοχικό
κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 811.000 Ευρώ χωρίς έκδοση νέων µετοχών και µε αύξηση της
ονοµαστικής αξίας των µετοχών της Εταιρείας από 1 Ευρώ σε 1,20 Ευρώ ανά µετοχή, µε
κεφαλαιοποίηση: α) διαφοράς από αναπροσαρµογή παγίων του Ν.∆. 2065/1992, ποσού 19.565,71 Ευρώ
που προέκυψε την 31/12/2000, β) Αφορολογήτων Αποθεµατικών του Ν. 1828/1989, ποσού 293.380,85
Ευρώ που σχηµατίστηκαν από τα κέρδη προηγούµενων χρήσεων (1991-1997) και έχουν ελεγχθεί ως
προς την κάλυψη των σχετικών επενδύσεων, γ) Αφορολογήτων Αποθεµατικών του άρθρου 20 του Ν.
1892/1990, ποσού 264.123,26 Ευρώ που σχηµατίστηκαν από τα κέρδη προηγούµενων χρήσεων (1996)
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και έχουν ελεγχθεί ως προς την κάλυψη των σχετικών επενδύσεων, δ) µέρους του αποθεµατικού εξ
εκδόσεως µετοχών υπέρ το άρτιο κατά ποσό 233.930,18 Ευρώ. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας
ανέρχεται πλέον σε 4.866.000 Ευρώ και διαιρείται σε 4.055.000 κοινές ονοµαστικές µετοχές,
ονοµαστικής αξίας 1,20 Ευρώ εκάστης.
8. Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 30ης Ιουνίου 2003, το µετοχικό
κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 4.866.000 Ευρώ χωρίς έκδοση νέων µετοχών και µε αύξηση της
ονοµαστικής αξίας των µετοχών της Εταιρείας από 1,20 Ευρώ σε 2,40 Ευρώ εκάστη, µε κεφαλαιοποίηση
µέρους του αποθεµατικού εξ εκδόσεων µετοχών υπέρ το άρτιο. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας
ανήλθε σε 9.732.000 Ευρώ διαιρεµένο σε 4.055.000 κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 2,40
Ευρώ η καθεµία.
9. Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 10ης Φεβρουαρίου 2004, το µετοχικό
κεφάλαιο της Εταιρείας µειώθηκε κατά 244.584 Ευρώ µε την ακύρωση 101.910 ιδίων µετοχών που
κατείχε η εταιρεία. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 9.487.416 Ευρώ διαιρούµενο
σε 3.953.090 κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας 2,4 Ευρώ εκάστη.

3.4

Καταστατικοί Όροι Μεταβολής του Κεφαλαίου

Αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας γίνεται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή του
∆ιοικητικού Συµβουλίου, κατά το άρθρο 13 του Κ.Ν.2190/1920 ή τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

3.5

Μέτοχοι – Μετοχική Σύνθεση

Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας στις 31/12/2003 ανέρχονταν σε 9.732.000 Ευρώ διαιρούµενο σε
4.055.000 κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας 2,40 Ευρώ έκαστη. Η µετοχική σύνθεση της
Εταιρείας είχε την ηµεροµηνία αυτή ως ακολούθως:
Μέτοχος

Αριθµός
Μετοχών

%

Ιωάννης Τσουκαρίδης

2.032.620

50,12

∆.Ο.Λ. Α.Ε.

1.421.090

35,05

Βεατρίκη συζ. Ιωάννη Τσουκαρίδη

91.420

2,26

Ίδιες Μετοχές

101.910

2,51

Επενδυτικό Κοινό

407.960

10,06

4.055.000

100

ΣΥΝΟΛΟ

∆εν υπήρχε κανείς µέτοχος, που να γνωρίζει η Εταιρεία, πέραν αυτών που αναφέρονται παραπάνω, που να
κατείχε πάνω από το 3% του Μετοχικού Κεφαλαίου της. Επιπλέον, ο κ. Γεώργιος Οράτης, Αντιπρόεδρος ∆.Σ.
και ∆ιευθυντής Marketing και ∆ηµοσίων Σχέσεων, στις 31/12/2003 κατείχε 10.750 µετοχές, ήτοι 0,27% του
συνόλου. Εκτός των παραπάνω δεν 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.
Με την από 10/02/2004 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, ακυρώθηκαν οι 101.910
ίδιες µετοχές που κατείχε η Εταιρεία, γεγονός που απέφερε µείωση του µετοχικού κεφαλαίου κατά Ευρώ
244.584,00 µείωση της διαφοράς υπέρ το άρτιο κατά Ευρώ 46.683,63, συµψηφισµό του σχηµατισθέντος
αποθεµατικού για τις ίδιες µετοχές ύψους Ευρώ 636.971,00 και µείωση των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας
µε το σχηµατισµό χρεωστικού αποθεµατικού διαφοράς από εκποίηση ή ακύρωση ιδίων µετοχών ύψους Ευρώ
609.500,37. Το ∆.Σ. του Χ.Α.Α. στη συνεδρίασή του της 11/03/2004 ενηµερώθηκε για την µείωση του
µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και από την 17/03/2004 οι µετοχές της Εταιρείας ανέρχονται σε
3.953.090.
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Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται οι άµεσες και έµµεσες συµµετοχές του κυρίου µετόχου της Εταιρείας
Οµίλου ∆ηµοσιογραφικού Οργανισµού Λαµπράκη σε ποσοστό µεγαλύτερο του 5%, όπως έχουν διαµορφωθεί
σήµερα:

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΑΕ

100,00%

0,00%

100,00%

ΝΕΑ ΑΚΤΙΝΑ ΑΕ

50,50%

0,00%

50,50%
50,00%

MC ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ

50,00%

0,00%

HEARST-∆ΟΛ ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ ΕΠΕ

50,00%

0,00%

50,00%

MEΛΛON GROUP ΑΕ ΜΕΣΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

50,00%

0,00%

50,00%

ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΕ

33,33%

0,00%

33,33%

ΟΜΙΛΟΣ ΕΒΕ ΑΕ

ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΠΕ

0,00%

33,33%

33,33%

MULTIMEDIA ΑΕ

100,00%

0,00%

100,00%

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS ΑΕΒΕ

70,00%

0,00%

70,00%

35,95%

0,55%

36,50%

PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙ∆ΗΣ Ι. AEBE
ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟΣ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ PAPERPACK
ΑΕ

ΟΜΙΛΟΣ EUROSTAR

ΕΥΡΩΚΤΙΣΜΑ ΑΕ

0,00%

36,14%

36,14%

ΠΡΟΜΟΚΑΡΤΟΝ ΑΕ

0,00%

18,07%

18,07%
12,78%

ΑΦΟΙ ΦΩΚΑ ΑΕ

0,00%

12,78%

ΑΦΟΙ ΒΛΑΧΟΥ ΑΕ

0,00%

7,67%

7,67%

Ν. ΑΠΕΡΓΗΣ ΑΕ

0,00%

5,42%

5,42%

EUROSTAR ΑΤΕΒΕ

97,98%

0,00%

97,980%

ΤΡΙΑΙΝΑ ΤΡΑΒΕΛ - ΣΤ.
ΛΑΓΑΣ ΑΤΕΝΕ

0,00%

73,50%

73,50%

EXPO PLAN ΑΕ

0,00%

49,00%

49,00%

∆ΟΛ DIGITAL ΑΕ

78,71%

0,00%

78,71%

RAMNET ΑΕ

0,00%

78,71%

78,71%

NET ONLINE ΑΕ

0,00%

78,71%

78,71%

0,00%

78,71%

78,71%

0,00%

39,36%

39,36%

RAMNET SHOP ΑΕ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΜΙΛΟΣ ∆ΟΛ DIGITAL
IN
MARKET PLACE ΑΕ
ΑΕ
ΚΑΙ ΝΕΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
PHAISTOS NETWORKS ΑΕ

0,00%

39,36%

39,36%

IN HEALTH ΑΕ

0,00%

39,36%

39,36%

ΦΤΕΡΩΤΟΣ ΕΡΜΗΣ ΑΕ

0,00%

33,45%

33,45%

INTEROPTICS ΑΕ

0,00%

29,72%

29,72%

MICROLAND AE
ΛΟΙΠΕΣ
∆ΡΑΣΤ/ΤΕΣ

Άµεσο και
Έµµεσο
%
Συµ/χής
30.04.200
3

Εταιρεία

Κλάδος

ΕΚ∆ΟΤΙΚΟΣ

Έµµεσο
%
Συµ/xής
30.4.2003

Άµεσο
%
Συµ/χής
30.4.2003

ΟΜΙΛΟΣ ACTION PLAN
ΑΕ

7,91%

0,86%

8,77%

ACTION PLAN ΑΕ

85,00%

0,00%

85,00%

ACTION PLAN HR ΑΕΠΑ

1,00%

84,15%

85,15%

ΑΡΓΟΣ ΑΕ

38,50%

0,00%

38,50%

ΑΡΓΟΣ ΕΥΡΩΠΗ ΕΠΕ

0,00%

23,10%

23,10%

ΑΡΓΟΣ ΝΕΤ ΕΠΕ

0,00%

38,50%

38,50%

ΑΡΓΟΣ ΜΑΖΙΚΕΣ
∆ΙΑΝΟΜΕΣ ΕΠΕ (υπό
εκκαθάριση)

0,00%

36,09%

36,09%

PAPASOTIRIOU
PRESSPOINT ΑΕ

0,00%

11,55%

11,55%

STUDIO ATA ΑΕ

95,00%

0,00%

95,00%

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΕ
ΟΜΙΛΟΣ ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ
ΑΕ
ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤ∆

10,76%

0,00%

10,76%

0,00%

10,76%

10,76%

ODEON LICENSING ΑΕ

24,23%

0,00%

24,23%

DIGITAL PRESS ΑΕ

5,12%

0,00%

5,12%

ΟΜΙΛΟΣ ΑΡΓΟΣ ΑΕ

ΟΜΙΛΟΣ ODEON ΑΕ

12

PAPERPACK – ΤΣΟΥΚΑΡΙ∆ΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε.
ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ

100,00%

0,00%

100,00%

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΕ

51,00%

0,00%

51,00%

ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ∆ΙΕΘΝΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΑΕ

30,00%

0,00%

30,00%

PAPASOTIRIOU
PRESSPOINT ΑΕ

0,00%

7,5%

7,5%

ΟΜΙΛΟΣ
ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ

3.6

Όµιλος

Η Εταιρεία ηγείται ενός οµίλου εταιρειών στον κλάδο της βιοµηχανικής παραγωγής χάρτινης συσκευασίας και
της παραγωγής και εµπορίας ειδών συσκευασίας, χάρτινων προθηκών και προωθητικών προϊόντων. Το
διάγραµµα του Οµίλου PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙ∆ΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. παρατίθεται παρακάτω:

Paperpack-Τσουκαρίδης Α.Β.Ε.Ε.

Ευρωκτίσµα Α.Ε.

ΑΦΟΙ Φωκά Α.Β.Ε.Ε.

ΑΦΟΙ Βλάχου Α.Β.Ε.

99%

35%

21%

Promocarton A.E.
50%
10%
Ν. Απέργης Α.Ε.
15%

3.7

Συµµετοχές άνω του 50%

Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται οι εταιρείες στις οποίες η PAPERPACK - ΤΣΟΥΚΑΡΙ∆ΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε.
συµµετέχει, άµεσα ή έµµεσα, µε ποσοστό ανώτερο του 50%.
Εταιρεία

Μετοχικό
Κεφάλαιο
31/12/03

%
Συµµετοχής

Κατεχόµενες
Μετοχές

Ονοµαστική
Αξία
Μετοχής

Ίδια
Κεφάλαια
31/12/03

Αναµορφωµένη
Λογιστική Αξία
Συµµετοχής

ΕΥΡΩΚΤΙΣΜΑ
Α.Ε.

1.500.000

99%

49.500

30

1.420.774

268.066

(ποσά
σε Ευρώ)
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4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Κύριες ∆ραστηριότητες της Εταιρείας και των Συνδεδεµένων Εταιρειών

4.1
4.1.1
•

Κύριοι 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 έντυπα και χάρτινα κουτιά συσκευασίας (κυρίως καλλυντικών,
τροφίµων, ποτών, τσιγάρων και φαρµάκων). 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 έντυπα και κουτιά συσκευασίας µε εξειδικευµένες
απαιτήσεις ποιότητας, όσον αφορά στις πρώτες ύλες και στην επεξεργασία. Η εκτύπωση των προϊόντων
γίνεται µε τελειότατου τύπου µηχανές offset φύλλου 5χρωµες, 6χρωµες και 7χρωµες, ενώ από το 2002 η
Εταιρεία προσφέρει και βαθυτυπικές εκτυπώσεις, µε την υλοποίηση επένδυσης σε αγορά µηχανολογικού
εξοπλισµού βαθυτυπίας. Τέλος, η Εταιρεία µέσω της αποκλειστικής αντιπροσωπείας και παραγωγής της
MeadWestvaco Group στην Ελλάδα, ειδικεύεται στην παραγωγή και διάθεση ολοκληρωµένων γραµµών
οµαδικής συσκευασίας (mulitpacks).
•

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 2003, αναλύονται ως εξής:
•

Η ΕΥΡΩΚΤΙΣΜΑ Α.Ε. δραστηριοποιείται στην παροχή κάθε είδους υπηρεσίας σε σχέση µε ακίνητα, όπως
αγορά, πώληση, εκµετάλλευση, µεσιτεία κλπ. καθώς και να συµµετέχει σε υπάρχουσες και νεοϊδρυόµενες
εταιρείες. Η σηµερινή αποκλειστική δραστηριότητα της εταιρείας είναι η κατοχή του 50% των µετοχών
της εταιρείας PROMOCARTON Α.Ε.

•

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

•

Η ΑΦΟΙ ΦΩΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ασχολείται µε την παραγωγή και την εµπορία ειδών χάρτινης συσκευασίας και
λοιπών συναφών. Συγκεκριµένα, παράγει κυρίως χάρτινα κουτιά και χάρτινες σακούλες για λογαριασµό
ζαχαροπλαστείων, αρτοποιείων, εστιατορίων, κλπ.

4.1.2

Προϊόντα και Παραγωγή

Η PAPERPACK–ΤΣΟΥΚΑΡΙ∆ΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. είναι τροφοδοτική µονάδα άλλων επιχειρήσεων, ιδιωτικών ή
δηµόσιων, δεν παράγει δηλαδή τυποποιηµένα δικά της προϊόντα, αλλά προσαρµόζεται και ικανοποιεί τις
απαιτήσεις των πελατών της. Εν προκειµένω, 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: Εκτύπωση και παραγωγή κουτιών συσκευασίας καλλυντικών µε υψηλές
απαιτήσεις όσον αφορά στην ποιότητα των πρώτων υλών και στην επεξεργασία µε την χρήση
σύγχρονων µεθόδων, όπως είναι η τοπική πλαστικοποίηση, η χρυσοτυπία και η αναγλυφοτυπία.

•

Κουτιά Τροφίµων: ∆υνατότητα κατασκευής κουτιών τροφίµων και γαλακτοµικών προϊόντων σε
λιπάντεχα και υδράντεχα χαρτόνια. Για τις εφαρµογές αυτές χρησιµοποιούνται ειδικά µελάνια και
βερνίκια, κατάλληλα για τρόφιµα.
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•

Κουτιά Τσιγάρων: Η Εταιρεία ειδικεύεται στην παραγωγή µαλακών και σκληρών πακέτων συσκευασίας
τσιγάρων. Στις προδιαγραφές των προϊόντων αυτών αναφέρονται η απόλυτη σταθερότητα των
χρωµάτων και η άριστη κοπή σε σύγχρονες κοπτικές–καθαριστικές–ντανιστικές µηχανές.

•

Κουτιά Φαρµακευτικών Προϊόντων: Η Εταιρεία έχει µακρά παράδοση στην παραγωγή
φαρµακευτικών κουτιών. Κατά την παραγωγική διαδικασία των κουτιών φαρµακευτικών προϊόντων,
εφαρµόζεται αυτόµατος έλεγχος της ποιότητας και ταυτότητας κάθε κουτιού κατά τη συσκευασία και τα
µη συµµορφούµενα κουτιά απορρίπτονται κατά τη συγκόλληση τους.

•

Έντυπα: Η Εταιρεία έχει τη δυνατότητα σχεδιασµού και εκτύπωσης κάθε είδους εντύπου µε σύγχρονες
µηχανές offset φύλλου 5χρωµες, 6χρωµες και 7χρωµες. Οι εκτυπώσεις αυτές τελειοποιούνται µε βερνίκια
νερού, UV και πλαστικοποιήσεις τοπικές ή ολικές.

•

Multipacks (οµαδική συσκευασία): Η Εταιρεία PAPERPACK –ΤΣΟΥΚΑΡΙ∆ΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. ανέλαβε από το
Σεπτέµβριο 1997 την αποκλειστική αντιπροσώπευση και παραγωγή της MeadWestvaco Group στην
Ελλάδα. Η εταιρεία MeadWestvaco έχει την έδρα της στις Η.Π.Α. και ειδικεύεται στην παραγωγή και
διάθεση ολοκληρωµένων γραµµών οµαδικής συσκευασίας (multipacks) για διάφορα είδη προϊόντων. Η
συσκευασία multipack συντελεί σηµαντικά στην προώθηση καταναλωτικών προϊόντων, τόσο λόγω της
βελτίωσης της εικόνας του προϊόντος προς τον καταναλωτή, όσο και λόγω ασφαλούς και εύκολης
µεταφοράς των προϊόντων που είναι συσκευασµένα σε µορφή multipack.

4.2

Κύριες εγκαταστάσεις – Ακίνητη περιουσία

Ι. Ιδιόκτητα Ακίνητα
Η Εταιρεία δεν διαθέτει ακίνητη περιουσία. Κατά τη διάρκεια του 2003 η Εταιρεία προχώρησε σε πώληση
ακινήτου ιδιοκτησίας της στο ∆ήµο Περιστερίου έναντι τιµήµατος Ευρώ 350.000, από την οποία
αποκοµίστηκαν κέρδη ύψους Ευρώ 305.244,28.
ΙΙ. Ενοικιαζόµενα Ακίνητα
Τα παρακάτω αποτελούν τις βασικές ενοικιαζόµενες εγκαταστάσεις της Εταιρείας :
 Μεταµόρφωση Αττικής
Ναυπλίου 10 – 14 : Έδρα της Εταιρείας, Γραφεία – Εργοστάσιο Α΄, συνολικής κάλυψης 4.800 τ.µ.
 Κηφισιά
Βιλτανιώτη 24 : Γραφεία - Εργοστάσιο Β΄, συνολικής κάλυψης 6.750 τ.µ.
Ειδικότερα, οι ενοικιαζόµενες κτιριακές εγκαταστάσεις της Εταιρείας καταλαµβάνουν συνολική έκταση 11.550
τ.µ. και χρησιµοποιούνται όπως αναλύονται και στον παρακάτω πίνακα:
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Τοποθεσία

Χρήση

Εκµισθωτής

Μηνιαίο
Μίσθωµα

Λήξη
Μίσθωσης

Εµβαδόν
(m2)

Μεταµόρφωση
Αττικής

Έδρα –
Γραφεία –
Εργοστάσιο Α

Αναστάσιος Ράπτης,
Σταµατίνα Ράπτη, Κων/να
Ράπτη, Ευθυµία Ράπτη,
Σωτηρία Ράπτη

Ευρώ
15.744,44

01/11/2006

4.800

Κηφισιά

Εργοστάσιο Β

ΛΕΟ Α.Ε.

Ευρώ
17.257,09

30/09/2004

6.750

Επιπλέον η Εταιρεία υπεκµισθώνει µέρος των γραφείων της στη Μεταµόρφωση Αττικής στις εταιρείες
PROMOCARTON A.E. και ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΤΣΕΚΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε., ως εξής :
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ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Τοποθεσία

Χρήση

Εκµισθωτής

Μηνιαίο
Μίσθωµα

Λήξη
Μίσθωσης

Εµβαδόν
(m2)

Μεταµόρφωση
Αττικής

Γραφεία Αποθήκη

PROMOCARTON A.E.
PROMOCARTON A.E.

460,02 Ευρώ

01/11/2006
01/11/2006

40
50

Μεταµόρφωση
Αττικής

Γραφεία

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΤΣΕΚΟΥ & ΣΙΑ
Ε.Ε.

644,02 Ευρώ

01/11/2006

140

Σηµειώνεται ότι η εταιρεία ΕΥΡΩΚΤΙΣΜΑ Α.Ε. δεν διαθέτει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις. Στην ιδιοκτησία της έχει
ακίνητο στη περιοχή του Γαλαξειδίου που το απέκτησε σύµφωνα µε τους σκοπούς της.
Τα κυριότερα ακίνητα της ΑΦΟΙ ΦΩΚΑ Α.Β.Ε.Ε. έχουν ως ακολούθως:
1. Οικόπεδο συνολικής έκτασης 1.528 τ.µ., στον Ασπρόπυργο Ατιικής, εκ των οποίων 897 τ.µ. είναι
καλυπτόµενη επιφάνεια.
4.2.1

Εγγυήσεις

∆εν υφίστανται εγγύησεις της εταιρείας προς τρίτους.
4.2.2

Εµπράγµατα Βάρη

Επί των προαναφερθέντων παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας δεν υφίστανται προσηµειώσεις,
υποθήκες, ή άλλα βάρη.

4.3

Ανάλυση Κύκλου Εργασιών

Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει την εξέλιξη του κύκλου εργασιών της Εταιρείας ανά δραστηριότητα
κατά την διετία 2003-2002:
ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2003-2002
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Χιλ.Ευρώ
2003

%

Χιλ.Ευρώ
2002

%

Κύκλος Εργασιών Εσωτερικού
Βιοµηχανική

10.398,31

66,52%

11.090,70

Εµπορική

518,61

3,32%

139,31

0,86%

Παροχή Υπηρεσιών

606,07

3,88%

873,53

5,38%

11.522,99

73,72%

12.103,54

74,63%

4.042,33

25,86%

4.114,22

25,37%

66,50

0,42%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

4.108,83

26,28%

4.114,22

25,37%

15.631,82

100%

16.217,76

100%

Σύνολο Κύκλου Εργασιών Εσωτερικού

68,39%

Κύκλος Εργασιών Εξωτερικού
Βιοµηχανική
Εµπορική
Παροχή Υπηρεσιών
Σύνολο Κύκλου Εργασιών Εξωτερικού
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η εξέλιξη του ενοποιηµένου κύκλου εργασιών της Εταιρείας ανά
δραστηριότητα κατά την διετία 2003 – 2002:
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ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
2003-2002
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (σε χιλ. Ευρώ)

2003

%

2002

%

Κύκλος Εργασιών Εσωτερικού
Βιοµηχανική
Εµπορική
Παροχή Υπηρεσιών
Σύνολο Κύκλου Εργασιών Εσωτερικού

14.938,72

69,20%

15.478,21

71,69%

1.794,72

8,32%

838,66

3,88%

744,75

3,45%

1.029,92

4,77%

17.478,20

80,97%

17.346,79

80,34%

4.042,33

18,73%

4.243,58

19,66%

66,50

0,30%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

Κύκλος Εργασιών Εξωτερικού
Βιοµηχανική
Εµπορική
Παροχή Υπηρεσιών
Σύνολο Κύκλου Εργασιών Εξωτερικού
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

4.108,83
21.587,03

19,03%
100%

4.243,58
21.590,37

19,66%
100%

Η βιοµηχανική δραστηριότητα αφορά στην παραγωγή από την Εταιρεία κουτιών, εντύπων και διαφηµιστικού
υλικού. Αντίστοιχα, η εµπορική δραστηριότητα αφορά στην αγορά και απευθείας µεταπώληση (χωρίς καµία
επεξεργασία από µέρους της Εταιρείας) εντύπων και αφισών. Σηµειώνεται ότι η εµπορική δραστηριότητα της
Εταιρείας αφορά αποκλειστικώς χονδρικές πωλήσεις. Τέλος, η παροχή υπηρεσιών αφορά στην παραγωγή
κουτιών, εντύπων και διαφηµιστικών υλικών µε α’ ύλες τρίτων (φασόν).
Η Εταιρεία διαθέτει τα προϊόντα της στο εσωτερικό και στις αγορές του εξωτερικού. Στον παρακάτω πίνακα
παρουσιάζεται η ανάλυση των πωλήσεων της Εταιρείας ανά γεωγραφική περιοχή για τις χρήσεις 2003-2002:

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 2003- 2002
ΧΩΡΑ – ΠΕΡΙΟΧΗ

2003

(χιλ.Ευρώ)

2002

(χιλ.Ευρώ)

Εσωτερικό
Αττική

9.222,75

10.213,05

Β.Ελλάδα

1.545,38

1.213,74

754,86

676,12

11.522,99

12.102,91

Τουρκία

1.547,46

1.869,06

Κύπρος

972,17

470,30

Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα

467,04

0,00

Αζερµπαϊτζάν

421,20

359,49

Ιταλία

318,27

608,03

Λοιπές Εσωτερικού
Σύνολο Εσωτερικού
Εξωτερικό

Ινδία

161,76

0,00

Ιορδανία

111,45

0,00

Λοιπές εξωτερικού

109,48

807,97

4.108,83

4.114,85

15.631,82

16.217,76

Σύνολο Εξωτερικού
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

4.4
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∆εν εκκρεµούν σε βάρος της Εταιρείας δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες, οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν
σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµική της κατάσταση.

4.5

Μέσος Όρος Προσωπικού

Η αριθµητική εξέλιξη του µέσου όρου προσωπικού της Εταιρείας κατά τα δύο τελευταία χρόνια, όπως αυτή
παρουσιάζεται στα προσαρτήµατα, είναι η εξής :
•

•
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2003

2002

∆ιοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό

37

38

Εργατοτεχνικό προσωπικό

85

88

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

122

126

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

Ο µέσος αριθµός του προσωπικού που απασχολήθηκε στον Όµιλο κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων
χρήσεων, ανά δραστηριότητα, αναλύεται στον πίνακα που ακολουθεί:

4.6

2003

2002

∆ιοικητικό (υπαλληλικό) Προσωπικό

60

58

Εργατοτεχνικό Προσωπικό

130

136

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

190

194

Επενδύσεις 2003

Η Εταιρεία, από την ίδρυσή της, πραγµατοποιεί σηµαντικές επενδύσεις κάθε χρόνο προκειµένου να αυξήσει
την ανταγωνιστικότητά της. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις πραγµατοποιηθείσες επενδύσεις κατά την
τελευταία διετία:

Αγορές (ποσά σε χιλ. Ευρώ)

2003

2002

ΣΥΝΟΛΟ

Ασώµατες ακινητοποιήσεις

0,00

166,89

166,89

0,00

0,00

0,00

Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις
Γήπεδα – Οικόπεδα
Κτίρια & Τεχνικά Έργα

70,25

67,54

137,79

2.231,87

3.133,82

5.365,69

Μεταφορικά Μέσα

18,52

150,62

169,14

Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισµός

49,25

47,22

96,47

0,00

28,72

28,72

Ενσώµατων

2.369,89

3.427,92

5.797,81

Συµµετοχές
&
Λοιπές
µακροπρόθεσµες απαιτήσεις

0,00

120,27

120,27

2.369,89

3.715,08

6.084,97

Μηχανολογικός Εξοπλισµός

Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση
Σύνολο
Ακιν/σεων

ΣΥΝΟΛΟ

Οι επενδύσεις που αναφέρονται σε Μηχανολογικό Εξοπλισµό, αφορούν κυρίως στην απόκτηση µηχανηµάτων
για τον πλήρη εκσυγχρονισµό του τεχνολογικού εξοπλισµού της Εταιρείας και την αύξηση της παραγωγικής
δυναµικότητας. Πιο συγκεκριµένα, µεταξύ άλλων η Εταιρεία κατά το 2003 αντικατέστησε παλαιότερη
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εκτυπωτική µηχανή offset µε νέα υπερσύγχρονη γραµµή παραγωγής εκτύπωσης µε τη µέθοδο της
βαθυτυπίας, συνολικού κόστους Ευρώ 1,95 εκ.
Παράλληλα, η Εταιρεία στα πλαίσια του εκσυγχρονισµού του εξοπλισµού της, προχώρησε κατά την
τελευταία διετία στις παρακάτω πωλήσεις/ µειώσεις παγίων:
Μειώσεις (ποσά σε χιλ. Ευρώ)

2003

2002

ΣΥΝΟΛΟ

23,59

0,00

23,59

157,56

0,00

157,56

1.447,41

137,04

1.584,45

77,19

239,74

316,93

Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις
Γήπεδα – Οικόπεδα
Κτίρια & Τεχνικά Έργα
Μηχανολογικός Εξοπλισµός
Μεταφορικά Μέσα
Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισµός

1,25

2,17

3,42

28,72

552,72

581,44

Ενσώµατων

1.735,72

931,67

2.667,39

Συµµετοχές
&
Λοιπές
µακροπρόθεσµες απαιτήσεις

0,00

0,00

0,00

1.735,72

931,67

2.667,39

Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση
Σύνολο
Ακιν/σεων

ΣΥΝΟΛΟ

4.7

Στοιχεία Σχετικά µε τις Κυριότερες Επενδύσεις της Εταιρείας που ήδη
Πραγµατοποιούνται

Η Εταιρεία έχει εκπονήσει ένα εκτεταµένο επενδυτικό πρόγραµµα κατά την τελευταία πενταετία ύψους 22
εκ. Ευρώ περίπου, µε το οποίο εκσυγχρόνισε πλήρως των µηχανολογικό της εξοπλισµό, αυξάνοντας
ταυτόχρονα την παραγωγική της δυναµικότητα. Παράλληλα, πραγµατοποίησε συµµετοχές σε δυναµικές
εταιρείες του ευρύτερου κλάδου, διευρύνοντας τόσο τη γκάµα των προσφεροµένων προϊόντων, όσο και τη
πελατειακή βάση του Οµίλου.
Ειδικότερα κατά τη διετία 2002-2003, η Εταιρεία πραγµατοποίησε µία καινοτοµική επένδυση για τα ελληνικά
δεδοµένα, εγκαθιστώντας δύο γραµµές εκτύπωσης µε την µέθοδο της βαθυτυπίας ενώ η µέχρι τώρα
χρησιµοποιούµενη µέθοδος εκτύπωσης ήταν η offset. Μετά τις συγκεκριµένες αυτές επενδύσεις η Εταιρεία
απέκτησε το συγκριτικό πλεονέκτηµα να είναι η πρώτη εταιρεία χάρτινης συσκευασίας στην Ελλάδα που
παράγει κουτιά µε αυτή τη µέθοδο, παρέχοντας έτσι την δυνατότητα στους πελάτες της, εντός και εκτός
Ελλάδος, να βελτιώσουν την ποιότητα και την λάµψη των συσκευασιών τους, αφού δύναται να τυπωθούν
µεταλλικά και φωσφορικά χρώµατα.

4.8

Στοιχεία Σχετικά µε τις Κυριότερες Μέλλουσες Επενδύσεις της Εταιρείας

Η Εταιρεία δίνει έµφαση στις επενδύσεις σε παραγωγικό εξοπλισµό που επιφέρουν αφενός µείωση του
κόστους παραγωγής µε την αύξηση των παραγοµένων κατά ώρα προϊόντων και αφετέρου παραγωγή
πρωτοποριακών προϊόντων µε υψηλή προστιθέµενη αξία. Στην επίτευξη αυτών των στόχων θα αποσκοπούν
οποιεσδήποτε παραγωγικές επενδύσεις πραγµατοποιηθούν µελλοντικά.
Επιπρόσθετα, στα µελλοντικά επενδυτικά σχέδια της Εταιρείας συµπεριλαµβάνονται και τυχόν συµµετοχές σε
εταιρείες του ευρύτερου κλάδου της συσκευασίας, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, οι οποίες θα
κριθεί από τη ∆ιοίκηση ότι µπορούν να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων και στην εν γένει
οικονοµική ευηµερία του Οµίλου.
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5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
5.1

Εξέλιξη Εργασιών και Αποτελεσµάτων της Εταιρείας
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

(Ποσά σε χιλ. Ευρώ)

2003

2002

Κύκλος Εργασιών από:
Βιοµηχανική ∆ραστηριότητα

14.440,65

15.204,92

Εµπορική ∆ραστηριότητα

585,10

139,31

Παροχή Υπηρεσιών

606,07

873,53

15.631,82

16.217,76

11.505,25

11.050,63

4.126,57

5.167,13

26,4%

31,9%

Σύνολο Κύκλου Εργασιών
Μείον: Κόστος Πωληθέντων(1)
Μικτό κέρδος

(1)

% επί του κύκλου εργασιών
Πλέον: Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης
ΣΥΝΟΛΟ

% επί του κύκλου εργασιών
Έξοδα διοικήσεως

(1)

% επί του κύκλου εργασιών
Έξοδα ερευνών & ανάπτυξης

(1)

% επί του κύκλου εργασιών
Έξοδα διαθέσεως(1)

% επί του κύκλου εργασιών
Λειτουργικό Αποτέλεσµα(1)

124,94

85,90

4.251,51

5.253,03

27,2%

32,4%

1.403,87

1.313,70

9,0%

8,1%

3,86

3,48

0,0%

0,0%

1.129,83

1.071,40

7,2%

6,6%

1.713,95

2.864,45

% επί του κύκλου εργασιών

11,0%

17,7%

Πλέον: Έσοδα συµµετοχών & Χρεογράφων

100,80

171,81

Πλέον: Αποτελέσµατα από πώληση συµµετοχών & χρεογράφων

7,92

3,88

Μείον: Έξοδα και ζηµίες συµµετοχών & χρεογράφων

123,85

4,04

Πλέον: Έκτακτα και ανόργανα έσοδα & κέρδη

687,80

219,45

Μείον: Έκτακτα και ανόργανα έξοδα & ζηµίες
Κέρδη προ τόκων, αποσβέσεων και φόρων

% επί του κύκλου εργασιών

596,33

123,06

1.790,29

3.132,49

11,5%

19,3%

Πλέον: Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα

25,40

53,82

Μείον: Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα

765,74

720,73

% επί του κύκλου εργασιών
Κέρδη προ αποσβέσεων και φόρων

% επί του κύκλου εργασιών

4,9%

4,5%

1.049,95

2.465,58

6,7%

15,2%

Μείον: Αποσβέσεις

1.658,59

2.155,56

Κέρδη προ φόρων

-608,65

310,02

-

1,9%

0,00

86,14

-608,65

223,88

-

1,4%

% επί του κύκλου εργασιών
Φόρος χρήσης και λοιποί φόροι
Κέρδη µετά από φόρους χρήσεως & αµοιβές ∆.Σ.

(2)

% επί του κύκλου εργασιών
Φόροι φορολογικού ελέγχου προηγούµενων χρήσεων

(3)

Κέρδη µετά από φόρους χρήσεως, αµοιβές ∆.Σ. & φόρους
φορολ/κού ελέγχου προηγ. χρήσεων(2),(3)

% επί του κύκλου εργασιών

0,00

134,65

-608,65

89,23

-

0,6%

Σηµειώσεις:
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(1)

Για τον υπολογισµό του λειτουργικού αποτελέσµατος, έχουν αφαιρεθεί προηγουµένως οι αποσβέσεις από
το Κόστος Πωληθέντων, τα Έξοδα ∆ιοίκησης, τα Έξοδα ∆ιάθεσης και τα Έξοδα Ερευνών & Ανάπτυξης, ως
εξής:
∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ
2003

2002

σε χιλ. Ευρώ

σε χιλ. Ευρώ

1.088,17

1.545,33

Έξοδα ∆ιοίκησης

273,19

293,27

Έξοδα διάθεσης

34,54

34,75

4,00

5,14

258,68

277,07

1.658,59

2.155,56

Κόστος Πωληθέντων

Έξοδα ερευνών – Ανάπτυξης
Αποσβέσεις
κόστος

µη ενσωµατωµένες στο λειτουργικό

Σύνολο Αποσβέσεων

(2)

Κατά τη διάρκεια της χρήσεως κατεβλήθησαν αµοιβές ∆.Σ. στα µέλη του ∆.Σ. της Εταιρείας ύψους
349.671 Ευρώ, οι οποίες επιβάρυναν τα έξοδα διοίκησης της Εταιρείας και ως εκ τούτου τα αποτελέσµατα
της χρήσεως. Οι αµοιβές αυτές προεγκρίθηκαν από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30/6/2003 και
αφορούν για τη χρήση 2003.
(3)

Οι φόροι φορολογικού ελέγχου προηγούµενων χρήσεων παρουσιάζονται όπως εµφανίζονται στις
δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις στη χρήση την οποία επιβαρύνουν. Ειδικότερα, το σύνολο των
φόρων φορολογικού ελέγχου που επιβάρυνε τα προς διάθεση αποτελέσµατα της χρήσης 2002, ανήλθε σε
134.653 Ευρώ και αφορούσε φόρους φορολογικού ελέγχου της Εταιρείας για τις χρήσεις 2000 και 2001,
καθώς και φόρους φορολογικού ελέγχου της απορροφηθείσας εταιρείας «ΛΕΟΝΑΡ∆ΟΣ Α.Ε. ΓΡΑΦΙΚΩΝ
ΤΕΧΝΩΝ» για τη χρήση 2000. Οι φόροι φορολογικού ελέγχου, τα πρόστιµα και οι προσαυξήσεις των
προαναφερθέντων φορολογικών ελέγχων, εξοφλήθηκαν και λογιστικοποιήθηκαν στη χρήση 2002 µε
αντίστοιχη επιβάρυνση των προς διάθεση κερδών.

5.2

Ανάλυση Οικονοµικής Κατάστασης Εταιρείας
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΕΩΝ 2003-2002
31/12/2003

31/12/2002

Έξοδα εγκατάστασης

2.395,39

2.333,22

Μείον:Συσσωρευµένες αποσβέσεις

1.848,29

1.447,61

547,10

885,61

2.103,69

2.103,69

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης
Ασώµατες ακινητοποιήσεις
Μείον: Συσσωρευµένες Αποσβέσεις

σε χιλ. Ευρώ

σε χιλ. Ευρώ

597,87

509,30

1.505,82

1.594,39

16.902,46

16.268,29

6.109,15

5.505,12

Αναπόσβεστες Ενσώµατες ακινητοποιήσεις

10.793,31

10.763,17

Συµµετοχές σε Συνδεδεµένες επιχειρήσεις

5.178,14

5.178,14

85,43

74,38

Αναπόσβεστες Ασώµατες ακινητοποιήσεις
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
Μείον: Συσσωρευµένες Αποσβέσεις

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού

17.562,71

17.610,08

Αποθέµατα

4.292,64

4.244,94

Πελάτες

6.500,30

5.451,00

Γραµµάτια & επιταγές εισπρακτέες

1.526,66

1.090,91
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Λοιπές απαιτήσεις

107,14

89,16

Χρεόγραφα

636,99

1.612,88

∆ιαθέσιµα

355,24

196,37

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

13.418,97

12.685,26

Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού

251,20

107,80

31.779,97

31.288,75

3.433,54

2.552,64

Σύνολο Ενεργητικού

Λογαριασµοί Τάξεως Χρεωστικοί
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Καταβληµένο Μετοχικό Κεφάλαιο

9.732,00

4.866,00

∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο

1.857,54

6.723,54

2,84

103,50

∆ιαφορές αναπροσαρµογής – επιχορηγήσεις επενδύσεων
Αποθεµατικά Κεφάλαια
Αποκτηθείσες ίδιες µετοχές
Αποτελέσµατα εις νέο
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Προβλέψεις

672,74

672,74

(900,77)

(900,77)

(608,65)

0,00

10.755,71

11.465,02

337,55

310,60

12.504,60

14.305,16

3.595,70

3.774,62

Γραµµάτια & επιταγές πληρωτέες

28,22

48,05

Επιταγές πληρωτέες

57,30

0,00

Τράπεζες, λογαριασµοί βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων

2.872,79

647,79

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες

1.000,00

0,00

1,20

1,20

296,29

295,96

11,75

127,53

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές

Μερίσµατα πληρωτέα
Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και φόροι - τέλη
Προκαταβολές Πελατών
Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων
Μεταβατικοί λογαριασµοί Παθητικού
Σύνολο Παθητικού

Λογαριασµοί Τάξεως Πιστωτικοί

256,95

186,87

8.120,20

5.082,02

61,92

125,95

31.779,97

31.288,75

3.433,54

2.552,64

Οι σηµειώσεις της Εταιρείας για τη χρήση 2003 έχουν ως εξής;
1)
2)
3)
4)

5)
6)

Η εταιρία δεν διέθετε ιδιόκτητα ακίνητα την 31/12/2003.
Μέσος όρος απασχολούµενου προσωπικού 122 άτοµα.
∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που
ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση και λειτουργία της
επιχείρησης.
Τα χρεόγραφα περιλαµβάνουν Ίδιες Μετοχές που αποτιµήθηκαν στην αξία κτήσεώς τους ήτοι
1.538 χιλ. Ευρώ και εµφανίζονται στον Ισολογισµό ως 637 χιλ. Ευρώ στό Ενεργητικό (ΙΙΙ
Χρεόγραφα) και 901 χιλ. Ευρώ σε µείωση των Ιδίων Κεφαλαίων. Με απόφαση της από 10/02/2004
έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ακυρώθηκαν οι 101.910 ίδιες µετοχές που κατείχε η εταιρεία, γεγονός
που απέφερε µείωση του µετοχικού κεφαλαίου κατά Ευρώ 244.584,00, µείωση της διαφοράς υπέρ
το άρτιο κατά Ευρώ 46.683,63, συµψηφισµό του σχηµατισθέντος αποθεµατικού για τις ίδιες
µετοχές ύψους Ευρώ 636.971,00 και µείωση των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας µε το σχηµατισµό
χρεωστικού αποθεµατικού διαφοράς από εκποίηση ή ακύρωση ιδίων µετοχών ύψους Ευρώ
609.500,37.
Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και την χρήση 2001.
Με την από 05/07/2000 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας
αποφασίστηκε η εισαγωγή των µετοχών της στην Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών
Αθηνών και η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της µε δηµόσια εγγραφή και ιδιωτική τοποθέτηση
κατά 325.752,02 Ευρώ. Εκδόθηκαν 555.000 νέες κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας
0,59 Ευρώ, µε τιµή διάθεσης 16,14 Ευρώ η κάθε µία, και προέκυψε διαφορά από έκδοση µετοχών
υπέρ το άρτιο 8.632.428,47 Ευρώ, η οποία συµπεριλήφθη στον λογαριασµό του παθητικού
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«∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο». Η πιστοποίηση της αύξησης από το ∆.Σ. της
εταιρείας έγινε στις 04/10/2000. Η περίοδος άσκησης του δικαιώµατος εγγραφής ήταν από
15/09/2000 έως 19/09/2000 και τα έξοδα της έκδοσης ανήλθαν περίπου σε 586,940,57 Ευρώ. Τα
συνολικά κεφάλαια που αντλήθηκαν είναι 8.958.180,48 Ευρώ και η ηµεροµηνία εισαγωγής των
νέων µετοχών στο Χρηµατιστήριο ήταν η 19/10/2000. Η διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων της
τελευταίας αύξησης µετοχικού κεφαλαίου, ολοκληρώθηκε µε την λήξη του τελευταίου τριµήνου του
2000. Η δηµοσίευση του Πίνακα Αντληθέντων Κεφαλαίων έγινε την 28/02/2001 στις εφηµερίδες
«ΤΑ ΝΕΑ» και «ΚΕΡ∆ΟΣ».
7) Με την από 30/06/2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας,
αποφασίστηκε ή αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά Ευρώ 4.866.000 µε κεφαλαιοποίηση
µέρους του αποθεµατικού από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο, µε αύξηση της ονοµαστικής αξίας
των µετοχών της Εταιρείας από Ευρώ 1,20 σε Ευρώ2,40. Η πιστοποίηση της αύξησης έγινε από το
∆.Σ. της Εταιρείας την 03/07/2003. Το ∆.Σ. του Χ.Α.Α. στην συνεδρίασή του της 17ης Ιουλίου 2003
ενηµερώθηκε για την ανωτέρω αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου και της ονοµαστικής αξίας της
µετοχής. Από την 23/07/2003 οι µετοχές της Εταιρείας διαπραγµατεύονται στο Χ.Α.Α. µε νέα
ονοµαστική αξία Ευρώ 2,40.
8) Η τελευταία αναπροσαρµογή των παγίων στοιχείων της εταιρείας έγινε στην χρήση 2000 σύµφωνα
µε τις διατάξεις του Ν. 2065/1992.
9) Οι επενδύσεις της περιόδου σε πάγια ανέρχονται στο ποσό των 2.451 χιλ. Ευρώ.
10) Η ανάλυση των πωλήσεων κατά κατηγορία οικονοµικής δραστηριότητας σύµφωνα µε την
τετραψήφια ταξινόµηση των κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας του ΣΤΑΚΟ∆ 2003 είναι: ΚΩ∆
212.1
Κατασκευή κυµατοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και ειδών συσκευασίας από χαρτί και
χαρτόνι Eυρώ 14.440.645,50, ΚΩ∆ 222.2 Εκτυπωτικές δραστηριότητες µ.α.κ. Eυρώ 606.070,22,
ΚΩ∆ 514.9 Χονδρικό εµπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης Eυρώ 585.106,01.
11) Οι λογιστικές αρχές που χρησιµοποιήθηκαν είναι οι ίδιες που εφαρµόστηκαν για το κλείσιµο του
Ισολογισµού της Χρήσης 2002, µε εξαίρεση στον υπολογισµό των αποσβέσεων του µηχανολογικού
εξοπλισµού, όπου η εταιρία εφάρµοσε τον κατώτερο συντελεστή, όπως αυτός προβλέπεται από το
Π.∆. 299/2003.
12) Ο λογαριασµός «Συµµετοχές και Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις» περιλαµβάνει ποσό 5.178 χιλ. Ευρώ
που αφορά το κόστος κτήσης συµµετοχών τριών ηµεδαπών Ανωνύµων Εταιρειών µη εισηγµένων
στο Χ.Α.Α. οι οποίες αποτιµήθηκαν στο κόστος κτήσεως τους, σύµφωνα µε την παρ.5 του αρ.32
του Ν.3229/2004.
Οι παρατηρήσεις του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη χρήση 2003 έχουν ως εξής:
1) Η εταιρεία σύµφωνα µε το άρθρο 37 του Ν.2874/2000 µετέφερε κατά την χρήση 2000 ζηµία ύψους
€.625χιλ. από αποτίµηση µετοχών εισηγµένων στο Χ.Α.Α., στο λογαριασµό του Ενεργητικού «Λοιπά
Έξοδα Εγκατάστασης». Εάν οι ζηµιές από αποτίµηση χρεογράφων καταλογίζονταν στην χρήση που
αφορούσαν τότε τα Αποτελέσµατα της Παρούσας Χρήσης θα ήταν αυξηµένα κατά ποσό €.125χιλ.
περίπου.
2) Η εταιρεία κατά την χρήση 2001 µετέφερε στο λογαριασµό του Ενεργητικού «Λοιπά Έξοδα
Εγκατάστασης» ποσό €.226χιλ. περίπου το οποίο αφορά πρόβλεψη αποζηµίωσης του προσωπικού
της απορροφηθείσας εταιρείας «Λεονάρδος Α.Ε. Γραφικών Τεχνών». Εάν η πρόβλεψη καταλογιζόταν
στην χρήση που αφορούσε, τότε τα Αποτελέσµατα της Παρούσας Χρήσης θα ήταν αυξηµένα κατά
€.45χιλ. και το Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων µειωµένο κατά €.90χιλ. περίπου.
3) Κατά την χρήση 2002 στους λογαριασµούς των εξόδων πολυετούς απόσβεσης περιλήφθηκαν έξοδα
κοινοπρακτικού δανείου ποσού €.150χιλ περίπου, τα οποία κατά την γνώµη µας θα έπρεπε να
επιβαρύνουν στο σύνολο τους τα αποτελέσµατα της χρήσης την οποία αφορούσαν. Εάν τα έξοδα
αυτά καταλογίζονταν στην χρήση που αφορούσαν τότε τα Αποτελέσµατα της Παρούσας Χρήσης θα
ήταν αυξηµένα κατά €.30χιλ. και το Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων µειωµένο κατά €.90χιλ.
4) Η εταιρεία κατά την κλειόµενη όπως και κατά την προηγούµενη χρήση υπολόγισε αποσβέσεις επί της
υπεραξίας goodwill µε συντελεστές µικρότερους από αυτούς που προβλέπονται από τις διατάξεις του
κ.ν.2190/20, µε συνέπεια τα Αποτελέσµατα της Παρούσας Χρήσης και το Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
να εµφανίζονται αυξηµένα κατά €.332χιλ. και €.664 αντίστοιχα.
5) Η εταιρεία στις προηγούµενες χρήσεις, διενήργησε τις αποσβέσεις των ενσώµατων παγίων της,
σύµφωνα µε τους συντελεστές του Π.∆.100/1998. Κατά την κλειόµενη χρήση διενήργησε
αποσβέσεις επί των µηχανηµάτων της µε τους χαµηλούς συντελεστές, οι οποίοι προβλέπονται από
το Π.∆.299/2003, µε συνέπεια το ύψος αυτών για την κλειόµενη χρήση να είναι µικρότερο κατά
ποσό €.500χιλ. περίπου και τα Αποτελέσµατα της Παρούσας Χρήσης, είναι αυξηµένα κατά
€.440χιλ.περίπου.
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6) Ο λογαριασµός «Συµµετοχές και άλλες Μακροπρόθεσµες Χρηµατοοικονοµικές Απαιτήσεις»
περιλαµβάνει ποσό €.5.178χιλ. που αφορά το κόστος κτήσης συµµετοχών τριών ηµεδαπών
Ανωνύµων Εταιρειών, µη εισηγµένων στο Χ.Α.Α., οι οποίες ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.
Το σύνολο των συµµετοχών στις παραπάνω εταιρείες, αποτιµήθηκε στην αξία κτήσεως τους. Εάν η
αποτίµηση τους γινόταν σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920, (άρθρο 43,παρ.6), τότε η
αξία µε την οποία θα εµφανίζονταν στον ισολογισµό, θα ήταν µικρότερη κατά το ποσό των
€.3.845χιλ. περίπου µε συνέπεια το Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων να είναι ισόποσα µειωµένο.
7) Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2002 – 2003, εποµένως οι φορολογικές της
υποχρεώσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές.
Σύµφωνα και µε το πιστοποιητικό του Ορκωτού Ελεγκτή, οι ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις, οι οποίες
προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας, απεικονίζουν µαζί µε το Προσάρτηµα και την
κατάσταση ταµειακών ροών, αφού ληφθούν υπόψη οι παραπάνω παρατηρήσεις, καθώς και οι σηµειώσεις
της Εταιρείας, την περιουσιακή διάρθρωση και την οικονοµική θέση της εταιρείας, κατά την 31η ∆εκεµβρίου
2003, καθώς και τα αποτελέσµατα της χρήσεως που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, καθώς και τις ταµειακές
ροές από τις δραστηριότητες της Εταιρείας για την χρήση αυτή, βάσει των σχετικών διατάξεων και των
λογιστικών αρχών που ισχύουν, οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δε διαφέρουν από εκείνες που η
Εταιρεία εφάρµοσε στην προηγούµενη χρήση.

5.3

Πηγές και Χρήσεις Κεφαλαίων Εταιρείας

Οι πηγές και χρήσεις των κεφαλαίων της Εταιρείας για την περίοδο 2003 – 2002 έχουν ως εξής:

ΠΗΓΕΣ (σε χιλ. Ευρώ)
Πωλήσεις

2003

2002

Σύνολο

%

15.631,82

16.217,76

31.849,58

73,92

Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως

124,94

85,90

210,84

0,49

Έκτακτα και ανόργανα έσοδα

196,87

10,91

207,78

0,48

Έσοδα προηγουµένων χρήσεων

53,65

3,63

57,28

0,13

Πιστωτικοί τόκοι

25,40

53,82

79,22

0,18

Έσοδα χρεογράφων

0

7,94

7,94

0,02

950,82

498,19

1.449,01

3,37

Μείωση απαιτήσεων

0

0

0

0

Μείωση αποθεµάτων

0

0

0

0

Μείωση µεταβατικών λογ. Ενεργητικού

0

0

0

0

Αύξηση µεταβατικών λογ. Παθητικού

0

55,65

55,65

0,13

Αύξηση βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων
(πλην τραπεζών)

0

679,32

679,32

1,58

Αύξηση υποχρεώσεων από φόρους-τέλη

0

0

0

0

Πώληση ασώµατων ακινητοποιήσεων

0

0

0

0

1.053,36

132,89

1.186,25

2,76

0

0

0

0

0

0

0

0

τίτλων

108,72

163,87

272,59

0,63

Πιστωτικοί τόκοι (µακροπρόθεσµων κλπ
απαιτήσεων)

0

0

0

0

Είσπραξη αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
και διαφοράς υπέρ το άρτιο

0

0,29

0,29

0,00

Είσπραξη επιχορηγήσεων παγίων

0

5,17

5,17

0,01

Αύξηση µακροπροθέσµων υποχρεώσεων

0

4.799,67

4.799,67

11,14

2.225,00

0

2.225,00

5,16

Πώληση χρεογράφων

Πώληση ενσώµατων ακινητοποιήσεων
Πώληση
συµµετοχών
ακινητοποιήσεων

και

τίτλων

Μείωση µακροπροθέσµων απαιτήσεων
Έσοδα
συµµετοχών
ακινητοποιήσεων

και

Αύξηση βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων
(λογαριασµοί τραπεζών)
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ΣΥΝΟΛΟ
ΧΡΗΣΕΙΣ (σε χιλ. Ευρώ)
Κόστος πωληθέντων (µείον αποσβέσεις
και προβλέψεις)
Έξοδα λειτουργίας διοικήσεως
Έξοδα λειτουργίας ερευνών-αναπτύξεως
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Έξοδα υποαπασχολήσεως-αδράνειας
Άλλα έξοδα
Αύξηση αποθεµάτων

22.715,01

43.085,59

100,00%

2003

2002

Σύνολο

%

11.489,25

11.052,85

22.542,10

52,32

1.513,44

1.305,52

2.818,96

6,54

3,69

3,37

7,06

0,02

1.125,39

981,91

2.107,30

4,89

0

0

0

0

141,42

88,82

230,24

0,53

47,70

1.342,08

1.389,78

3,23

Αύξηση
µεταβατικών
ενεργητικού

λογαριασµών

143,40

63,19

206,59

0,48

Μείωση
µεταβατικών
παθητικού

λογαριασµών

64,03

0

64,03

0,15

Μείωση βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων
(πλην τραπεζών)

167,38

0

167,38

0,39

Αγορά χρεογράφων

5,50

930,76

936,26

2,17

Αύξηση απαιτήσεων

1.503,02

1.701,99

3.205,01

7,44

Φόροι εισοδήµατος

0

86,14

86,14

0,20

∆ιαφορές φόρου φορολογικού ελέγχου

0

134,65

134,65

0,31

19,45

272,61

292,06

0,68

0

0

0

0

2.341,17

2.710,00

5.051,17

11,72

0

112,81

112,81

0,26

Μείωση υποχρεώσεων από φόρους τέλη
Αγορά ασώµατων ακινητοποιήσεων
Αγορά ενσώµατων ακινητοποιήσεων
Αγορά
συµµετοχών
ακινητοποιήσεων

και

τίτλων

Αύξηση µακροπρόθεσµων απαιτήσεων

11,05

7,46

18,51

0,04

Αύξηση εξόδων εγκαταστάσεως

69,53

166,89

236,42

0,55

0

1.158,08

1.158,08

2,69

Μείωση µακροπροθέσµων υποχρεώσεων

800,56

0

800,56

1,86

Τόκοι πληρωθέντες

765,74

724,77

1.490,51

3,46

0

0,80

0,80

0,00

Μείωση βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων
(λογαριασµοί τραπεζών)

Μερίσµατα πληρωθέντα
∆ιανοµή κερδών στο προσωπικό

0

0

0

0

Αµοιβές ∆.Σ. από κέρδη χρήσεως

0

0

0

0

158,87

-129,69

29,18

0,07

20.370,58

22.715,01

43.085,59

100,00%

Μεταβολή διαθεσίµων
ΣΥΝΟΛΟ

5.4

20.370,58

Εξέλιξη Ενοποιηµένων Εργασιών και Αποτελεσµάτων

Σύµφωνα µε το Κ.Ν. 2190/1920 ο οποίος είναι εναρµονισµένος µε την 7η Κοινοτική Οδηγία για τις
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, ο ΟΜΙΛΟΣ PAPERPACK – ΤΣΟΥΚΑΡΙ∆ΗΣ Α.Β.Ε.Ε. περιλαµβάνει όλες
τις συνδεδεµένες επιχειρήσεις, στις οποίες κατέχει ποσοστό υψηλότερο από 50% των µετοχών ή κατέχει
ποσοστό µεταξύ 20% και 50% και ταυτοχρόνως έχει δεσπόζουσα επιρροή επί των προαναφεροµένων
εταιρειών. Οι εταιρείες αυτές ενοποιήθηκαν µε τη µέθοδο της ολικής ενοποιήσεως. Όλες οι συναλλαγές
µεταξύ των εταιρειών του ΟΜΙΛΟΥ PAPERPACK – ΤΣΟΥΚΑΡΙ∆ΗΣ Α.Β.Ε.Ε. εξαλείφθηκαν κατά την ενοποίηση.
Στην ενοποίηση για το 2003 πέραν της Εταιρείας PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙ∆ΗΣ Α.Β.Ε.Ε. συµπεριλαµβάνονται
και οι εταιρείες ΕΥΡΩΚΤΙΣΜΑ Α.Ε., ΑΦΟΙ ΦΩΚΑ Α.Β.Ε.Ε. και PROMOCARTON A.E.
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

(Ποσά σε χιλ. Ευρώ
Κύκλος Εργασιών
Μείον: Κόστος Πωληθέντων

(1)

Μικτό κέρδος(1)

% επί του κύκλου εργασιών
Πλέον: Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης
ΣΥΝΟΛΟ

% επί του κύκλου εργασιών
Έξοδα διοικήσεως(1)

% επί του κύκλου εργασιών
Έξοδα ερευνών & ανάπτυξης

(1)

2003

2002

21.587,03

21.590,37

15.528,17

14.620,86

6.058,86

6.969,52

28,1%

32,3%

98,77

63,17

6.157,63

7.032,68

28,5%

32,6%

1.705,94

1.614,62

7,9%

7,5%

3,89

3,48

0,0%

0,0%

1.693,99

1.576,73

7,8%

7,3%

Λειτουργικό Αποτέλεσµα

2.753,81

3.837,86

% επί του κύκλου εργασιών

12,8%

17,8%

1,88

120,45

% επί του κύκλου εργασιών
Έξοδα διαθέσεως(1)

% επί του κύκλου εργασιών
(1)

Πλέον: Έσοδα συµµετοχών & Χρεογράφων
Πλέον: Αποτελέσµατα από πώληση συµµετοχών & χρεογράφων
Μείον: Έξοδα και ζηµίες συµµετοχών & χρεογράφων

7,92

6,03

123,85

4,20

Πλέον: Έκτακτα και ανόργανα έσοδα & κέρδη

686,63

225,98

Μείον: Έκτακτα και ανόργανα έξοδα & ζηµίες

597,20

152,47

2.729,19

4.033,65

Κέρδη προ τόκων, αποσβέσεων και φόρων

% επί του κύκλου εργασιών

12,6%

18,7%

Πλέον: Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα

32,26

62,44

Μείον: Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα

776,42

730,29

3,6%

3,4%

1.985,04

3.365,80

% επί του κύκλου εργασιών
Κέρδη προ αποσβέσεων και φόρων

% επί του κύκλου εργασιών
Μείον: Αποσβέσεις
Κέρδη προ φόρων

% επί του κύκλου εργασιών
Φόροι χρήσης και λοιποί φόροι
Κέρδη µετά από φόρους χρήσεως

% επί του κύκλου εργασιών
Φόροι φορολογικού ελέγχου προηγούµενων χρήσεων

(2)

Κέρδη µετά από φόρους χρήσεως & φόρους φορολ/κού
ελέγχου προηγ. χρήσεων(2),

% επί του κύκλου εργασιών
Αναλογία µετοχών µειοψηφίας
Καθαρά Ενοποιηµένα Κέρδη Οµίλου

% επί του κύκλου εργασιών

9,2%

15,6%

1.925,30

2.422,22

59,75

943,57

0,3%

4,4%

276,70

332,79

(216,95)

610,79

-

2,8%

27,55

181,31

(244,51)

429,48

-

2,0%

291,92

261,99

(536,43)

167,50

-

0,8%

Σηµειώσεις:
1

Για τον προσδιορισµό του µικτού κέρδους και του λειτουργικού αποτελέσµατος έχουν αφαιρεθεί οι
αποσβέσεις από το κόστος πωληθέντων, τα έξοδα διοίκησης, τα έξοδα ερευνών και ανάπτυξης και τα έξοδα
διάθεσης, ως εξής:
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∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ
2003

2002

σε χιλ. Ευρώ

σε χιλ. Ευρώ

1.284,83

1.735,33

Έξοδα ∆ιοίκησης

300,36

322,38

Έξοδα διάθεσης

77,42

82,30

4,00

5,14

258,68

277,07

1.925,30

2.422,22

Κόστος Πωληθέντων

Έξοδα ερευνών – Ανάπτυξης
Αποσβέσεις
κόστος

µη ενσωµατωµένες στο λειτουργικό

Σύνολο Αποσβέσεων
2

Οι φόροι φορολογικού ελέγχου προηγουµένων χρήσεων, αφορούν στην εταιρεία PROMOCARTON Α.Ε., η
οποία και ενοποιείται. Το ποσό αυτό συµπεριλαµβάνει φόρους φορολογικού ελέγχου, πρόστιµα και
προσαυξήσεις που προέκυψαν από τον φορολογικό έλεγχο των χρήσεων µέχρι και 2001 και το οποίο
λογιστικοποιήθηκε στη χρήση 2003 µε αντίστοιχη επιβάρυνση των προς διάθεση κερδών.

5.5

Ενοποιηµένη Οικονοµική Κατάσταση
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
31/12/2003

31/12/2002

Έξοδα εγκατάστασης

2.464,51

2.406,50

Μείον: Συσσωρευµένες αποσβέσεις

1.910,65

1.501,51

553,86

904,99

2.103,69

2.103,69

597,87

509,30

1.505,82

1.594,39

19.444,77

18.692,33

7.178,16

6.331,20

12.266,61

12.361,13

1.520,08

1.513,88

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης
Ασώµατες ακινητοποιήσεις
Μείον: Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Αναπόσβεστες ασώµατες ακινητοποιήσεις
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
Μείον: Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Αναπόσβεστες ενσώµατες ακινητοποιήσεις
Συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις

σε χιλ. Ευρώ

σε χιλ. Ευρώ

99,08

87,08

15.391,58

15.556,48

Αποθέµατα

4.984,03

4.887,57

Απαιτήσεις

10.670,65

8.766,15

822,54

1.686,50

Σύνολο Παγίου Ενεργητικού

Χρεόγραφα
∆ιαθέσιµα

734,13

841,45

17.211,35

16.181,67

283,99

111,79

33.440,79

32.754,93

3.473,37

2.579,50

Μετοχικό κεφάλαιο

9.732,00

4.866,00

∆ιαφορά υπέρ το άρτιο

1.857,54

6.723,54

Αποθεµατικά κεφάλαια

615,65

603,60

(2,09)

98,57

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού
Μεταβατικοί Ενεργητικού
Σύνολο Ενεργητικού

Λογαριασµοί τάξεως Χρεωστικοί
ΠΑΘΗΤΙΚΟ

∆ιαφορές αναπροσαρµογής-επιχορηγήσεις
Αποτελέσµατα εις νέο

(572,51)

61,51

Αποκτηθείσες ίδιες µετοχές

(900,77)

(900,77)

(2.686,96)

(2.686,96)

∆ιαφορές ενοποίησης
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Ίδια κεφάλαια Οµίλου
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Προβλέψεις
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές
Γραµµάτια & επιταγές πληρωτέες

8.042,85

8.765,49

1.852,16

1.878,74

9.895,03

10.644,23

344,51

315,23

12.524,05

14.305,16

4.468,78

4.389,26

989,29

922.43

Τράπεζες λογαριασµοί βραχ. υποχρεώσεων

2.872,79

756,00

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες

1.000,00

0

Υποχρεώσεις από φόρους – τέλη

548,62

552,09

Ασφαλιστικοί οργανισµοί

224,66

200,36

Μερίσµατα πληρωτέα
Προκαταβολές πελατών
Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων
Μεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού
Σύνολο Παθητικού

Λογαριασµοί τάξεως πιστωτικοί

1,20

1,20

27,61

168,05

482,33

374,92

10.615,29

7.364,33

61,92

125,95

33.440,79

32.754,93

3.473,37

2.579,50

Οι σηµειώσεις της Εταιρείας για τη χρήση 2003 έχουν ως εξής:
1) Ο 5ος Ενοποιηµένος Ισολογισµός και η Κατάσταση Αποτελεσµάτων της 31/12/2003, περιλαµβάνει
εκτός από την λογιστική κατάσταση της µητρικής εταιρείας «PAPERPACK-ΤΣΟΥΚΑΡΙ∆ΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε»,
και τις λογιστικές καταστάσεις των θυγατρικών εταιρειών: α) «ΕΥΡΩΚΤΙΣΜΑ Α.Ε.» και β) «ΑΦΟΙ
ΦΩΚΑ Α.Β.Ε.Ε.».
2) ∆εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη στα ακίνητα των ενοποιηµένων εταιρειών.
3) Μέσος όρος απασχολούµενου προσωπικού 190 άτοµα.
4) Η ενοποίηση όλων των παραπάνω εταιρειών έγινε µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης.
5) ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που
ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση και λειτουργία της επιχείρησης.
6) Έχουν πραγµατοποιηθεί οι απαραίτητες απαλοιφές.
7) Τα χρεόγραφα συµπεριλαµβάνουν: α) Μερίδια Αµοιβαίων κεφαλαίων που αποτιµήθηκαν στην
τρέχουσα αξία τους ήτοι Ευρώ 186 χιλ. , β) Ίδιες Μετοχές που αποτιµήθηκαν στην αξία κτήσεώς
τους ήτοι 1.538 χιλ. Ευρώ και εµφανίζονται στον Ισολογισµό ως 637 χιλ. Ευρώ στό Ενεργητικό (ΙΙΙ
Χρεόγραφα) και 901χιλ.Ευρώ σε µείωση των Ιδίων Κεφαλαίων. Με απόφαση της από 10/02/2004
Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της µητρικής εταιρείας, ακυρώθηκαν οι 101.910 ίδιες µετοχές που
κατείχε η εταιρία, γεγονός που απέφερε µείωση του µετοχικού κεφαλαίου κατά Ευρώ 244.584,00,
µείωση της διαφοράς υπέρ το άρτιο κατά Ευρώ 46.683,63, συµψηφισµό του σχηµατισθέντος
αποθεµατικού για ίδιες µετοχές ύψους Ευρώ 636.971,00 και µείωση των ιδίων κεφαλαίων της
εταιρείας µε τον σχηµατισµό χρεωστικού αποθεµατικού διαφοράς από εκποίηση ή ακύρωση ιδίων
µετοχών ύψους Ευρώ 609.500,37.
8) Οι εταιρείες που συµµετέχουν στην ενοποίηση έχουν ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και την χρήση 2001
εκτός της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΦΩΚΑ Α.Β.Ε.Ε.» η οποία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και την χρήση
2000.
9) Με την από 05/07/2000 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Μητρικής εταιρείας
αποφασίστηκε η εισαγωγή των µετοχών της στην Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών
Αθηνών και η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της µε δηµόσια εγγραφή και ιδιωτική τοποθέτηση
κατά 325.752,02 Ευρώ. Εκδόθηκαν 555.000 νέες κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας
0,59 Ευρώ, µε τιµή διάθεσης 16,14 Ευρώ η κάθε µία, και προέκυψε διαφορά από έκδοση µετοχών
υπέρ το άρτιο 8.632.428,47 Ευρώ, η οποία συµπεριλήφθη στον λογαριασµό του παθητικού
«∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο». Η πιστοποίηση της αύξησης από το ∆.Σ. της
εταιρείας έγινε στις 04/10/2000. Η περίοδος άσκησης του δικαιώµατος εγγραφής ήταν από
15/09/2000 εώς 19/09/2000 και τα έξοδα της έκδοσης ανήλθαν περίπου σε 586,940,57 Ευρώ. Τα
συνολικά κεφάλαια που αντλήθηκαν είναι 8.958.180,48 Ευρώ και η ηµεροµηνία εισαγωγής των νέων
µετοχών στο Χρηµατιστήριο ήταν η 19/10/2000. Η διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων της
τελευταίας αύξησης µετοχικού κεφαλαίου, ολοκληρώθηκε µε την λήξη του τελευταίου τριµήνου του

28

PAPERPACK – ΤΣΟΥΚΑΡΙ∆ΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε.

10)

11)
12)
13)

14)

15)

2000. Η δηµοσίευση του Πίνακα Αντληθέντων Κεφαλαίων έγινε την 28/02/2001 στις εφηµερίδες «ΤΑ
ΝΕΑ» και «ΚΕΡ∆ΟΣ».
Με την από 30/06/2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Μητικής Εταιρείας,
αποφασίστηκε ή αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά Ευρώ 4.866.000 µε κεφαλαιοποίηση µέρους
του αποθεµατικού από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο, µε αύξηση της ονοµαστικής αξίας των
µετοχών της Εταιρείας από Ευρώ 1,20 σε Ευρώ2,40. Η πιστοποίηση της αύξησης έγινε από το ∆.Σ.
της Εταιρείας την 03/07/2003. Το ∆.Σ. του Χ.Α.Α. στην συνεδρίασή του της 17ης Ιουλίου 2003
ενηµερώθηκε για την ανωτέρω αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου και της ονοµαστικής αξίας της
µετοχής. Από την 23/07/2003 οι µετοχές της Εταιρείας διαπραγµατεύονται στο Χ.Α.Α. µε νέα
ονοµαστική αξία Ευρώ 2,40.
Η τελευταία αναπροσαρµογή των παγίων στοιχείων όλων των ενοποιηµένων εταιριών έγινε στην
χρήση 2000 σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2065/1992.
Οι επενδύσεις της περιόδου σε πάγια των ενοποιούµενων εταιρειών, ανέρχονται στο ποσό των 2.588
χιλ. Ευρώ.
Η ανάλυση των πωλήσεων κατά κατηγορία οικονοµικής δραστηριότητας σύµφωνα µε την
τετραψήφια ταξινόµηση των κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας του ΣΤΑΚΟ∆ 2003 είναι:
ΚΩ∆.212.1 Κατασκευή κυµατοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και ειδών συσκευασίας από χαρτί και
χαρτόνι Ευρώ 18.927.502,09, ΚΩ∆.222.2 Εκτυπωτικές δραστηριότητες µ.α.κ. Ευρώ 606.070,22,
ΚΩ∆.222.9 Βοηθητικές δραστηριότητες συναφείς µε την εκτύπωση Ευρώ 53.554,00, ΚΩ∆.514.9
Χονδρικό εµπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης Ευρώ 1.861.215,84, ΚΩ∆.744.0 ∆ιαφήµιση Ευρώ
138.683,55.
Οι λογιστικές αρχές που χρησιµοποιήθηκαν είναι οι ίδιες που εφαρµόστηκαν για το κλείσιµο του
Ισολογισµού της Χρήσης 2002, µε εξαίρεση στον υπολογισµό των αποσβέσεων του µηχανολογικού
εξοπλισµού, όπου η µητρική εταιρεία εφάρµοσε τον κατώτερο συντελεστή, όπως αυτός προβλέπεται
από το Π.∆. 299/2003.
Ο λογαριασµός «Συµµετοχές και Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις» περιλαµβάνει ποσό 1.520 χιλ. Ευρώ
που αφορά το κόστος κτήσης συµµετοχών δύο ηµεδαπών Ανωνύµων Εταιρειών µη εισηγµένων στο
Χ.Α.Α., οι οποίες αποτιµήθηκαν στο κόστος κτήσεώς τους, σύµφωνα µε την παρ.5 του αρθ.32 του
Ν.3229/2004.

Οι κυριότερες παρατηρήσεις του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη χρήση 2003 έχουν ως εξής:
1) Η µητρική εταιρεία σύµφωνα µε το άρθρο 37 του ν.2874/29.12.2000 µετέφερε κατά την χρήση
2000 ζηµιά ύψους €.625χιλ. από αποτίµηση µετοχών εισηγµένων στο ΧΑΑ, στο λογαριασµό του
ενεργητικού «Λοιπά Έξοδα Εγκατάστασης». Εάν οι ζηµιές από αποτίµηση χρεογράφων
καταλογίζονταν στην χρήση που αφορούσαν τότε τα Ενοποιηµένα Αποτελέσµατα της Παρούσας
Χρήσης θα ήταν αυξηµένα κατά ποσό €.125χιλ. περίπου.
2) Η µητρική εταιρεία κατά την χρήση 2001 µετέφερε στο λογαριασµό του Ενεργητικού «Λοιπά Έξοδα
Εγκατάστασης» ποσό €.226χιλ. το οποίο αφορά πρόβλεψη αποζηµίωσης του προσωπικού της
απορροφηθείσας εταιρείας «Λεονάρδος Α.Ε. Γραφικών Τεχνών». Εάν η πρόβλεψη καταλογιζόταν
στην χρήση που αφορούσε, τότε τα Ενοποιηµένα Αποτελέσµατα της Παρούσας Χρήσης θα ήταν
αυξηµένα κατά €.45χιλ. και το σύνολο των Ενοποιηµένων Ιδίων Κεφαλαίων µειωµένο κατά €.90χιλ.
3) Κατά την χρήση 2002 στους λογαριασµούς των λοιπών εξόδων εγκατάστασης περιλήφθηκαν έξοδα
κοινοπρακτικού δανείου ποσού €.150χιλ περίπου τα οποία κατά την γνώµη µας θα έπρεπε να
επιβαρύνουν στο σύνολο τους τα αποτελέσµατα της χρήσης την οποία αφορούσαν. Εάν τα έξοδα
αυτά καταλογίζονταν στην χρήση που αφορούσαν τότε τα Ενοποιηµένα Αποτελέσµατα της
Παρούσας Χρήσης θα ήταν αυξηµένα κατά €.30χιλ. και το σύνολο των Ενοποιηµένων Ιδίων
Κεφαλαίων µειωµένο κατά €.90χιλ.
4) Η µητρική εταιρεία κατά την κλειόµενη όπως και κατά την προηγούµενη χρήση υπολόγισε
αποσβέσεις επί της υπεραξίας goodwill µε συντελεστές µικρότερους από αυτούς που προβλέπονται
από τις διατάξεις του κ.ν.2190/20, µε συνέπεια τα Ενοποιηµένα Αποτελέσµατα της Παρούσας
Χρήσης και το σύνολο των Ενοποιηµένων Ιδίων Κεφαλαίων να εµφανίζονται αυξηµένα κατά
€.332χιλ. και €.664χιλ. αντίστοιχα.
5) Η µητρική εταιρεία στις προηγούµενες χρήσεις, διενήργησε τις αποσβέσεις των ενσώµατων παγίων
της, σύµφωνα µε τους συντελεστές του Π.∆.100/1998. Κατά την κλειόµενη χρήση διενήργησε
αποσβέσεις επί των µηχανηµάτων της µε τους χαµηλούς συντελεστές, οι οποίοι προβλέπονται από
το Π.∆.299/2003, µε συνέπεια το ύψος αυτών για την κλειόµενη χρήση να είναι µικρότερο κατά
ποσό €.500χιλ. περίπου και τα Ενοποιηµένα Αποτελέσµατα της Παρούσας Χρήσης, είναι αυξηµένα
κατά €.440χιλ. περίπου.
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6) Ο λογαριασµός «Συµµετοχές και άλλες Μακροπρόθεσµες Χρηµατοοικονοµικές Απαιτήσεις»
περιλαµβάνει ποσό €.1.520χιλ. που αφορά το κόστος κτήσης συµµετοχών δύο ηµεδαπών Ανωνύµων
Εταιρειών, µη εισηγµένων στο Χ.Α.Α., εκ των οποίων η µία µε αξία κτήσεως €.1.173χιλ. ελέγχεται
από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Το σύνολο των συµµετοχών στις παραπάνω εταιρείες, αποτιµήθηκε
στην αξία κτήσεως τους. Εάν η αποτίµηση τους γινόταν σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Κ.Ν.2190/1920, (άρθρο 43,παρ.6), τότε η αξία µε την οποία θα εµφανίζονταν στον ισολογισµό, θα
ήταν µικρότερη κατά το ποσό των €.1.240χιλ. περίπου µε συνέπεια το σύνολο των Ενοποιηµένων
Ιδίων Κεφαλαίων να είναι ισόποσα µειωµένο.
7) Μία εκ των ενοποιούµενων εταιρειών, βασιζόµενη στην γνωµοδότηση του αρ.205/1988 της
ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων της ∆ιοικήσεως και στο αρθ. 31 παρ.1.ε του Ν.2238/1994 δεν
σχηµάτισε πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου του από την υπηρεσία για
συνταξιοδότηση. Αν σχηµατιζόταν η πρόβλεψη αυτή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 42ε
παρ.4 του Ν.2190/1920, το σύνολο των Ενοποιηµένων Ιδίων Κεφαλαίων θα ήταν µειωµένο κατά
€.47χιλ. περίπου και τα Ενοποιηµένα Αποτελέσµατα της Παρούσας Χρήσης µε €.4χιλ.περίπου.
8) Σύµφωνα µε την υπ αρ.8 σηµείωση της εταιρείας οι αναγραφόµενες φορολογικές υποχρεώσεις της
µητρικής εταιρείας και των θυγατρικών της δεν είναι οριστικές.
Σύµφωνα και µε το πιστοποιητικό του Ορκωτού Ελεγκτή, αφού ληφθούν υπόψη οι παραπάνω παρατηρήσεις
του καθώς και οι σηµειώσεις της εταιρείας, οι ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν καταρτισθεί
σύµφωνα µε τις διατάξεις του κωδ. ν. 2190/1920 και απεικονίζουν βάσει των σχετικών διατάξεων που
ισχύουν και λογιστικών αρχών και µεθόδων που εφαρµόζει η µητρική εταιρεία και οι οποίες έχουν γίνει γενικά
παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που εφαρµόστηκαν στην προηγούµενη χρήση, την περιουσιακή
διάρθρωση, την χρηµατοοικονοµική θέση, τα αποτελέσµατα και τις Ταµιακές Ροές του συνόλου των
επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση της 31ης ∆εκεµβρίου 2003.

5.6
5.6.1

Αναµορφώσεις Αποτελεσµάτων και Ιδίων Κεφαλαίων
Αναµόρφωση Αποτελεσµάτων και Ιδίων Κεφαλαίων Εταιρείας

Σύµφωνα µε τις παρατηρήσεις που περιλαµβάνονται στα πιστοποιητικά των Ορκωτών Ελεγκτών της
Εταιρείας που συνοδεύουν τις οικονοµικές καταστάσεις των δύο τελευταίων χρήσεων, τα αναµορφωµένα
αποτελέσµατα και ίδια κεφάλαια παρουσιάζονται στους πίνακες που ακολουθούν:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

(ποσά σε χιλ. Ευρώ)
ΚΕΡ∆Η ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
Μείον: Αποσβέσεις Υπεραξίας Goodwill απορροφηθείσας
ΛΕΟΝΑΡ∆ΟΣ Α.Ε.

εταιρείας

Μείον: Ζηµίες αποτίµησης συµµετοχών µε βάση τον Ν. 2190/1920
Μείον: Ζηµίες αποτίµησης χρεογράφων αρθ.2 Ν.2992/2002

2003

2002

-608,65

310,02

332,17

332,17

3.845,00

3.900,00

0,00

204,50

Πλέον: Έξοδα Κοινοπρακτικού ∆ανείου

30,00

-120,00

Πλέον: Προβλέψεις αποζηµίωσης προσωπικού απορροφηθείσας
εταιρείας ΛΕΟΝΑΡ∆ΟΣ Α.Ε.

45,14

45,14

Πλέον:Ζηµίες αποτίµησης χρεογράφων χρήσεως 2000 Ν.2874/2000

124,98

124,98

0,00

18,39

440,00

0,00

-5.025,70

-4.058,14

0,00

86,14

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ
ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ∆.Σ.

-5.025,70

-4.144,28

Μείον: Φόροι Φορολογικού Ελέγχου Εταιρείας στη Χρήση που
αναλογούν

0,00

0,00

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ
ΧΡΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ∆.Σ. ΚΑΙ ΦΟΡΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

-5.025,70

-4.144,28

Πλέον:Χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές χρήσεως 2000 Ν.
2842/2000
Μείον: Αποσβέσεις βάσει Π.∆.299/2003
ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ
Μείον: Φόροι Χρήσης
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

(ποσά σε χιλ. Ευρώ)
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Μείον: Αποσβέσεις Υπεραξίας Goodwill απορροφηθείσας
ΛΕΟΝΑΡ∆ΟΣ Α.Ε.

εταιρείας

Μείον: Ζηµίες αποτίµησης συµµετοχών µε βάση τον Ν. 2190/1920

2003

2002

10.755,71

11.465,02

664,34

332,17

3.845,00

3.900,00

Μείον: Αναπόσβεστο υπόλοιπο Εξόδων Κοινοπρακτικού ∆ανείου

90,00

120,00

Μείον: Αναπόσβεστο υπόλοιπο προβλέψεων αποζηµίωσης προσωπικού
απορροφηθείσας εταιρείας ΛΕΟΝΑΡ∆ΟΣ Α.Ε.

90,27

135,41

Μείον: Αναπόσβεστο υπόλοιπο Ζηµιών αποτίµησης χρεογράφων
χρήσεως 2000 Ν.2874/2000

124,98

249,96

Μείον: Αποσβέσεις βάσει Π.∆.299/2003

440,00

0,00

0,00

134,65

5.501,12

6.862,13

1,36

1,69

Πλέον: Φόροι Φορολογικού Ελέγχου Εταιρείας στη Χρήση που
αναλογούν
ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (1)
(1)

Η αναµορφωµένη λογιστική αξία µετοχής της Εταιρείας έχει υπολογιστεί µε βάση τα αναµορφωµένα ίδια
κεφάλαια της Εταιρείας και τον αριθµό µετοχών στο τέλος κάθε χρήσης.
5.6.2

Αναµόρφωση Ενοποιηµένων Αποτελεσµάτων και Ιδίων Κεφαλαίων
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

(ποσά σε χιλ. Ευρώ)

2003

2002

59,75

943,59

332,17

332,17

3.845,00

3.900,00

0,00

204,50

Πλεόν: Έξοδα Κοινοπρακτικού ∆ανείου

30,00

-120,00

Πλέον: Προβλέψεις αποζηµίωσης προσωπικού απορροφηθείσας
εταιρείας ΛΕΟΝΑΡ∆ΟΣ Α.Ε.

45,14

45,14

Μείον: Αποσβέσεις βάσει Π.∆.299/2003

440,00

0,00

Πλέον:Ζηµίες αποτίµησης χρεογράφων χρήσεως 2000 Ν.2874/2000

124,98

124,98

0,00

18,39

ΚΕΡ∆Η ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
Μείον: Αποσβέσεις Υπεραξίας Goodwill απορροφηθείσας
ΛΕΟΝΑΡ∆ΟΣ Α.Ε.

εταιρείας

Μείον: Ζηµίες αποτίµησης συµµετοχών µε βάση τον Ν. 2190/1920
Μείον: Ζηµίες αποτίµησης χρεογράφων αρθ.2 Ν.2992/2002

Πλέον:Χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές χρήσεως 2000 Ν.
2842/2000
Μείον: Μη σχηµατισθείσα πρόβλεψη προσωπικού

4,00

0,00

-4.361,30

-3.424,57

276,70

332,79

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ
ΧΡΗΣΗΣ

-4.638,00

-3.757,36

Μείον: Φόροι Φορολογικού Ελέγχου Εταιρείας στη Χρήση που
αναλογούν

0,00

0,00

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ
ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

-4.638,00

-3.757,36

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ
Μείον: Φόροι Χρήσης

Μείον: Αναλογία Μετοχών Μειοψηφίας
ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ

291,92

261,99

-4.929,92

-4.019,35

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
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(ποσά σε χιλ. Ευρώ)
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Μείον: Αποσβέσεις Υπεραξίας Goodwill απορροφηθείσας
ΛΕΟΝΑΡ∆ΟΣ Α.Ε.

εταιρείας

Μείον: Ζηµίες αποτίµησης συµµετοχών µε βάση τον Ν. 2190/1920

2003

2002

9.895,03

10.644,26

664,34

332,17

1.240,00

1.234,00

Μείον: Αναπόσβεστο υπόλοιπο Εξόδων Κοινοπρακτικού ∆ανείου

90,00

120,00

Μείον: Αναπόσβεστο υπόλοιπο προβλέψεων αποζηµίωσης προσωπικού
απορροφηθείσας εταιρείας ΛΕΟΝΑΡ∆ΟΣ Α.Ε.

90,27

135,41

Μείον: Αναπόσβεστο υπόλοιπο Ζηµιών αποτίµησης χρεογράφων
χρήσεως 2000 Ν.2874/2000

124,98

249,96

47,00

0,00

440,00

0,00

Μείον: Μη σχηµατισθείσα πρόβλεψη προσωπικού
Μείον: Αποσβέσεις βάσει Π.∆.299/2003
Πλέον: Φόροι Φορολογικού Ελέγχου προηγουµένων χρήσεων
ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (1)

27,55

183,98

7.225,99

8.756,70

1,78

2,16

(1)

Η αναµορφωµένη ενοποιηµένη λογιστική αξία µετοχής της Εταιρείας έχει υπολογιστεί µε βάση τα
αναµορφωµένα ενοποιηµένα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας και τον αριθµό µετοχών της Εταιρείας στο τέλος
κάθε χρήσης.

5.7

Χρηµατοοικονοµικοί δείκτες

Οι κυριότεροι χρηµατοοικονοµικοί δείκτες Εταιρείας και του Οµίλου παρουσιάζονται στους πίνακες που
ακολουθούν:
ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Εξέλιξη κύκλου εργασιών (%)
Εξέλιξη ενεργητικού (%)

2003

2002

-3,61

19,9

1,6

14,1

Μικτό περιθώριο κέρδους προ αποσβέσεων (%)

26,4

31,9

Λειτουργικό περιθώριο κέρδους προ αποσβέσεων (%)

11,0

17.7

Περιθώριο προ φόρων κερδών (%)

-

1,9

Περιθώριο κερδών µετά από φόρους χρήσης, αµοιβές ∆.Σ. και
φόρους φορολογικού ελέγχου

-

0,6

Γενική ρευστότητα (:1)

1,7

2,5

Άµεση ρευστότητα (:1)

1,1

1,7

Τραπεζικός δανεισµός / Ίδια κεφάλαια (:1)

1,5

1,3

Συνολικές υποχρεώσεις / Ίδια κεφάλαια (:1)

1,9

1,7

Λειτουργικά κέρδη προ αποσβέσεων / χρεωστικοί τόκοι (:1)

2,2

4,0

Κυκλοφοριακή ταχύτητα πελατών (ηµέρες)1

187

147

117

126

136

140

Κυκλοφοριακή ταχύτητα προµηθευτών (ηµέρες)2
3

Κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεµάτων (ηµέρες)

ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ
2003

2002

Εξέλιξη κύκλου εργασιών (%)

0,0

19,1

Εξέλιξη ενεργητικού (%)

2,1

13,8

Μικτό περιθώριο κέρδους προ αποσβέσεων (%)

28,1

32,3

Λειτουργικό περιθώριο κέρδους προ αποσβέσεων (%)

12,8

17,8

0,3

4,4

Περιθώριο προ φόρων κερδών (%)
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Περιθώριο κερδών µετά από φόρους χρήσης, αµοιβές ∆.Σ. και
φόρους φορολογικού ελέγχου

-

2,0

Περιθώριο καθαρών κερδών Οµίλου (%)

-

0,8

Γενική ρευστότητα (:1)

1,6

2,2

Άµεση ρευστότητα (:1)

1,2

1,5

Τραπεζικός δανεισµός / Ίδια κεφάλαια (:1)

1,7

1,4

Συνολικές υποχρεώσεις / Ίδια κεφάλαια (:1)

2,3

2,0

Λειτουργικά κέρδη προ αποσβέσεων / χρεωστικοί τόκοι (:1)

3,5

5,3

Κυκλοφοριακή ταχύτητα πελατών (ηµέρες)1

176

144

Κυκλοφοριακή ταχύτητα προµηθευτών (ηµέρες)

128

133

Κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεµάτων (ηµέρες)3

117

122

2

Σηµειώσεις:

(1)
(2)
(3)

5.8

((Πελάτες + γραµµάτια εισπρακτέα + επιταγές εισπρακτέες)/κύκλος εργασιών)*365
((Προµηθευτές + γραµµάτια + επιταγές πληρωτέες)/κόστος πωληθέντων προ αποσβέσεων)*365
(Αποθέµατα/κόστος πωληθέντων προ αποσβέσεων)*365

Αποτελέσµατα ανά Μετοχή

5.8.1

Αποτελέσµατα της PAPERPACK – ΤΣΟΥΚΑΡΙ∆ΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. ανά Μετοχή

Στοιχεία ανά µετοχή (1)

2003

2002

(σε Ευρώ)

(σε Ευρώ)

Κέρδη προ τόκων, αποσβέσεων και φόρων

0,44

0,77

Κέρδη προ αποσβέσεων και φόρων

0,26

0,61

Κέρδη προ φόρων

-

0,08

Κέρδη µετά από φόρους και αµοιβές ∆.Σ.

-

0,06

Κέρδη µετά από φόρους, αµοιβές ∆.Σ. και φόρους φορολογικού ελέγχου
προηγουµένων χρήσεων

-

0,02

0,00

0,00

Μέρισµα

Σηµείωση:
(1) Με βάση το σταθµισµένο αριθµό µετοχών, ο οποίος και για τις δύο χρήσεις συµπίπτει µε τον αριθµό
µετοχών τέλους χρήσης, δηλαδή 4.055.000 µετοχές.
5.8.2

Ενοποιηµένα Αποτελέσµατα PAPERPACK – ΤΣΟΥΚΑΡΙ∆ΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. ανά
Μετοχή

Στοιχεία ανά µετοχή (1)

2003

2002

(σε Ευρώ)

(σε Ευρώ)

Κέρδη προ τόκων, αποσβέσεων και φόρων

0,67

0,99

Κέρδη προ αποσβέσεων και φόρων

0,49

0,83

Κέρδη προ φόρων

0,01

0,23

Κέρδη µετά από φόρους και φόρους φορολογικού ελέγχου προηγουµένων
χρήσεων

-

0,11

Καθαρά ενοποιηµένα κέρδη Οµίλου

-

0,04
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Σηµείωση:
(1)

Με βάση το σταθµισµένο αριθµό µετοχών, ο οποίος και για τις δύο χρήσεις συµπίπτει µε τον αριθµό
µετοχών τέλους χρήσης, δηλαδή 4.055.000 µετοχές.

5.9

∆ιεταιρικές Συναλλαγές

Οι διεταιρικές συναλλαγές της PAPERPACK - ΤΣΟΥΚΑΡΙ∆ΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. µε τις συνδεδεµένες µε αυτήν
εταιρείες παρατίθενται στους παρακάτω πίνακες:
ΕΝ∆ΟΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ (Άρθρο 2 Ν.3016/2002)
PAPERPACK –
ΤΣΟΥΚΑΡΙ∆ΗΣ
Ι. ΑΒΕΕ
PAPERPACK
ΤΣΟΥΚΑΡΙ∆ΗΣ

ΕΥΡΩΚΤΙΣ
ΜΑ Α.Ε.

ΠΡΟΜΟΚΑΡΤ
ΟΝ Α.Ε.

3.521,64

ΕΥΡΩΚΤΙΣΜΑ Α.Ε.

0,00

ΑΦΟΙ
ΦΩΚΑ
Α.Β.Ε.Ε.

ΑΦΟΙ ΒΛΑΧΟΥ
Α.Β.Ε.(1)

69.148,97

33.454,35

162.757,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.342,50

7.856,00

0,00

0,00

ΠΡΟΜΟΚΑΡΤΟΝ Α.Ε.

1.726,96

0,00

ΑΦΟΙ ΦΩΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

0,00

0,00

(1)

221.401,00

0,00

0,00

2.444,53

ΝΙΚΟΣ ΑΠΕΡΓΗΣ Α.Ε.(1)

4.765,00

0,00

23.220,72

0,00

0,00

227.892,96

3.521,64

92.369,69

35.898,88

167.099,37

ΑΦΟΙ ΒΛΑΧΟΥ Α.Β.Ε.
ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΩΝ

ΝΙΚΟΣ
ΑΠΕΡΓΗΣ
Α.Ε.(1)

0,00

0,00
7.856,00

ΕΝ∆ΟΕΤΑΙΡΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ (Άρθρο 2 Ν.3016/2002)
PAPERPACK –
ΤΣΟΥΚΑΡΙ∆ΗΣ
Ι. ΑΒΕΕ
PAPERPACK
ΤΣΟΥΚΑΡΙ∆ΗΣ

ΕΥΡΩΚΤΙΣ
ΜΑ Α.Ε.

ΠΡΟΜΟΚΑΡΤ
ΟΝ Α.Ε.

ΑΦΟΙ
ΦΩΚΑ
Α.Β.Ε.Ε.

ΑΦΟΙ ΒΛΑΧΟΥ
Α.Β.Ε.(1)

ΝΙΚΟΣ
ΑΠΕΡΓΗΣ
Α.Ε.(1)

–
1.038,88

ΕΥΡΩΚΤΙΣΜΑ Α.Ε.

0,00

ΠΡΟΜΟΚΑΡΤΟΝ Α.Ε.

0,00

ΑΦΟΙ ΦΩΚΑ Α.Β.Ε.Ε.
ΑΦΟΙ ΒΛΑΧΟΥ Α.Β.Ε.(1)
ΝΙΚΟΣ ΑΠΕΡΓΗΣ Α.Ε.(1)
ΣΥΝΟΛΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

5.405,83
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.763,29

0,00

0,00

2.041,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.270,08

0,00

0,00

0,00

0,00

1.711,00

0,00

13.660,86

0,00

0,00

8.474,29

1.038,88

19.066,69

2.041,34

0,00

9.270,08

Σηµείωση:
(1)

∆εν έγινε απαλοιφή των ενδοεταιρικών συναλλαγών και υπολοίπων των εταιρειών του Οµίλου µε την
εταιρεία, γιατί αυτή δεν συµπεριλαµβάνεται στην ενοποίηση.

ΕΝ∆ΟΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ
ΜΕΤΟΧΟΥ «∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.»
PAPERPACK
ΤΣΟΥΚΑΡΙ∆ΗΣ
ΑΒΕΕ

–
Ι.

PAPERPACKΤΣΟΥΚΑΡΙ∆ΗΣ
∆.Ο.Λ. ΑΕ

∆.Ο.Λ. ΑΕ

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ
IRIS ΑΕΒΕ

MULTIMEDIA
Α.Ε.
0,00

0,00

36.878,90

8.446,62
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ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS ΑΒΕΕ

0,00

MULTIMEDIA A.Ε.

6.010,40

ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΩΝ

14.457,02

0,00

36.878,90

0,00

ΕΝ∆ΟΕΤΑΙΡΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ
ΜΕΤΟΧΟΥ «∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.»
PAPERPACK
ΤΣΟΥΚΑΡΙ∆ΗΣ
ΑΒΕΕ
PAPERPACK
ΤΣΟΥΚΑΡΙ∆ΗΣ
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–
Ι.

∆.Ο.Λ. ΑΕ

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ
IRIS ΑΕΒΕ

MULTIMEDIA
Α.Ε.

–

∆.Ο.Λ. ΑΕ

0,00

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS ΑΒΕΕ

0,00

MULTIMEDIA A.Ε.

0,00

ΣΥΝΟΛΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

0,00

0,00

0,01

0,00

0,00

0,01

0,00
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6. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ, ΤΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΕΠΟΠΤΕΙΑ
6.1

Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας που συγκροτήθηκε σε σώµα µε το από 30/6/2003 πρακτικό του ∆.Σ.
και εξελέγη σύµφωνα µε απόφαση της Tακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 30/06/2003, είναι
εννεαµελές µε τριετή θητεία που λήγει το 2005 και απαρτίζεται από τους εξής:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΘΕΣΗ ΣΤΟ ∆.Σ.

Ι∆ΙΟΤΗΤΑ

Πρόεδρος & ∆ιευθ. Σύµβουλος

Εκτελεστικό µέλος

Γεώργιος Οράτης

Αντιπρόεδρος

Εκτελεστικό µέλος

Φώτιος Θεοδώρου

Μέλος

Ανεξάρτητο και µη εκτελεστικό µέλος

Μιλτιάδης Αναστασιάδης

Μέλος

Ανεξάρτητο και µη εκτελεστικό µέλος

Ιωάννης Φωκάς

Μέλος

Μη εκτελεστικό µέλος

Κορίνα Φασούλη - Γραφανάκη

Μέλος

Μη εκτελεστικό µέλος

∆αµιανός Χατζηκόκκινος

Μέλος

Μη εκτελεστικό µέλος

Παναγιώτης Χρυσικάκης

Μέλος

Μη εκτελεστικό µέλος

Νικόλαος Γκότσης

Μέλος

Μη εκτελεστικό µέλος

Ιωάννης Τσουκαρίδης

Πρέπει να σηµειωθεί ότι, οι κύριοι Φώτιος Θεοδώρου και Νικόλαος Γκότσης εκλέχθηκαν µε απόφαση της
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 30/06/2003 µε την οποία τα µέλη του ∆.Σ αυξήθηκαν από
επτά σε εννέα. Η εκλογή των παραπάνω νέων µελών θα ισχύσει για το υπόλοιπο της θητείας του ∆.Σ.
Για την χρήση 2003 καταβλήθηκαν αµοιβές στα µέλη του ∆.Σ. σύµφωνα µε την από την 30/06/2003
απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, συνολικού ύψους 349.671,44 Ευρώ µε ελάχιστη
αµοιβή 2.335,72 Ευρώ και µέγιστη 322.000 Ευρώ.
∆εν υπάρχουν άλλου είδους συναλλαγές µεταξύ των µελών του ∆.Σ. και της Εταιρείας.
Η Εταιρεία απασχολούσε στις 31/12/2003 119 άτοµα και διοικείτο από ένα επιτελείο έµπειρων στελεχών, τα
κυριότερα από τα οποία είναι τα παρακάτω:
Στέλεχος
Τσουκαρίδης Ιωάννης
Οράτης Γεώργιος
Τόλος Χρήστος

Θέση στην Εταιρεία
Πρόεδρος ∆.Σ., ∆ιευθύνων Σύµβουλος & Γενικός ∆ιευθυντής
Αντιπρόεδρος ∆.Σ., ∆ιευθυντής Marketing & ∆ηµοσίων Σχέσεων
Εµπορικός και Τεχνικός ∆ιευθυντής

Θεοφάνης Αντωνίου

Οικονοµικός ∆ιευθυντής

Ζέτος Νικόλαος

∆ιευθυντής Λογιστηρίου

Παχνός Γεώργιος
Χωριανόπουλος Ιωάννης
Καλαράς Βασίλειος
Σιέµος Νικόλαος
Τσιφτσής ∆ηµήτριος
Ασηµακόπουλος Αντώνιος

∆ιευθυντής Προγραµµατισµού & Logistics
∆ιευθυντής Εργοστασίου Α’
∆ιευθυντής Προµηθειών
∆ιευθυντής ∆ιασφάλισης Ποιότητας
Υπεύθυνος Εργοστασίου Β’
Υπεύθυνος Τµήµατος Προσφορών
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Βιογραφικά ∆ιευθυντικών Στελεχών

Τσουκαρίδης Ιωάννης

Πρόεδρος ∆.Σ. & ∆ιευθύνων Σύµβουλος
57 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.

Οράτης Γεώργιος

Αντιπρόεδρος ∆.Σ., ∆ιευθυντής Μάρκετινγκ & ∆ηµοσίων Σχέσεων
30 ετών
Είναι απόφοιτος του Πανεπιστηµίου Πειραιώς, τµήµα Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων.
Εργάζεται στην Εταιρεία από το 1995 και οι τοµείς δραστηριότητας του είναι η έρευνα και η ανάπτυξη της
Εταιρείας, το Μάρκετινγκ, οι εξαγωγές και οι ∆ηµόσιες Σχέσεις.

Τόλος Χρήστος

Εµπορικός και Τεχνικός ∆ιευθυντής
51 ετών
Είναι πτυχιούχος της σχολής ∆οξιάδη και δραστηριοποιείται στον κλάδο των γραφικών τεχνών επί 32
συναπτά έτη. Eργάζεται στην PAPERPACK – ΤΣΟΥΚΑΡΙ∆ΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. από το 1979.

Αντωνίου Θεοφάνης

Οικονοµικός ∆ιευθυντής
35 ετών
Είναι απόφοιτος των London School of Economics και University of Durham (B.Sc., M.Sc.) µε αντικείµενα
σπουδών τις ∆ιοικητικές Επιστήµες και τα Χρηµατοοικονοµικά.
Έχει εργαστεί στις Τράπεζα Κύπρου, Εγνατία Τράπεζα και Marfin στους τοµείς του Corporate και Investment
Banking. Εργάζεται στην Εταιρεία από τον ∆εκέµβριο του 2002.

Ζέτος Νικόλαος

∆ιευθυντής Λογιστηρίου
38 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.
Eργάζεται στην Εταιρεία από το 1997.

Παχνός Γεώργιος

∆ιευθυντής Προγραµµατισµού & Logistics
42 ετών
Κατέχει πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού και µεταπτυχιακό τίτλο στη Ναυπηγική & Management
Βιοµηχανικών Μονάδων από τα Imperial College και Surrey University. Ξεκίνησε την καριέρα του σε
βιοµηχανικές µονάδες στην Αγγλία και έχει διατελέσει ∆ιευθυντής Παραγωγής στη VIOLEX BIC στην Ελλάδα
για επτά χρόνια.
Εργάζεται στην Εταιρεία από τον Ιανουάριο του 2001.

Χωριανόπουλος Ιωάννης

∆ιευθυντής Εργοστασίου Α΄
45 ετών
Έχει προϋπηρεσία 23 χρόνων σε ανάλογες εταιρίες του κλάδου.
Eργάζεται στην Εταιρεία από το 1996.

Καλαράς Βασίλειος

∆ιευθυντής Προµηθειών
45 ετών
Κατέχει πτυχίο και µεταπτυχιακό τίτλο στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων και στα Οικονοµικά από το Old Dominion
University, Virginia, USA. Έχει εργαστεί στις ΗΠΑ στις εταιρείες Gemikal Ink και Panacolor επί 14 συναπτά
έτη.
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Εργάζεται στην Εταιρεία από το 2000.

Σιέµος Νικόλαος

∆ιευθυντής ∆ιασφάλισης Ποιότητας
55 ετών
Κατέχει πτυχίο εργοδηγού – ηλεκτρολόγου (σηµερινού Τ.Ε.Ι.). Έχει εργαστεί σαν Προϊστάµενος Παραγωγής
στην LEGRAND (εταιρεία ηλεκτρολογικού υλικού) στην Ελλάδα από το 1981 έως το 1996. Επίσης έχει
εργαστεί σαν Προϊστάµενος Παραγωγής στην COMPUTER SCHLUMBERGER από το 1971 έως το 1976 και σαν
Office Manager στην SCHLUMBERGER TECHNICAL SERVICES από το 1976 έως το 1981.
Eργάζεται στην Εταιρεία από το 1997.
Τσιφτσής ∆ηµήτριος
Υπεύθυνος Εργοστασίου Β’
29 ετών
Κατέχει πτυχίο Business Administration και MBA στα Χρηµατοοικονοµικά από το ESCM – France. Στο
παρελθόν έχει εργαστεί στη XIOS BANK και στον Όµιλο Βαρδινιγιάννη.
Εργάζεται στην Εταιρεία από τον Σεπτέµβριο του 2003.
Ασηµακόπουλος Αντώνιος
Υπεύθυνος Τµήµατος Προσφορών
54 ετών
∆ραστηριοποιείται στο κλάδο των γραφικών τεχνών επί 29 συναπτά έτη, εργαζόµενος στην εταιρεία
ΛΕΟΝΑΡ∆ΟΣ Α.Ε. ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ. Από τον Μάιο του 2001 κατέχει τη θέση του Υπευθύνου Προσφορών
στην Εταιρεία.
Κατά την χρήση 2003, οι συνολικές ετήσιες µικτές αποδοχές των ∆ιευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας που
παρουσιάζονται παραπάνω, ανήλθαν σε 517,2 χιλ. Ευρώ, ενώ το ύψος των εν λόγω αποδοχών κυµάνθηκε
από 15 χιλ. Ευρώ έως 117 χιλ. Ευρώ ετησίως.
Σηµειώνεται ότι πέραν των αµοιβών που αναφέρονται παραπάνω, και εκτός των κυρίων Ιωάννη Τσουκαρίδη
και Γεωργίου Οράτη που έλαβαν αµοιβές ως µέλη ∆.Σ., ουδεµία άλλη αµοιβή, επιχειρηµατική σχέση ή
συναλλαγή υπήρξε κατά την τελευταία και την τρέχουσα χρήση µεταξύ των ∆ιοικητικών Οργάνων και των
Οργάνων ∆ιεύθυνσης και Εποπτείας της Εταιρείας µε την ίδια την Εταιρεία.
Η ταχυδροµική διεύθυνση των στελεχών της Εταιρείας είναι: Ναυπλίου 10 –14 , Μεταµόρφωση Αττικής, Τ.Κ.
155 52.
Σηµειώνεται ότι κατά τη χρήση 2003 τα µέλη του ∆.Σ. της Εταιρείας έλαβαν αµοιβές από συνδεδεµένες
εταιρείες συνολικού ύψους 14,7 χιλ. Ευρώ. Για τη χρήση 2004 προβλέπεται ότι τα µέλη του ∆.Σ. της
Εταιρείας θα λάβουν αµοιβές από συνδεδεµένες εταιρείες που θα κυµανθούν στα ίδια επίπεδα µε τη χρήση
2003.

6.2

Συµµετοχές των Μελών του ∆.Σ. και των Κυρίων Μετόχων της Εταιρείας στο
∆.Σ. και στο Μετοχικό Κεφάλαιο άλλων Εταιρειών

Τα µέλη του ∆.Σ. καθώς και οι βασικοί µέτοχοι της Εταιρείας (µε ποσοστό µεγαλύτερο του 5%) που
συµµετέχουν στη διοίκηση ή/ και στο µετοχικό κεφάλαιο άλλων εταιρειών µε ποσοστό µεγαλύτερο του 10%
παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕΛΩΝ ∆.Σ. ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Μέλος ∆.Σ. ή/ και Μέτοχος >5%
της Paperpack – Τσουκαρίδης Ι.
ΑΒΕΕ
Ιωάννης Τσουκαρίδης

Εταιρεία

Θέση ∆.Σ.

Ποσοστό
Συµµετοχής

Αφοί Φωκά ΑΒΕΕ

Μέλος

Promocarton Α.Ε.

Πρόεδρος

40,00%

Ευρωκτίσµα Α.Ε.

Πρόεδρος

1,00%

Βίκµαρ ΕΠΕ

∆ιαχειριστής

33,33%

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%

Αποστολάτου Μ. & ΣΙΑ Ο.Ε.

∆ιαχειριστής

16,67%

Μαριάννα Τσέκου & ΣΙΑ Ο.Ε.

Μέλος

16,00%

Promocarton Α.Ε.

Αντιπρόεδρος

-

Αφοί Φωκά ΑΒΕΕ

Μέλος

-

Ιωάννης Φωκάς

Αφοί Φωκά ΑΒΕΕ

Μέλος

16,25%

Κορίνα Γραφανάκη

Promocarton Α.Ε.

Μέλος

-

Ευρωκτίσµα Α.Ε.

Μέλος

-

Elanius Α.Ε.

Μέλος

-

Teletel Α.Ε.

Μέλος

-

Hearst ∆ΟΛ ΕΠΕ

∆ιαχειριστής

-

MC Ελλάς ΑΕΕ

Αντιπρόεδρος και
∆/νων Σύµβουλος

-

Νέα Ακτίνα ΑΕ

Μέλος

-

Ειδικές Εκδόσεις ΑΕ

Αντιπρόεδρος και
∆/νων Σύµβουλος

-

Μέλλον Group (Γκρουπ) ΑΕ

Μέλος

-

Εκδοτική Βορ. Ελλάδος ΑΕ

Μέλος

-

Εκτυπώσεις IRIS AEBE

Μέλος & ∆/νων
Σύµβουλος

-

Multimedia AE

Αντιπρόεδρος

-

Eurostar ATEBE

Αντιπρόεδρος

-

Triaina Travel - Στ. Λαγάς ΑΕ

Αντιπρόεδρος

-

Γεώργιος Οράτης

∆αµιανός Χατζηκόκκινος
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Studio ATA AE

Μέλος

-

Action Plan AE

Αντιπρόεδρος

-

Action Plan HR AE

Πρόεδρος

-

Ελληνικά Γράµµατα ΑΕ

Μέλος & ∆/νων
Σύµβουλος

-

Βιβλιοπωλεία Παπασωτηρίου ΑΕ

Μέλος

-

∆ΟΛ Digital AE

Μέλος

-

Ramnet AE

Αντιπρόεδρος

-

Ramnet Shop AE

Αντιπρόεδρος

-

Net on Line AE

Αντιπρόεδρος

-

In Health AE

Αντιπρόεδρος

-

∆.Ε. Εκδοτική Μονοπρόσωπη ΕΠΕ

∆ιαχειριστής

-

Αθηναϊκά Νέα ΑΕ

Μέλος

-

Μιχαλακοπούλου
Τουριστική Α.Ε.
Παναγιώτης Χρυσικάκης

Κτηµατική-

Νέα Ακτίνα ΑΕ

Μέλος

-

Ειδικές Εκδόσεις ΑΕ

Μέλος

-

Μέλλον Group (Γκρουπ) ΑΕ

Μέλος

-

Εκδοτική Βορ. Ελλάδος ΑΕ

Μέλος

-

Multimedia AE

Μέλος

-

Εκτυπώσεις IRIS ΑΕΒΕ

Μέλος

-

Eurostar ATEBE

Μέλος

-

Triaina Travel - Στ. Λαγάς ΑΕ

Μέλος

-

Ελληνικά Γράµµατα Α.Ε.

Μέλος

-

Studio ATA AE

Μέλος

-

Action Plan AE

Μέλος

-

Action Plan HR AE

Μέλος

-

Βιβλιοπωλεία Παπασωτηρίου ΑΕ

Μέλος

-

∆ΟΛ Digital AE

Μέλος

-

Ramnet AE

Μέλος

-

Ramnet Shop AE

Μέλος

-

Net on Line AE
Μιχαλακοπούλου
Τουριστική Α.Ε.

Νικόλαος Γκότσης

Αντιπρόεδρος και
∆/νων Σύµβουλος

Μέλος
Κτηµατική-

Μέλος

-

In Health AE

Μέλος

-

∆.Ε. Εκδοτική Μονοπρόσωπη ΕΠΕ

∆ιαχειριστής

-

Αθηναϊκά Νέα ΑΕ

Μέλος

-

Studio ATA AE

Μέλος

Πέρα από τις ανωτέρω εταιρείες, τα µέλη του ∆.Σ. και οι κύριοι µέτοχοι της Εταιρείας δηλώνουν ότι δεν
συµµετέχουν στο ∆.Σ. ή στο µετοχικό κεφάλαιο άλλων εταιρειών σε ποσοστό µεγαλύτερο του 10%, ούτε
ασκούν επιρροή, ούτε έχουν οποιαδήποτε σχέση µε άλλες εταιρείες εκτός των παραπάνω και εκείνων που
αναφέρονται στο κεφάλαιο περί Συνδεδεµένων εταιρειών.
Επιπλέον, ουδεµία επιχειρηµατική σχέση, συµφωνία, σύµβαση ή συναλλαγή υφίσταται µεταξύ της Εταιρείας
και των εταιρειών στα µετοχικά κεφάλαια και στα ∆.Σ. των οποίων συµµετέχουν τα µέλη του ∆.Σ. ή/ και οι
κύριοι µέτοχοι της Εταιρείας ή/ και τα διευθυντικά στελέχη της πλην αυτών που αναφέρονται στο κεφάλαιο
κεφ. 7.
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6.3

Πρόσωπα που έχουν Υποχρέωση Γνωστοποίησης Πρόθεσης Συναλλαγών
τους βάσει των ∆ιατάξεων του Άρθρου 8 της Απόφ. 5/204/14.11.2000 της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Μέλη ∆.Σ. µε σχέση αµειβόµενης παροχής υπηρεσιών και Υπόχρεα
∆ιευθυντικά Στελέχη
Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος, Γενικός ∆ιευθυντής

Ιωάννης Τσουκαρίδης

Αντιπρόεδρος ∆.Σ., ∆ιευθυντής Marketing & ∆ηµοσίων Σχέσεων

Γεώργιος Οράτης

Οικονοµικός ∆ιευθυντής

Θεοφάνης Αντωνίου

∆ιευθυντής Λογιστηρίου

Νικόλαος Ζέτος

Ορκωτός Ελεγκτής

Εµµανουήλ ∆ιαµαντουλάκης

Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου

∆έσποινα Μοσχοπούλου

Υπεύθυνος Εξυπηρέτησης Μετόχων

Άννα Ραφαηλίδη

Υπεύθυνος Εταιρικών Ανακοινώσεων

Άννα Ραφαηλίδη

Μέτοχοι µε ποσοστό συµµετοχής πάνω από 20% στο µετοχικό
κεφάλαιο

∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.

Συνδεδεµένες Επιχειρήσεις

ΕΥΡΩΚΤΙΣΜΑ Α.Ε.
ΑΦΟΙ ΦΩΚΑ Α.Β.Ε.Ε.
PROMOCARTON A.E.
ΑΦΟΙ ΒΛΑΧΟΥ Α.Β.Ε.

6.4

Μέλη Οργάνων ∆ιευθύνσεως ή Εποπτείας

Το οργανόγραµµα της Εταιρείας έχει ως εξής:

∆ιοικητικό Συµβούλιο
Πρόεδρος ∆.Σ.

Υπηρεσία Εσωτερικού
Ελέγχου

∆ιευθύνων Σύµβουλος
Νοµικός Σύµβουλος
Γενικός ∆ιευθυντής
Γραµµατεία Γενικών
Καθηκόντων

Γραµµατεία ∆ιοίκησης

∆ιεύθυνση
Προµηθειών

Τεχνική
∆ιεύθυνση

∆ιεύθυνση
∆ιασφάλισης
Ποιότητας

∆ιευθυντής
Α Εργ/σίου

∆ιευθυντής
Β Εργ/σίου

∆ιευθυντής
Παραγωγής
Α Εργ/σίου

∆ιευθυντής
Παραγωγής
Β Εργ/σίου

Εµπορική
∆ιεύθυνση
Τµήµα
Σχεδιασµού &
Ανάπτυξης

Τµήµα
Προσφορών
Τµήµα
Εξυπηρέτησης
Πελατών
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∆ιεύθυνση
Προγ/σµού
& Logistics

∆ιεύθυνση
Marketing &
∆. Σχέσεων

Οικονοµική
∆ιεύθυνση

∆ιευθυντής
Λογιστηρίου

∆ιεύθυνση
Μηχ/φησης

∆ιεύθυνση
Χρηµ/κών
Τµήµα
Μετόχων &
Ανακοινώσεων

ΕΤΗΣΙΟ ∆ΕΛΤΙΟ 2003

6.5

∆άνεια, Εγγυήσεις προς τα Μέλη των Οργάνων ∆ιοικήσεως, ∆ιευθύνσεως ή
Εποπτείας

∆εν υπάρχουν δάνεια ή εγγυήσεις υπέρ µελών των οργάνων διοικήσεως, διευθύνσεως ή εποπτείας της
Εταιρείας πέραν αυτών που προβλέπονται από το σκοπό της, εµπίπτουν στις καθηµερινές δραστηριότητες
της και έχουν εγκριθεί από τα αρµόδια όργανά της.

42

PAPERPACK – ΤΣΟΥΚΑΡΙ∆ΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε.

7. ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙ∆ΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε.
7.1

7.1.1

Εταιρείες που Ενοποιούνται στη Χρήση 2003

Ευρωκτίσµα Α.Ε.

Η ΕΥΡΩΚΤΙΣΜΑ A.E. ιδρύθηκε τον Μάιο του 1999. Η έδρα της εταιρείας είναι ο ∆ήµος Αθηνών, επί της οδού
Πανεπιστηµίου αριθµός 16. Η διάρκεια της εταιρείας έχει οριστεί σε 50 έτη.
Σκοπός της εταιρείας είναι κάθε δραστηριότητα και παροχή κάθε είδους υπηρεσίας σε σχέση µε ακίνητα
όπως, αγορά, πώληση, εκµετάλλευση, µεσιτεία, ενάσκηση Ξενοδοχειακής & Τουριστικής επιχειρήσεως,
κ.λ.π., καθώς και να συµµετέχει σε υπάρχουσες και νεοϊδρυόµενες εταιρείες.
Αποκλειστικό αντικείµενο δραστηριότητάς της ΕΥΡΩΚΤΙΣΜΑ Α.Ε. σήµερα είναι η συµµετοχή µε ποσοστό 50%
στην εταιρεία PROMOCARTON Α.Ε.
Το ∆.Σ. της εταιρείας όπως ορίστηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της 30/06/2003 µε
τριετή θητεία και συγκροτήθηκε σε σώµα µε το από 30/06/2003 πρακτικό συγκρότησής του σε σώµα, έχει
ως ακολούθως:
Όνοµα
Ιωάννης Τσουκαρίδης
Νικόλαος Ζέτος

Θέση
Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Αντιπρόεδρος

Κορίνα Φασούλη - Γραφανάκη

Μέλος

Το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο (ΦΕΚ2797/21.05.1999) της εταιρείας ανερχόταν σε 500.000.000 δρχ. και
διαιρούταν σε 50.000 ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας 10.000 δρχ. η κάθε µία.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της 29/06/2001 (ΦΕΚ 9182/17.10.2001) αποφάσισε την αύξηση
του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας σε 511.125.000 δρχ. και αντιστοίχως της ονοµαστικής αξίας των
µετοχών σε 10.222,5 δρχ. εκάστη. Επίσης αποφασίστηκε η µετατροπή του µετοχικού κεφαλαίου και της
ονοµαστικής αξίας των µετοχών της εταιρείας σε Ευρώ.
Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 1.500.000 Ευρώ και διαιρείται σε 50.000 ανώνυµες
µετοχές ονοµαστικής αξίας 30 Ευρώ η κάθε µία. Η σύνθεση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας έχει ως
εξής:
Μέτοχος
PAPERPACK – ΤΣΟΥΚΑΡΙ∆ΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε.
Ιωάννης Τσουκαρίδης
Σύνολο

Αριθµός
Μετοχών

Ποσοστό

49.500

99%

500

1%

50.000

100%

Τα συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία των αποτελεσµάτων χρήσης και του ισολογισµού της εταιρείας κατά την
τελευταία διετία έχουν ως ακολούθως:
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

31/12/2003

31/12/2002

(σε χιλ. Ευρώ)

(σε χιλ. Ευρώ)

4,39

15,34

146,74

146,74

Συµµετοχές

1.235,84

1.235,84

Σύνολο Παγίου Ενεργητικού

1.382,58

1.382,58

Ενεργητικό
Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης
Αναπόσβεστες Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού
Σύνολο Ενεργητικού

36,2

45,08

1.423,52

1.443,34

1.420,77

1.440,86

2,74

2,49

1.423,52

1.443,34

Παθητικό
Ίδια Κεφάλαια
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Σύνολο Παθητικού
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Έξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας

2003

(σε χιλ. Ευρώ)

2002

(σε χιλ. Ευρώ)

20,04

20,52

-20,04

-20,52

Κέρδη προ Φόρων

-20,09

-19,53

Κέρδη µετά Φόρων και Αµοιβών ∆.Σ.

-20,09

-19,53

Λειτουργικό Αποτέλεσµα

Η εταιρεία δεν διένειµε µερίσµατα για τη χρήση 2003.
Σηµειώνεται ότι:
•
•
•

Η καταχωρηµένη αξία της ΕΥΡΩΚΤΙΣΜΑ Α.Ε. στην PAPERPACK – ΤΣΟΥΚΑΡΙ∆ΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. ανέρχεται σε
1.485.000 Ευρώ.
Η λογιστική αξία της συµµετοχής µε βάσει τον Ισολογισµό 31/12/2003 ανέρχεται σε 1.406.566,35 Ευρώ.
Η αναλογία τρίτων επί των µετοχών της ΕΥΡΩΚΤΙΣΜΑ Α.Ε. ανέρχεται σε 14.207,74 Ευρώ.

Η εταιρεία εξαγόρασε τον Μάρτιο 2001 το 50% της εταιρείας PROMOCARTON A.E. έναντι συνολικού
τιµήµατος 1.232575,20 Ευρώ και συµµετείχε σε αύξηση κεφαλαίου µε ποσό 3.264,86 Ευρώ. Η
καταχωρηµένη αξία στα βιβλία της εταιρείας της συµµετοχής στη PROMOCARTON Α.Ε. ανέρχεται στο ποσό
των 1.235.840,06 Ευρώ και η λογιστική αξία της συµµετοχής ανέρχεται σε 257.925,66 Ευρώ.
7.1.2

Promocarton A.Ε.

Η PROMOCARTON A.E. ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 1998. Η έδρα της εταιρείας είναι στο ∆ήµο
Μεταµόρφωσης, επί της οδού Ναυπλίου αριθµός 10-12. Η διάρκεια της εταιρείας έχει οριστεί σε 50 έτη.
Σκοπός της εταιρείας είναι ο σχεδιασµός και η εµπορία στηριγµάτων, εκθετηρίων και προθηκών χάρτινων και
άλλων, η παροχή οικονοµικών και επιχειρηµατικών συµβουλών, η εκπόνηση µελετών και οι εισαγωγές –
εξαγωγές και αντιπροσωπείες κάθε µορφής. Το αντικείµενο δραστηριοτήτων της εταιρείας σήµερα είναι ο
σχεδιασµός και η εµπορία διαφηµιστικών και προωθητικών υλικών, όπως εκθετήρια, στηρίγµατα και χάρτινες
προθήκες (stands και lamas).
Το ∆.Σ. της εταιρείας όπως εκλέχθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30/6/2003 και
συγκροτήθηκε σε σώµα µε το από 30/6/2003 πρακτικό του ∆.Σ., έχει ως ακολούθως:
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Όνοµα
Ιωάννης Τσουκαρίδης

Θέση
Πρόεδρος &
∆ιευθύνων Σύµβουλος

Γεώργιος Οράτης

Αντιπρόεδρος

Θεοφάνης Αντωνίου

Μέλος

Νικόλαος Απέργης

Μέλος

Κορίνα Φασούλη - Γραφανάκη

Μέλος

Το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε 20.000.000 δρχ. και διαιρούταν σε 2.000 µετοχές
ονοµαστικής αξίας 10.000 δρχ. η κάθε µια.
Με την από 03/07/2000 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων (ΦΕΚ 11100/4.12.2000) το µετοχικό
κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε σε 100.000.000 δρχ. και διαιρούται σε 10.000 µετοχές ονοµαστικής αξίας
10.000 δρχ. η κάθε µία.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της 29/06/2001 (ΦΕΚ 10202/16.11.2001) αποφάσισε την αύξηση
του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας σε 102.225.000 δρχ. και αντιστοίχως της ονοµαστικής αξίας των
µετοχών σε 10.222,5 δρχ. εκάστη. Επίσης αποφασίστηκε η µετατροπή του µετοχικού κεφαλαίου και της
ονοµαστικής αξίας των µετοχών της εταιρείας σε Ευρώ.
Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 300.000 Ευρώ και διαιρείται σε 10.000 κοινές ανώνυµες µετοχές
ονοµαστικής αξίας 30 Ευρώ η κάθε µία. Η σηµερινή σύνθεση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας έχει ως
εξής :
Μέτοχος

Αριθµός
µετοχών

Ποσοστό

ΕΥΡΩΚΤΙΣΜΑ Α.Ε.

5.000

50%

Ιωάννης Τσουκαρίδης

4.000

40%

Ν. ΑΠΕΡΓΗΣ Α.Ε.

1.000

10%

10.000

100%

ΣΥΝΟΛΟ

Τα συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία των αποτελεσµάτων χρήσης και του ισολογισµού της Εταιρείας κατά την
τελευταία διετία έχουν ως ακολούθως:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

31/12/2003

31/12/2002

(σε χιλ. Ευρώ)

(σε χιλ. Ευρώ)

0,50

1,13

60,12
346,20

76,28
340,00

Ενεργητικό
Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης

Αναπόσβεστες Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις
Συµµετοχές
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού

409,43

419,41

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

671,51

358,35

1.103,65

779,24

515,85

409,08

6,96

4,64

580,83

365,52

1.103,65

779,24

Σύνολο Ενεργητικού
Παθητικό
Ίδια Κεφάλαια
Προβλέψεις
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Σύνολο Παθητικού
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

2002

2002

(σε χιλ. Ευρώ)

(σε χιλ. Ευρώ)

1.401,74

786,57

Μικτά Αποτελέσµατα

578,70

307,73

Λειτουργικό Αποτέλεσµα

309,30

57,98

Κέρδη προ Φόρων

308,18

53,85

Κέρδη µετά Φόρων και Αµοιβών ∆.Σ.

134,32

34,91

Κύκλος Εργασιών

Η Εταιρεία δεν διένειµε µερίσµατα για τη χρήση 2003.
Σηµειώνεται ότι:
•
•
•

Η καταχωρηµένη αξία της PROMOCARTON Α.Ε. στην ΕΥΡΩΚΤΙΣΜΑ Α.Ε. ανέρχεται σε 1.235.840,06
Ευρώ.
Η λογιστική αξία της συµµετοχής µε βάσει τον Ισολογισµό 31/12/2002 ανέρχεται σε 257.925,65 Ευρώ.
Η αναλογία τρίτων επί των µετοχών της PROMOCARTON Α.Ε. ανέρχεται σε 257.925,65 Ευρώ.

Η εταιρεία εξαγόρασε τον Ιούλιο 2002 το 15% της διαφηµιστικής εταιρείας Ν. ΑΠΕΡΓΗΣ A.E. έναντι
συνολικού τιµήµατος 340.000 Ευρώ και κατά τη διάρκεια του 2003 συµµετείχε σε αύξηση µετοχικού
κεφαλαίου, έτσι ώστε η καταχωρηµένη αξία της συµµετοχής στα βιβλία της εταιρείας να ανέρχεται σήµερα
σε 346.195,88 Ευρώ. Η λογιστική αξία της εν λόγω συµµετοχής ανέρχεται σε 2.724,67 Ευρώ.
7.1.3

Αφοί Φωκά A.Β.Ε.Ε.

Η Εταιρεία ΑΦΟΙ ΦΩΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 1996 (ΦΕΚ 5696/07.08.1996). Η έδρα της
εταιρείας είναι στον Ασπρόπυργο Αττικής (17ο χλµ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου). Η διάρκεια της
εταιρείας έχει οριστεί σε 99 έτη.
Το αντικείµενο δραστηριοτήτων της εταιρείας είναι η παραγωγή και εµπορία χάρτινων ειδών συσκευασίας
που απευθύνονται κυρίως σε ζαχαροπλαστεία, αρτοποιεία και εστιατόρια, διευρύνοντας τη γκάµα των
προσφεροµένων προϊόντων του Οµίλου.
Το ∆.Σ. της εταιρείας όπως εκλέχτηκε µε το 28/11/2000 πρακτικό της Γ.Σ. και συγκροτήθηκε σε σώµα µε το
από 29/11/2000 πρακτικό συγκρότησής του σε σώµα, έχει ως ακολούθως:
Όνοµα

Θέση

Νικόλαος ∆. Φωκάς

Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Νικόλαος Γ. Φωκάς

Αντιπρόεδρος

Αθανάσιος Γ. Φωκάς

Μέλος

Ιωάννης ∆. Φωκάς

Μέλος

Ιωάννης Τσουκαρίδης

Μέλος

Γεώργιος Οράτης

Μέλος

Κορίνα Φασούλη

Μέλος

Το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόταν σε 10.000.000 δρχ. και διαιρούταν σε 10.000 µετοχές
ονοµαστικής αξίας 1.000 δρχ. η κάθε µία. Το σηµερινό µετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 1.054.800 Ευρώ και
διαιρείται σε 360.000 µετοχές αξίας 2,93 Ευρώ η κάθε µία.
Η σύνθεση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας έχει ως εξής :
Μέτοχος

Αριθµός µετοχών

Ποσοστό
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PAPERPACΚ-ΤΣΟΥΚΑΡΙ∆ΗΣ A.B.E.E.

86.500

35,00%

Νικόλαος ∆. Φωκάς

40.625

16,25%

Νικόλαος Γ. Φωκάς

40.625

16,25%

Αθανάσιος Γ. Φωκάς

40.625

16,25%

Ιωάννης ∆. Φωκάς

40.625

16,25%

250.000

100,00%

ΣΥΝΟΛΟ

Τα συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία των αποτελεσµάτων χρήσης και του ισολογισµού της Εταιρείας κατά τη
τελευταία διετία έχουν ως ακολούθως:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

31/12/2003

31/12/2002

(σε χιλ. Ευρώ)

(σε χιλ. Ευρώ)

1,87

2,91

Αναπόσβεστες Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις

1.269,51

1.374,95

Σύνολο Παγίου Ενεργητικού

1.280,03

1.384,51

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

3.093,15

3.116,61

4.385,30

4.507,33

2.315,86

2.281,39

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις

19,44

0,00

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις

2.050,00

2.225,93

4.385,30

4.507,33

Ενεργητικό
Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης

Σύνολο Ενεργητικού
Παθητικό
Ίδια Κεφάλαια

Σύνολο Παθητικού
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

2003

2002

(σε χιλ. Ευρώ)

(σε χιλ. Ευρώ)

Κύκλος Εργασιών

4.601,38

4.637,38

Μικτά Αποτελέσµατα

1.156,94

1.304,65

483,92

669,28

Κέρδη προ Φόρων

484,17

650,61

Κέρδη µετά Φόρων και Αµοιβών ∆.Σ.

158,71

238,89

Λειτουργικό Αποτέλεσµα

Η Εταιρεία διένειµε µερίσµατα για τη χρήση 2003, συνολικού ποσού 130.000 Ευρώ.
Σηµειώνεται ότι:
•
•
•

7.2
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Η καταχωρηµένη αξία της ΑΦΟΙ ΦΩΚΑ Α.Β.Ε. στην PAPERPACK – ΤΣΟΥΚΑΡΙ∆ΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. ανέρχεται σε
2.519.261,33 Ευρώ.
Η λογιστική αξία της συµµετοχής µε βάσει τον Ισολογισµό 31/12/2003 ανέρχεται σε 810.551,24 Ευρώ.
Η αναλογία τρίτων επί των µετοχών της ΑΦΟΙ ΦΩΚΑ Α.Β.Ε. ανέρχεται σε 1.505.309,44 Ευρώ.

Εταιρείες στις οποίες η PAPERPACK–ΤΣΟΥΚΑΡΙ∆ΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. Συµµετέχει
µε % άνω του 10%

ΕΤΗΣΙΟ ∆ΕΛΤΙΟ 2003
7.2.1

Αφοί Βλάχου Α.Β.Ε.

Η Εταιρεία ΑΦΟΙ ΒΛΑΧΟΥ Α.Β.Ε. ιδρύθηκε το 1996 (ΦΕΚ 211/15.1.1996). Η έδρα της εταιρείας είναι στον
∆ήµο Κορωπίου. Η διάρκεια της εταιρείας έχει οριστεί σε 50 έτη.
Το αντικείµενο δραστηριοτήτων της εταιρείας είναι η βιοµηχανική παραγωγή και εµπορία ειδών συσκευασίας
από εύκαµπτα υλικά.
Το ∆.Σ. της εταιρείας όπως συγκροτήθηκε σε σώµα µε το από 24/3/2003 πρακτικό του ∆.Σ. έχει ως
ακολούθως:
Όνοµα

Θέση

Νικόλαος Βλάχος

Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος

∆ηµήτριος Βλάχος

Αντιπρόεδρος

Θεοφάνης Αντωνίου

Μέλος

Νικόλαος Χριστοδούλου

Μέλος

Βασίλειος Κύρου

Μέλος

Το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 20.000.000 δρχ. και διαιρείτο σε 2.000 µετοχές
ονοµαστικής αξίας 10.000 δρχ. η κάθε µια. Το σηµερινό µετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 240.000 Ευρώ και
διαιρείται σε 8.000 µετοχές αξίας 30 Ευρώ η κάθε µία.
Η σύνθεση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας έχει ως εξής :
Αριθµός
µετοχών

Ποσοστό

FLEXOPACK A.E.

3.520

44,00%

PAPERPACΚ-ΤΣΟΥΚΑΡΙ∆ΗΣ Ι. A.B.E.E.

1.680

21,00%

Βλάχος Νικόλαος

1.428

17,85%

Βλάχος ∆ηµήτριος

1.372

17,15%

ΣΥΝΟΛΟ

8.000

100,00%

Μέτοχος

Τα συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία των αποτελεσµάτων χρήσης και του ισολογισµού της Εταιρείας κατά την
τελευταία διετία έχουν ως ακολούθως:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

31/12/2003

31/12/2002

(σε χιλ. Ευρώ)

(σε χιλ. Ευρώ)

146,30

12,52

22,34

76,93

Αναπόσβεστες Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις

1.820,11

1.808,72

Σύνολο Παγίου Ενεργητικού

1.848,80

1.889,99

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

5.776,69

5.232,52

7.811,58

7.151,73

1.357,75

1.313,62

Ενεργητικό
Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης
Αναπόσβεστες Ασώµατες Ακινητοποιήσεις

Σύνολο Ενεργητικού
Παθητικό
Ίδια Κεφάλαια
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις

501,26

580,61

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις

5.902,46

5.240,78
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Σύνολο Παθητικού

7.811,58

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

2003

7.151,73
2002

(σε χιλ. Ευρώ)

(σε χιλ. Ευρώ)

Κύκλος Εργασιών

8.532,30

9.120,05

Μικτά Αποτελέσµατα

1.371,02

974,94

Λειτουργικό Αποτέλεσµα

301,85

89,04

Κέρδη προ Φόρων

44,14

-89,89

Κέρδη µετά Φόρων και Αµοιβών ∆.Σ.

44,14

-89,89

Η Εταιρεία δεν διένειµε µερίσµατα για τη χρήση 2003.
Σηµειώνεται ότι:
•
•
•

Η καταχωρηµένη αξία της ΑΦΟΙ ΒΛΑΧΟΥ Α.Β.Ε. στην PAPERPACK – ΤΣΟΥΚΑΡΙ∆ΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. ανέρχεται
σε 1.173.881,62 Ευρώ.
Η λογιστική αξία της συµµετοχής µε βάσει τον Ισολογισµό 31/12/2003 ανέρχεται σε 285.128,20 Ευρώ.
Η αναλογία τρίτων επί των µετοχών της ΑΦΟΙ ΒΛΑΧΟΥ Α.Β.Ε. ανέρχεται σε 1.072.625,13 Ευρώ.

7.3

7.3.1

Λοιπές Συµµετοχές
Ν. Απέργης Α.Ε.

Η εταιρεία Ν. ΑΠΕΡΓΗΣ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1996 (ΦΕΚ 4909/11.07.1996). Η έδρα της εταιρείας είναι στο
Γαλάτσι, ∆ήµος Αθηναίων. Η διάρκεια της εταιρείας έχει οριστεί 50 έτη.
Το αντικείµενο δραστηριότητας της εταιρείας είναι οι διαφηµιστικές υπηρεσίες µε εξειδίκευση στην
επεξεργασία ηλεκτρονικών και ζωγραφικών µακετών.
Το ∆.Σ. της εταιρείας, όπως εκλέχθηκε µε την από 13/6/2003 Γενική Συνέλευση και συγκροτήθηκε σε σώµα
µε το από 13/6/2003 πρακτικό συγκρότησης σε σώµα, έχει ως ακολούθως:
Όνοµα

Θέση

Νικόλαος Απέργης

Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Ευαγγελία Απέργη

Μέλος

Νικόλαος Σιταράς

Μέλος

Θεοφάνης Αντωνίου

Μέλος

Μαρία Βούλγαρη

Μέλος

Το µετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 100.000,00 Ευρώ και διαιρείται σε 2.000 µετοχές ονοµαστικής αξίας 50
Ευρώ η κάθε µία. Η σύνθεση του µετοχικού κεφαλαίου έχει ως εξής:
Μέτοχος

49

Αριθµός
µετοχών

Ποσοστό

Νικόλαος Απέργης

1.020

51,00%

Ευαγγελία Απέργη

680

34,00%

PROMOCARTON A.E.

300

15,00%

ΕΤΗΣΙΟ ∆ΕΛΤΙΟ 2003
ΣΥΝΟΛΟ

2.000

100,00%

Τα συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία των αποτελεσµάτων χρήσης και του ισολογισµού της Εταιρείας κατά την
τελευταία διετία έχουν ως ακολούθως:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

31/12/2003

31/12/2002

(σε χιλ. Ευρώ)

(σε χιλ. Ευρώ)

40,10

25,16

47,06
692,63

31,98
705,04

739,69

737,02

18,16

91,68

Ενεργητικό
Αναπόσβεστες Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις

Σύνολο Παγίου Ενεργητικού
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού
Σύνολο Ενεργητικού
Παθητικό
Ίδια Κεφάλαια
Προβλέψεις
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Σύνολο Παθητικού
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

3,85

3,85

717,67

641,48

739,69

737,02

2003

2002

( σε χιλ. Ευρώ)

( σε χιλ. Ευρώ)

Κύκλος Εργασιών

725,70

870,39

Μικτά Αποτελέσµατα

401,02

457,72

Λειτουργικό Αποτέλεσµα

-44,64

61,33

Κέρδη προ Φόρων

-89,92

38,41

Κέρδη µετά Φόρων και Αµοιβών ∆.Σ.

-89,92

24,01

Η εταιρεία δεν διένειµε µερίσµατα για τη χρήση 2003.
Σηµειώνεται ότι:
•
•
•

Η καταχωρηµένη αξία της Ν. ΑΠΕΡΓΗΣ Α.Ε. στην PROMOCARTON Α.Ε. ανέρχεται σε 346.195,88 Ευρώ.
Η λογιστική αξία της συµµετοχής µε βάσει τον Ισολογισµό 31/12/2002 ανέρχεται σε 2.724,67 Ευρώ.
Η αναλογία τρίτων επί των µετοχών της Ν. ΑΠΕΡΓΗΣ Α.Ε. ανέρχεται σε 15.439,78 Ευρώ.
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8. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Στόχοι – Προοπτικές της PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙ∆ΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε

8.1

Η Εταιρεία κατά την τελευταία πενταετία έχει εκπονήσει εκτεταµένο επενδυτικό πρόγραµµα ύψους 22 εκ.
Ευρώ περίπου µε το οποίο εκσυγχρόνισε πλήρως τον µηχανολογικό της εξοπλισµό, αυξάνοντας
αποτελεσµατικά την παραγωγική της δυναµικότητα και την γκάµα των προσφεροµένων προϊόντων.
Παράλληλα, πραγµατοποίησε συµµετοχές σε δυναµικές εταιρείες του ευρύτερου κλάδου και κατάφερε να
διεισδύσει σε εξειδικευµένες αγορές, διευρύνοντας την πελατειακή βάση του Οµίλου και εξασφαλίζοντας
σηµαντικές οικονοµίες κλίµακος.
Το 2003 αποτέλεσε σηµαντική χρονιά για την Εταιρεία δεδοµένου ότι πραγµατοποιήθηκε µία πρωτοποριακή
και παράλληλα φιλόδοξη επένδυση σε νέα γραµµή εκτύπωσης µε τη µέθοδο της βαθυτυπίας. Η εν λόγω
µέθοδος αποτελεί την πιο σύγχρονη µορφή εκτύπωσης, καλύπτοντας αποτελεσµατικά πιο δύσκολες και
απαιτητικές εφαρµογές εκτύπωσης, προσφέροντας παράλληλα την απαιτούµενη ποιότητα στα παραγόµενα
προϊόντα. Η εν λόγω γραµµή παραγωγής είναι η δεύτερη που εγκαθιστά η Εταιρεία, αφού παρόµοια
επένδυση είχε πραγµατοποιηθεί και το 2002, µε παλαιότερης όµως γενιάς µηχανολογικό εξοπλισµό. Η νέα
γραµµή παραγωγής αποτελείται από υπερσύγχρονο µηχανολογικό εξοπλισµό, ο οποίος κόστισε περίπου 2 εκ.
Ευρώ.
Παράλληλα το 2003 αποτέλεσε και µία δύσκολη λειτουργικά χρονιά δεδοµένου ότι µία σειρά παραγόντων
επηρέασε αρνητικά την Εταιρεία. Τόσο το οικονοµικό περιβάλλον στο εσωτερικό µε τη γενικότερη
βιοµηχανική ύφεση που παρατηρήθηκε, όσο και στο εξωτερικό λόγω της οικονοµικής αναταραχής που
επιφέρει ο πόλεµος στο Ιράκ, επηρέασαν αρνητικά την αναπτυξιακή πορεία των εργασιών και της
κερδοφορίας της Εταιρείας. Παράλληλα, η ανατίµηση του Ευρώ έναντι του δολαρίου, επηρέασε τις εξαγωγές
της Εταιρείας, οι οποίες σε πολύ µεγάλο βαθµό τιµολογούνται σε δολάριο, µε αποτέλεσµα να επηρεαστεί
τόσο ο τζίρος των εξαγωγών, όσο και το µικτό τους περιθώριο.
Κάτω από αυτές τις συνθήκες η Εταιρεία κατάφερε να διατηρήσει το εγχώριο µερίδιο αγοράς της,
διατηρώντας ταυτόχρονα και την ηγετική της θέση στο εσωτερικό, ενώ παράλληλα κατάφερε να επιδείξει για
ακόµα µία χρονιά αξιοσηµείωτη εξαγωγική δραστηριότητα, διευρύνοντας σηµαντικά το πελατολόγιο
εξωτερικού και τον όγκο των εξαγόµενων προϊόντων.
Η µελλοντική στρατηγική της PAPERPACK – ΤΣΟΥΚΑΡΙ∆ΗΣ Ι. ΑΒΕΕ αποσκοπεί στην ανάκαµψη της
αναπτυξιακής πορείας των εργασιών και των αποτελεσµάτων της βασιζόµενη στις παρακάτω δράσεις:
1) Οργανική Ανάπτυξη
Η οργανική ανάπτυξη της Εταιρείας θα επιτευχθεί µέσω των παρακάτω:
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∆ιεύρυνση της γκάµας των προσφεροµένων προϊόντων, κυρίως µε την ένταξη της νέας γραµµής
εκτύπωσης µε τη µέθοδο της βαθυτυπίας, η οποία προσδίδει σηµαντικό συγκριτικό πλεονέκτηµα
στην Εταιρεία έναντι του εγχώριου ανταγωνισµού. Η Εταιρεία δίνει πια έµφαση σε προϊόντα υψηλών
απαιτήσεων και προδιαγραφών, µε υψηλή προστιθεµένη αξία, τα οποία περικλείουν πολύ σύνθετη
τεχνογνωσία στην παραγωγή τους και ενσωµατώνουν υψηλότερα περιθώρια κέρδους.

¾

Μείωση του κόστους παραγωγής, µέσω της αναδιάρθρωσης του υφιστάµενου παραγωγικού
εξοπλισµού και του αποτελεσµατικότερου ελέγχου της παραγωγικής διαδικασίας.

¾

∆ιεύρυνση
του πελατολογίου τόσο στο εξωτερικό όσο και στις αγορές του εξωτερικού.
Επισηµαίνεται ότι η Εταιρεία θα συνεχίσει να δίνει έµφαση στην εξαγωγική της δραστηριότητα, παρά
τις αντίξοες σηµερινές συνθήκες λόγω της ανατίµησης του Ευρώ σε σχέση µε το δολάριο, δεδοµένου
ότι µέσω των εξαγωγών έχει τη δυνατότητα να διαφοροποιείται αποτελεσµατικά από τον εγχώριο
ανταγωνισµό και την οικονοµική ύφεση στο εσωτερικό της χώρας. Για την αύξηση της
αποτελεσµατικότητας των εν λόγω εξαγωγών, η Εταιρεία έχει ήδη ξεκινήσει την προµήθεια πρώτων
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υλών οι οποίες τιµολογούνται σε δολάρια και µε αυτόν τον τρόπο αντισταθµίζει µεγάλο µέρος του
κινδύνου που αντιµετωπίζει από τις εξαγωγές της που τιµολογούνται σε δολάρια.
2) Εξαγορές και Συνεργασίες
Η ανάπτυξη µέσω εξαγορών, συγχωνεύσεων και συνεργασιών θα βοηθήσει στην ανταγωνιστικότητα και
βιωσιµότητα της Εταιρείας στο όλο και πιο σκληρό παγκόσµιο περιβάλλον της χάρτινης συσκευασίας, το
οποίο εµφανίζει εδώ και αρκετό καιρό τάσεις συγκέντρωσης σε ολιγάριθµους πολυεθνικούς
καθετοποιηµένους οµίλους εταιρειών. Συνεπώς κάθε ευκαιρία η οποία θα κριθεί ότι συµβάλει στην ανάπτυξη
της Εταιρείας και εξυπηρετεί τα συµφέροντα των µετόχων της θα εξεταστεί µε προσοχή, είτε πρόκειται για
την εγχώρια, είτε για τη διεθνή αγορά.
Μέσω της παραπάνω στρατηγικής, η ∆ιοίκηση της Εταιρείας προσβλέπει στην ανάκαµψη των εργασιών και
των αποτελεσµάτων της, έτσι ώστε µελλοντικά να συνεχιστεί απρόσκοπτα η αναπτυξιακή της πορεία, να
ισχυροποιηθεί περαιτέρω η ηγετική της θέση στην εγχώρια αγορά και η διεθνής αναγνώρισή της, µε απώτερο
σκοπό τη συνεχή δηµιουργία πρόσθετης αξίας για όλους τους µετόχους της.
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9. ΕΞΕΛΙΞΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΌΓΚΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
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 2003 έως τον ∆εκέµβριο του 2003, ο όγκος συναλλαγών και η αξία του
συνολικού µηνιαίου όγκου συναλλαγών παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα:
Ηµεροµηνία

Συνολική Αξία Συναλλαγών
Μηνός (χιλ. €)

Συνολικός Όγκος
Συναλλαγών Μηνός

Τιµή Κλεισίµατος
(σε €)

31/1/2003

45,12

9.650

4,00

28/2/2003

28,20

6.980

3,68

31/3/2003

52,49

17.300

2,90

30/4/2003

90,55

29.390

3,24

30/5/2003

130,32

36.990

3,06

30/6/2003

895,65

197.040

5,24

31/7/2003

1.114,87

168.840

7,00

29/8/2003

203,67

29.740

6,48

30/9/2003

119,83

22.050

4,82

31/10/2003

790,53

124.430

6,70

28/11/2003

1.593,09

271.580

4,78

31/12/2003

257,08

57.830

3,92

Στο διάγραµµα που ακολουθεί παρουσιάζεται η εξέλιξη της τιµής της µετοχής της PAPERPACK
Ι.ΤΣΟΥΚΑΡΙ∆ΗΣ Α.Β.Ε.Ε. σε σχέση µε τον όγκο συναλλαγών επί των τίτλων της, από την 02/01/2003 έως
την 31/12/2002.
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Η εξέλιξη της τιµής της µετοχής της PAPERPACK Ι.ΤΣΟΥΚΑΡΙ∆ΗΣ Α.Β.Ε.Ε. στο Χ.Α.Α. συγκριτικά µε την
αντίστοιχη πορεία του Γενικού ∆είκτη και του ∆είκτη της Παράλληλης Αγοράς παρατίθεται ως ακολούθως:

2/1/03

2/4/03
Paperpack (KO)

2/7/03
Γενικός ∆είκτης

2/10/03
∆είκτης Παράλληλης

Η χρηµατιστηριακή αξία της PAPERPACK Ι.ΤΣΟΥΚΑΡΙ∆ΗΣ Α.Β.Ε.Ε. την 31/12/2003 ανερχόταν σε 15.895.600
Ευρώ.
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10. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
10.1 Οικονοµικές Καταστάσεις Εταιρείας και Οµίλου
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003
(Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)
της ΕΤΑΙΡΙΑΣ: ’’ ΠΕΪΠΕΡΠΑΚ – ΤΣΟΥΚΑΡΙ∆ΗΣ Ι. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ,
ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙ∆ΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ’’
E∆ΡΑ : Μεταµόρφωση
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ : 35197/06/Β/96/101
Παρ. 1 Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων.
Παρεκκλίσεις που έγιναν χάρη της αρχής της πραγµατικής εικόνας.
∆ιάταξη και περίληψή της

(α) Άρθρο 42α παρ. 3 :
Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί
καταρτίσεως
των
ετήσιων
οικονοµικών
καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την
εµφάνιση, µε απόλυτη σαφήνεια, της πραγµατικής
εικόνας που απαιτεί η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου
αυτού.
(β) Άρθρο 42β παρ. 1 :
Παρέκκλιση από την αρχή του αµετάβλητου της
δοµής και µορφής εµφανίσεως του ισολογισµού και
του λογαριασµού αποτελέσµατα χρήσεως.
(γ) Άρθρο 42β παρ. 2 :
Καταχώριση στον προσιδιάζοντα λογαριασµό
στοιχείου
σχετιζόµενου
µε
περισσότερους
υποχρεωτικούς λογαριασµούς.
(δ) Άρθρο 42β παρ. 3 :
Προσαρµογή στη δοµή και στους τίτλους των
λογαριασµών µε αραβική αρίθµηση, όταν η ειδική
φύση της επιχειρήσεως το απαιτεί.
(ε) Άρθρο 42β παρ. 4 :
Συµπτύξεις λογαριασµών του ισολογισµού που
αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθµούς, για τις οποίες
(συµπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της
διατάξεως αυτής.
(στ) Άρθρο 42β παρ. 5 :
Αναµορφώσεις κονδυλίων προηγουµένης χρήσεως
για να καταστούν οµοειδή και συγκρίσιµα µε τα
αντίστοιχα κονδύλια της κλειόµενης χρήσεως.

Απάντηση

∆εν έγινε

∆εν έγινε

∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

∆εν έγιναν

∆εν έγιναν

(η) Άρθρο 43β παρ. 2 που προστέθηκε µε το άρθρο
Οι οικονοµικές καταστάσεις δηµοσιεύονται
6, Π.∆. 325/1994: Ισοτιµία δραχµής - ECU στην
µόνο σε ΕΥΡΩ (Ισοτιµία : 1 EURO =
περίπτωση που οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις
340,75 δραχµές).
δηµοσιεύθηκαν και σε ECU.
Παρ. 2. Αποτίµηση περιουσιακών στοιχείων
(α) Άρθρο 43α παρ. 1-α :
(1)Τα
πάγια
περιουσιακά
στοιχεία
Μέθοδοι αποτιµήσεως των περιουσιακών στοιχείων
αποτιµήθηκαν στην αξία της τιµής κτήσεως
και υπολογισµού των αποσβέσεων καθώς και των
τους ή του κόστους ιδιοκατασκευής τους ή
προβλέψεων για υποτιµήσεις τους.
της αναπροσαρµοσµένης µε βάση ειδικό
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νόµο αξία τους, η οποία είναι προσαυξηµένη
µε την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων
και µειωµένη µε τις προβλεπόµενες από το
νόµο αποσβέσεις. Κατά την κλειόµενη
χρήση διενεργήθηκαν αποσβέσεις επί των
µηχανηµάτων
µε
τους
χαµηλούς
συντελεστές, οι οποίοι προβλέπονται από το
Π.∆.299/2003, µε συνέπεια το ύψος αυτών
για την κλειόµενη χρήση να είναι µικρότερο
κατά ποσό €.500χιλ. περίπου και τα
Αποτελέσµατα της Παρούσας Χρήσης, να
είναι αυξηµένα κατά €.440χιλ.περίπου.
(2)∆εν συνέτρεξε περίπτωση σχηµατισµού
προβλέψεων υποτίµησης
(3)Τα από αγορά προερχόµενα αποθέµατα
αποτιµήθηκαν στην κατ’ είδος χαµηλότερη
τιµή µεταξύ τιµής κτήσεως και της
τρέχουσας τιµής αγοράς.
(4)Η µέση τιµή κτήσεως των αποθεµάτων
της 31.12.2003 προσδιορίστηκε µε την
µέθοδο της µέσης σταθµικής τιµής κόστους.
(5)Τα από ιδιοπαραγωγή προερχόµενα
αποθέµατα εκτός από τα υπολείµµατα και τα
υποπροϊόντα αποτιµήθηκαν στην κατ’ είδος
χαµηλότερη τιµή µεταξύ του κόστους
παραγωγής τους και του κατά το τέλος της
χρήσεως κόστους αναπαραγωγής τους.
(6) Τα υπολείµµατα και τα υποπροϊόντα
αποτιµήθηκαν στην πιθανή τιµή πωλήσεώς
τους.
β) Άρθρο 43 α παρ. 1-α :
Βάσεις µετατροπής σε δραχµές περιουσιακών
στοιχείων εκφρασµένων σε ξένο νόµισµα (Ξ.Ν.) και
λογιστικός χειρισµός των συναλλαγµατικών.

γ) Άρθρο 43 παρ. 2 :
Παρέκκλιση από τις µεθόδους και τις βασικές αρχές
αποτιµήσεως.
Εφαρµογή
ειδικών
µεθόδων
αποτιµήσεως.

Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε Ξ.Ν.
αποτιµήθηκαν µε βάση την επίσηµη τιµή του
Ξ.Ν. της 31/12/2003 και προέκυψαν
χρεωστικές συν/κες διαφορές ευρώ97.562,34
οι οποίες καταχωρήθηκαν στα έκτακτα και
ανόργανα
έξοδα
και
πιστωτικές
συναλλαγµατικές διαφορές ευρώ4.904,93 οι
οποίες
καταχωρήθηκαν
στον
λογ.44.14"Προβλέψεις για συν/κές διαφορές
από
αποτίµηση
απαιτήσεων
και
υποχρεώσεων" και αφορούσαν νοµίσµατα
εκτός της ζώνης του EURO.
-

-

Η αποτίµηση των συµµετοχών έγινε
στην αξία κτήσεως τους βάσει της
παρ.5 του άρθρου 32 του
Ν.3229/2004,
ήτοι
ευρώ
5.178.142,95, ενώ εάν γινόταν στην
τρέχουσα αξία τους θα ανερχόταν
σε ευρώ 1.333.000 περίπου. Κατά
την διαφορά αυτή εµφανίζονται
τα
αποτελέσµατα
αυξηµένα
χρήσεως , τα ίδια κεφάλαια της
εταιρείας και ο λογαριασµός του
ενεργητικού συµµετοχές.
Η εταιρεία κατά την χρήση 2002
άλλαξε την χρονική διάρκεια
απόσβεσης
της
υπεραξίας
(goodwill) από 5 σε 20 έτη,
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προσαρµόζοντας
ανάλογα
συντελεστή απόσβεσης .
(δ) Άρθρο 43 παρ. 7-β :
Αλλαγή µεθόδου υπολογισµού της τιµής κτήσεως ή
του κόστους παραγωγής των αποθεµάτων ή των
κινητών αξιών.
(ε) Άρθρο 43 παρ. 7-γ :
Παράθεση της διαφοράς, µεταξύ της αξίας
αποτιµήσεως των αποθεµάτων και κινητών αξιών και
της τρέχουσας τιµής αγοράς τους, εφόσον είναι
αξιόλογη.

τον

∆εν έγινε

∆εν είναι αξιόλογη η διαφορά

(στ) Άρθρο 43 παρ. 9 :
Η τελευταία αναπροσαρµογή των παγίων
Ανάλυση και επεξήγηση της γενοµένης µέσα στη
έγινε στη χρήση 2000 σύµφωνα µε το Ν.
χρήση, µε βάση ειδικό νόµο, αναπροσαρµογής της
2065/92.
αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και
παράθεση της κινήσεως του λογαριασµού "∆ιαφορές
αναπροσαρµογής".
Παρ. 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως
(α) Άρθρο 42ε παρ. 8 :
Σύµφωνα µε τον Πίνακα που ακολουθεί
Μεταβολές παγίων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως
(πολυετούς αποσβέσεως).
Ενσώµατες
Ακιν/σεις

Γήπεδα

Κτίρια

Υπόλοιπο
31.12.2002

23.593,71

732.245,70

14.717.495,92

292.607,51

473.631,68

28.716,16

16.268.290,68

Προσθήκες

0,00

70.252,90

2.231.871,10

18.519,29

49.246,10

0,00

2.369.889,39

-23.593,71 -157.562,89

-1.447.406,55

-77.191,49

-1.247,25

-28.716,16

-1.735.718,05

Υπόλοιπο
31.12.2003

0,00 644.935,71

15.501.960,47

233.935,31

521.630,53

0,00

16.902.462,02

Σωρευτικές
Αποσβέσεις
31.12.2002

0,00 304.859,80

4.688.120,22

141.569,62

370.574,73

0,00

5.505.124,37

Αποσβέσεις
Χρήσεως

0,00

45.622,44

639.108,00

18.054,48

48.939,01

0,00

751.723,93

∆ιαγραφές
Αποσβέσεων
Χρήσεως

0,00 -133.651,45

0,00

-14.046,77

0,00

0,00

-147.698,22

Σωρευτικές
Αποσβέσεις
31.12.2003

0,00

216.830,79

5.327.228,22

145.577,33

419.513,74

0,00

6.109.150,08

Αναπόσβ.
Υπόλοιπο

0,00

428.104,92

10.174.732,25

88.357,98

102.116,79

0,00

10.793.311,94

Μειώσεις

Μηχανήµατα

(β) Άρθρο 43 παρ. 5 – δ :
Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων.
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Μεταφορικά
Ακινητ/σεις
Εξοπλισµός
Μέσα
Υπό Εκτέλεση

∆εν έγιναν

(γ) Άρθρο 43 παρ. 5ε :
Προβλέψεις για υποτίµηση ενσώµατων
παγίων περιουσιακών στοιχείων.

∆εν σχηµατίσθηκαν

(δ) Άρθρο 43 παρ. 3ε :
Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των
εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς

Σύµφωνα µε τον Πίνακα που ακολουθεί

Σύνολο
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αποσβέσεως) που αφορούν τη χρήση.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Α Ξ Ι Α

Κ Τ Η Σ Ε Ω Σ
Προσθήκες/Μ
ειώσεις 1.1.31.12.2003

Υπόλοιπα
31.12.2002

Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

16.10 Εξοδα α' εγκ/σης

Μ Ε Ι Ο Ν: Α Π Ο Σ Β Ε Σ Ε Ι Σ

Υπόλοιπο
31.12.2003

Υπόλοιπα
31.12.2002

Τακτικές
Αποσβέσεις
31.12.2003

Υπόλοιπα
31.12.2003

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤ
Ο
ΥΠΟΛΟΙΠΟ
31.12.2003

5.133,13

0,00

5.133,13

4.787,90

345,22

5.133,12

0,01

196.138,49

53.526,00

249.664,49

55.997,30

49.167,90

105.165,20

144.499,29

16.14 Εξοδα κτήσης Ακιν/σεων

89.637,93

0,00

89.637,93

60.602,50

17.927,59

78.530,09

11.107,84

16.17 Εξοδα Αναδιοργανώσεως

332.057,46

8.642,78

340.700,24

291.094,73

15.505,09

306.599,82

34.100,42

1.078.410,40

0,00

1.078.410,40

646.039,23

191.362,85

837.402,08

241.008,32

631.847,22

0,00

631.847,22

389.092,70

126.369,43

515.462,13

116.385,09

2.333.224,63

62.168,78

400.678,08 1.848.292,44

547.100,97

16.13 Έξοδα αυξ.µετοχικού
Κεφαλαίου
(κοινοπρακτικό
δάνειο)

16.19 Λοιπά έξοδα πολυετούς
απόσβεσης
16.91 ∆απάνες
χρηµατιστήριο

εισόδου

στο

ΣΥΝΟΛΟ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Α Ξ Ι Α

16.19 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ∆Α ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ
ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ
Αδεια
εκσυχρονισµού
Μεταµορφωσης

Υπόλοιπα
31.12.2002

2.395.393,41 1.447.614,36

Κ Τ Η Σ Ε Ω Σ
Προσθήκε
Υπόλοιπο
ς 01.0131.12.2003
31.12.
2003

Μ Ε Ι Ο Ν: Α Π Ο Σ Β Ε Σ Ε Ι Σ
Υπόλοιπα
31.12.2002

Τακτικές
Αποσβέσεις
31.12.2003

Υπόλοιπα
31.12.2003

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΟ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
31.12.2003

κτιρίου

Άδεια εκσυχρονισµού κτιρίου Βιλτανιώτη
24 Κηφισιά
Συν/κες ∆ιαφορές EURO
Προβλέψεις Αποζηµίωσης Προσωπικού

1.597,47
2.991,46
36.777,52

0,00
0,00
0,00

1.597,47

638,99

319,49

958,48

638,99

2.991,46

1.196,58

598,29

1.794,87

1.196,59

36.777,52

36.777,52

0,00

36.777,52

0,00

225.689,09

0,00

225.689,09

90.275,62

45.137,82

135.413,46

90.275,65

Κόστος Μετάβασης σε Ευρώ

83.697,94

0,00

83.697,94

50.218,78

16.739,58

66.958,36

16.739,58

Λοιπές Εγκαταστάσεις

84.818,59

0,00

84.818,59

84.818,58

0,00

84.818,58

0,01

Πρόβλεψη Αποτίµησης Χρεογράφων

624.889,08

0,00

624.889,08

374.933,46

124.977,82

499.911,28

124.977,80

Έξοδα Συγχώνευσης µε Απορρόφηση

17.949,25

0,00

17.949,25

7.179,70

3.589,85

10.769,55

7.179,70

1.078.410,4

646.039,23

191.362,84

837.402,10

241.008,32

ΣΥΝΟΛΟ

1.078.410,4

0,00

(ε) Άρθρο 43 παρ. 3γ :
Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισµός των
συναλλαγµατικών διαφορών που προέκυψαν στην
παρούσα χρήση, κατά την πληρωµή (δόσεων) ή την
αποτίµηση στο τέλος της χρήσεως δανείων ή
πιστώσεων, χρησιµοποιηθέντων αποκλειστικά για
κτήσεις παγίων στοιχείων.
(στ) Άρθρο 43 παρ. 4 εδαφ. α και β:
Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων "Έξοδα
ερευνών και αναπτύξεως", "Παραχωρήσεις και
δικαιώµατα
βιοµηχανικής
ιδιοκτησίας"
και
"Υπεραξία επιχειρήσεως (GOODWILL)".

∆εν υπάρχουν τέτοια κονδύλια

Το ποσό των ευρώ2.112.494,62 αφορά την υπεραξία
που
προέκυψε
µε
την
απορρόφηση
της
«ΛΕΟΝΑΡ∆ΟΣ Α.Ε. ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ». και
εµφανίζεται στο Ενεργητικό Γ1 ως υπεραξία
επιχειρήσεως Η χρονική διάρκεια απόσβεσης της
υπεραξίας άλλαξε κατά την χρήση 2002 από 5 σε 20
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έτη προσαρµόζοντας
απόσβεσης.

ανάλογα

το

συντελεστή

Παρ. 4. Συµµετοχές
(α) Άρθρο 43α παρ.1-β :
Συµµετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων µε
ποσοστό µεγαλύτερο από 10%.
%
Συµ/χής

Ισολογ
ισµός
Έτους

Αποτελέσµα
τα Χρήσεως

Τιµή
Κτήσεως

Τρέχουσα
Λογιστική
Αξία

Εσωτερική
Λογιστική
Αξία Βάσει
του άρθρ.43
του Ν.2190

ΕΥΡΩΚΤΙΣΜΑ Α.Ε.
Έδρα: Πανεπιστηµίου 16 Αθήνα
ΑΦΜ.:099366730
ΑΡΜΑΕ.:42921/01/Β/99/251

99%

2003

-20.088,50

1.485.000,00

1.406.566,55

268.066,35

ΑΦΟΙ ΦΩΚΑ Α.Β.Ε.Ε
Έδρα: 17ο χλµ Ε.Ο. Αθηνών –
Κορίνθου Ασπρόπυργος
ΑΦΜ.:094468303
ΑΡΜΑΕ.:36202/03/Β/96/23

35%

2003

484.171,38

2.519.261,33

810.551,24

789.901,24

ΑΦΟΙ ΒΛΑΧΟΥ Α.Β.Ε.
Έδρα:
ΑΦΜ.:
ΑΡΜΑΕ.:34953/04/Β/96/91

21%

2003

44.135,35

1.173.881,62

285.128,20

275.258,20

5.178.142,95

2.502.245,99

1.333.225,79

Στοιχεία Εταιρειών

ΣΥΝΟΛΑ

(β) Άρθρο 43α παρ. 1-β που προστέθηκε µε το
άρθρο 3 του Π.∆.326/1994 :
Όταν η ΑΕ (ή ΕΠΕ και οι ΕΕ κατά µετοχές)
συµµετέχουν στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων (π.χ.
Οµόρρυθµες Ετερόρρυθµες εταιρείες) στις οποίες η
ΑΕ (ή ΕΠΕ ή ΕΕ κατά µετοχές) είναι απεριόριστα
ευθυνόµενοι εταίροι.

∆εν υπάρχουν

(γ) Άρθρο 43α παρ.1-ιε :
Σύνταξη ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων
στις οποίες περιλαµβάνονται και οι οικονοµικές
καταστάσεις της εταιρείας.

Η εταιρεία συντάσσει για Πέµπτη (5η) φορά
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις στις οποίες
περιλαµβάνονται τα στοιχεία των θυγατρικών
εταιρειών, "ΕΥΡΩΚΤΙΣΜΑ Α.Ε.", "ΑΦΟΙ ΦΩΚΑ
Α.Ε.Β.Ε.", και της εταιρείας "ΠΡΟΜΟΚΑΡΤΟΝ
Α.Ε." που ενοποιείται ως θυγατρική της θυγατρικής
ΕΥΡΩΚΤΙΣΜΑ Α.Ε. .
Παρ. 5. Αποθέµατα

(α) Άρθρο 43α παρ. 1-ια:
Αποτίµηση αποθεµάτων κατά παρέκκλιση από τους
κανόνες αποτιµήσεως του άρθρου 43, για λόγους
φορολογικών ελαφρύνσεων.

∆εν έγινε παρέκκλιση

(β) Άρθρο 43α παρ. 1-ι:
∆ιαφορές
από
υποτίµηση
κυκλοφορούντων
∆εν υπάρχουν
στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους
οφείλονται.
Παρ. 6.Μετοχικό κεφάλαιο
(α) Άρθρο 43α παρ.1-δ :
Μετοχικό κεφάλαιο ευρώ9.732.000,00. ∆ιαιρείται σε
Κατηγορίες µετοχών στις οποίες διαιρείται το
4.055.000 ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας
µετοχικό κεφάλαιο.
2,40 ευρώ εκάστη.
1. Καταβεβληµένο ευρώ9.732.000,00
(β) Άρθρο 43α παρ.1-γ:
Eκδοθείσες µετοχές µέσα στη χρήση για αύξηση του
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∆εν υπάρχουν. Η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου
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µετοχικού κεφαλαίου.

που πραγµατοποιήθηκε στην τρέχουσα χρήση, µε την
από 30/06/2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των
Μετόχων της Εταιρείας, αφορά κατά ευρώ
4.866.000,00
κεφαλαιοποίηση
µέρους
του
αποθεµατικού από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο και
αύξηση της ονοµαστικής αξίας των µετοχών της
Εταιρείας από ευρώ 1,20 σε ευρώ2,40. Η πιστοποίηση
της αύξησης έγινε από το ∆.Σ. της Εταιρείας την
03/07/2003.

(γ) Άρθρο 43α παρ.1-ε και 42ε παρ.10.
Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωµατωµένα σε αυτούς
δικαιώµατα.

∆εν εκδόθηκαν

(δ) Άρθρο 43α παρ.1-ιστ :
Απόκτηση ίδιων µετοχών µέσα στην παρούσα χρήση.

∆εν αποκτήθηκαν ίδιες µετοχές. Συνολικά ο
λογαριασµός ίδιες µετοχές εµφανίζει υπόλοιπο
ευρώ1.537.739 εκ των οποίων ποσό ευρώ900.768,00
εµφανίζεται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων και ποσό
ευρώ636.971,00
εµφανίζεται
στο
λογαριασµό
Ενεργητικού ∆ΙΙΙ.4 «Ίδιες Μετοχές».
Παρ. 7. Προβλέψεις και υποχρεώσεις

(α) ΄Άρθρο 42ε παρ.14 εδαφ. δ:
Ανάλυση του λογαριασµού "Λοιπές προβλέψεις " αν
το ποσό του είναι σηµαντικό.
(β) ΄Άρθρο 43α παρ.1-ζ:
Οι οικονοµικές δεσµεύσεις από συµβάσεις κ.λ.π. που
δεν εµφανίζονται στους λογαριασµούς τάξεως.
Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών µηνιαίων παροχών
και οικονοµικές δεσµεύσεις για συνδεδεµένες
επιχειρήσεις.
(γ) Άρθρο 43α παρ.1-ιβ:
Πιθανές οφειλές σηµαντικών ποσών φόρων και ποσά
φόρων που ενδεχοµένως να προκύψουν σε βάρος της
κλειόµενης και των προηγούµενων χρήσεων εφόσον
δεν εµφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις
προβλέψεις.
(δ) ΄Άρθρο 43α παρ.1 – στ.:
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.

(ε) ΄Άρθρο 43α παρ. 1 στ.:
Yποχρεώσεις καλυπτόµενες
ασφάλειες.

µε

εµπράγµατες

Οι λοιπές προβλέψεις που έχει σχηµατίσει η εταιρεία
αφορούν προβλέψεις για συναλλαγµατικές διαφορές
σε USD, CHF & SEK ποσού ευρώ4.904,93.
∆εν υπάρχουν

Η εταιρεία είναι ανέλεγκτη φορολογικά για τις χρήσεις
2002 - 2003, για τις οποίες οι φορολογικές της
υποχρεώσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές.

∆εν υπάρχουν. Υφίσταται κοινοπρακτικό δάνειο
πενταετής διάρκειας ποσού ευρώ12.500.000. Οι λοιπές
µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις αφορούν εγγύηση
ενοικίου.
∆εν υπάρχουν

Παρ. 8. Μεταβατικοί λογαριασµοί

Άρθρο 42ε παρ.12:
Ανάλυση των κονδυλίων των µεταβατικών
λογαριασµών. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα», «Έξοδα
χρήσεως δεδουλευµένα» και «Έξοδα εποµένων
χρήσεων».

α) Έξοδα εποµένων χρήσεων :
Παροχές τρίτων
Αµοιβές & έξοδα τρίτων
Φόροι Τέλη
Τόκοι & συναφή έξοδα
∆ιάφορα Έξοδα
β) Έσοδα Χρήσεως Εισπρακτέα
γ) Αγορές υπό παραλαβή
δ) Έξοδα χρήσεως δουλευµένα
Παροχές τρίτων

21.807,77
26,94
4.367,45
214,49
2.285,80
€.28.702,45
€.98,18
€.222.395,73
8.064,00
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Φόροι Τέλη
Τόκοι ∆ουλευµένοι Πληρωτέοι
ε) Αγορές υπό Τακτοποίηση

1.814,28
33.023,60
€.42.901,88
€.19.017,00

Παρ. 9. Λογαριασµοί Τάξεως
Άρθρο 42ε παρ.11:
Aνάλυση των λογαριασµών τάξεως, στην έκταση
που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις
πληροφορίες της επόµενης παρ. 10.

Εµπορεύµατα τρίτων για φύλαξη
Λογαριασµοί
Εγγυήσεων
&
εµπράγµατων ασφαλειών
Λοιποί Λογαριασµοί Τάξεως

2.510.270,16
889.953,29
33.318,00
€.3.433.541,45

Παρ. 10. Χορηγηθείσες Εγγυήσεις και Εµπράγµατες ασφάλειες
Άρθρο 42ε παρ.9:
Eγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες που
Αφορούν
Εγγυητικές
επιστολές
εξόφλησης
χορηγήθηκαν από την εταιρεία.
υποχρεώσεων προς προµηθευτές ποσού €.289.319,88
Παρ. 11 Αµοιβές µελών οργάνων και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως
(α) Άρθρο 43α παρ. 1-ιγ:
Αµοιβές µελών ∆.Σ. ευρώ349.671,44
Αµοιβές
µελών
οργάνων
διοικήσεως
και
Αµοιβές και έξοδα ελεγκτών ευρώ15.300,00
διευθύνσεως της εταιρίας.
(β) Άρθρο 43α παρ.1-ιγ:
Υποχρεώσεις που δηµιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν
για βοηθήµατα σε αποχωρήσαντα την παρούσα
χρήση µέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως
της εταιρείας.

∆εν υπάρχουν

(γ) ΄Άρθρο 43α παρ.1-ιδ:
∆εν υπάρχουν.
∆οθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα
διοικήσεως (µέλη διοικητικών συµβουλίων και
διαχειριστές).
Παρ. 12. Αποτελέσµατα
(α) Άρθρο 43α παρ. 1-η:
Κύκλος εργασιών ποσά σε €
Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας
Πωλήσεις Εµπορευµάτων Εσωτ.
και γεωγραφικές αγορές. (Ο κύκλος εργασιών
Πωλήσεις
εσωτ.προϊόντων
λαµβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 42ε παρ. 15
ετοιµ.και ηµιτελών
εδαφ. α.)
Πωλήσεις εξωτερικού προιόντων
Μείον:επιστροφές εσωτ.
Μείον: εκπτώσεις εσωτ.
Μείον: εκπτώσεις εξωτ
Πωλήσεις λοιπών αποθεµάτων και
άχρηστων υλικών εσωτ.
Πωλήσεις α,β υλών και υλικών
συσκ. εσωτ.
Πωλήσεις α,β υλών και υλικών
συσκ. εξωτ.
Μείον: επιστροφές και εκπτώσεις
Παροχής υπηρεσιών (φασόν)
εσωτερικού

60,00
10.875.528,59
4.060.101,80
-202.068,01
-275.146,32
-17.770,56
118.793,14
413.311,08
66.498,89
-13.557,10
606.070,22
€.15.631.821,73

(β) Άρθρο 43α παρ. 1-θ:
Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά την διάρκεια
της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού, µε
το συνολικό κόστος τους. ∆ιευκρινίζεται ότι, στο
«∆ιοικητικό
(υπαλληλικό)
προσωπικό»
περιλαµβάνεται το µε µηνιαίο µισθό αµειβόµενο
προσωπικό και το «εργατοτεχνικό προσωπικό» οι
αµειβόµενοι µε ηµεροµίσθιο.
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1.Μέσος όρος του προσωπικού 122 άτοµα
2.Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες
- ∆ιοικητικό Υπαλληλικό 37
- Ηµεροµίσθιο 85
3.Αµοιβές και έξοδα προσωπικού:
- ∆ιοικητικού Υπαλληλικού
- Μισθοί €.1.067.497,71
- Κοινωνικές Επιβαρύνσεις €.239.683,36
- Εργατοτεχνικό
- Ηµεροµίσθια €.1.479.541,66

ΕΤΗΣΙΟ ∆ΕΛΤΙΟ 2003
-

γ) ΄Άρθρο 42ε παρ.15 – β:
Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και
εσόδων (δηλαδή των λογαριασµών "έκτακτα και
ανόργανα έξοδα"). Αν τα ποσά των λογαριασµών
"έκτακτες ζηµίες" και "έκτακτα κέρδη" είναι
σηµαντικά, κατ΄ εφαρµογή της διατάξεως του
άρθρου 43α παρ.1-ιγ, παραθέτεται και αυτών
ανάλυση (µε βάση τους λογ/σµούς 81.02 και 81.03
του Γεν. Λογ. Σχεδίου).

Κοινωνικές Επιβαρύνσεις €.421.716,37

1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα ποσά σε €

Φορολογικά πρόστιµα και
προσαυξήσεις
Συναλλαγµατικές διαφορές
Πρόστιµα ΚΟΚ
Prorata
∆ιαφορές
λογαριασµών
προµηθευτών
∆ιαφορές
λογαριασµών
πιστωτικών καρτών
∆ιαφορές στο ΦΠΑ εκροών
(υπολογισµού)
Λοιπά έκτακτα & ανόργανα
έξοδα ΦΠΑ 18%

781,50
138.977,7
9
171,52
1.349,91
0,02
92,10
0,01
4.832,21
146.205,0
6

2. Έκτακτα κέρδη ποσά σε €

Κέρδη
από
εκποίηση
ακινήτων
Κερδη
από εκποίηση
µηχ)των-τεχν.εγκατασ
Κερδη
από εκποίηση
µεταφορικών µέσων
Κερδη από εκποίηση επίπλων
& λοιπ.εξοπλ.

305.244,2
8
22.745,94
3.977,96
2,17
331.970,3
5

3. Έκτακτα έσοδα ποσά σε €

Συναλλαγµατικές
διαφορές
Αναλογούσες στη χρήση
επιχορ.παγίων επεν
∆ιαφορές λογαριασµών
προµηθευτών
Λοιπά
έκτακτα
&
ανόργανα έσοδα

187.879,37
100.661,53
1,33
6.487,70
295.029,93

4.Έκτακτες Ζηµιές ποσά σε €

Ζηµίες από εκποίηση
µηχ/των-τεχν.εγκατ.
Ζηµίες
από
εκπ)ση
µεταφορικών µέσων

419.605,81
8.058,89
427.664,70
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(δ) ΄Άρθρο 42ε παρ.15 - β:
Ανάλυση των λογαριασµών "Έσοδα προηγούµενων
χρήσεων", "Έσοδα από προβλέψεις προηγούµενων
ρήσεων" και "Έξοδα προηγούµενων χρήσεων".

1.Έσοδα Προηγούµενων χρήσεων ποσά σε €

Λοιπά έσοδα προηγούµενων
χρήσεων
Προβλέψεις αποζ.προσ.λόγω
εξόδου από υπ.

53.654,4
9
7.143,13
60.797,6
2

2.Έξοδα Προηγούµενων χρήσεων ποσά σε €
Λοιπά Έξοδα Προηγ.Χρήσ.
22.457,48
(ε) Άρθρο 43ε πα:
Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται
από ειδικές διατάξεις της νοµοθεσίας που ισχύει κάθε
φορά.
(στ) Άρθρο 43α:
Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που κρίνονται
αναγκαίες για την επίτευξη των σκοπών της
αρτιότερης πληροφόρησης των µετόχων και των
τρίτων και της παρουσίασης µιας πιστής εικόνας της
περιουσίας, της χρηµατοοικονοµικής θέσης και των
αποτελεσµάτων χρήσεως της εταιρείας.

∆εν υπάρχουν

Με την από 10/2/2004 απόφαση της Γ.Σ. των µετόχων
της εταιρείας ακυρώθηκαν 101.910 Ίδιες Μετοχές, µε
µείωση του µετοχικού κεφαλαίου κατά €.244.584, της
διαφοράς υπέρ το άρτιο κατά €.46.683,63,
συµψηφισµό του αποθεµατικού για Ίδιες Μετοχές
κατά €.636.971,00 και κατά €.609.500,37 µειώθηκαν
τα Ίδια Κεφάλαια µε την δηµιουργία χρεωστικού
Αποθεµατικού διαφοράς από εκποίηση – ακύρωση
Ιδίων Μετοχών.

Μεταµόρφωση 30 Απριλίου 2004
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.

Ο Αντιπρόεδρος του
∆.Σ.

Ο Οικονοµικός
∆ιευθυντής

Ο ∆ιευθυντής
Λογιστηρίου

Ιωάννης Π. Τσουκαρίδης
Α.∆.Τ. Ι 192855

Γεώργιος Ι. Οράτης
Α.∆.Τ. ΚΑ 251578

Θεοφάνης Ν. Αντωνίου
Α.∆.Τ. Ν 018326

Νικόλαος ∆. Ζέτος
Α.∆.Τ. Λ 695273

Βεβαίωση
Το προσάρτηµα αυτό το οποίο αποτελείται από 10 σελίδες είναι αυτό που αναφέρω στο από 6 Μαΐου 2004
πιστοποιητικό ελέγχου µου.
6 Μαΐου 2004
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Εµµανούηλ Ν. ∆ιαµαντουλάκης
Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 13 101
Grant Thornton A.E.O.E.
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ΕΚΘΕΣΗ
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ανωνύµου Εταιρίας
¨ΠΕΪΠΕΡΠΑΚ - ΤΣΟΥΚΑΡΙ∆ΗΣ I. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ
ΕΙ∆ΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ¨
ΑΡ. Μ.Α.Ε 35197/06/Β/96/101
Προς την
8η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας.
Κύριοι, Μέτοχοι,
Ο συνταχθείς ισολογισµός της 31.12.2003, ο οποίος έχει ως διαχειριστική περίοδο από 01.01.2003 έως
31.12.2003 και στηρίζεται επί των εγγραφών και των στοιχείων της εταιρίας και ο οποίος υποβάλλεται προς
έγκριση στην παρούσα γενική συνέλευση, έχει όπως παρακάτω αναλύεται:

2003
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Έξοδα εγκατάστασης (αναποσβ. Υπολ)

547.100,95

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (αναποσβ. Υπολ)
Ασώµατες ακινητοποιήσεις

1.505.821,67

Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις

10.793.311,94

Συµµετοχές και Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού

5.263.575,59
17.562.709,20

Κυκλοφορούν Ενεργητικού
Αποθέµατα

4.292.638,50

Πελάτες

6.500.303,74

Γραµµάτια εισπρακτέα
Επιταγές εισπρακτέες

0,00
1.523.752,68

Επισφαλείς – επίδικοι πελάτες & χρεώστες και επιταγές σε
καθυστέρηση

11.689,24

Χρεώστες διάφοροι

98.147,11

Λογαριασµοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων

207,40

Χρεόγραφα

636.987,10

∆ιαθέσιµα

355.241,48

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

13.418.967,25

Μεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού

251.196,36

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

31.779.973,76

ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΑΙ Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό Κεφάλαιο

9.732.000,00

∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο

1.857.542,31

∆ιαφορές αναπροσαρµογής – Επιχορηγήσεις επενδύσεων

2.843,44

Αποθεµατικά κεφάλαια

-228.029,06

Αποτελέσµατα εις νέο

-608.649,42
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Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

10.755.707,27

Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα
Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από
την υπηρεσία
Λοιπές προβλέψεις
Σύνολο προβλέψεων

332.643,28
4.904,93
337.548,21

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
∆άνεια τραπεζών
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο Μακροπροθέσµων υποχρεώσεων

12.500.000,00
4.603,14
12.504.603,14

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Προµηθευτές/ επιταγές / γρ/τια

3.681.217,53

Τράπεζες

2.872.789,03

Προκαταβολές πελατών
Φόροι / Κοινωνικές Ασφαλίσεις
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόµενη
χρήση
Μερίσµατα πληρωτέα
Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο Βραχυπροθέσµων Υποχρεώσεων
Μεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

11.749,24
296.288,84
1.000.000,00
1.203,65
256.947,97
8.120.196,26
61.918,88
31.779.973,76

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος & ∆/νων Σύµβουλος της εταιρίας βεβαιώνει τα µέλη του ∆.Σ. ότι παρά την διεθνή
κρίση λόγω του πολέµου στο Ιράκ, αλλά και την γενικότερη οικονοµική επίδραση που είχε η πτώση του
δολαρίου έναντι του Ευρώ στις εξαγωγές τις εταιρίας, κατεβλήθη κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να
επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα. Η δυναµική της εταιρίας συνεχίζει να είναι µεγάλη και οι
προοπτικές της είναι θετικές παρά τις δύσκολες συνθήκες της αγοράς.

1.ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Οι πωλήσεις της χρήσεως παρουσίασαν µείωση κατά 586 χιλιάδες Ευρώ σε σχέση µε την προηγούµενη
χρήση. Η παρούσα χρήση, σε αντίθεση µε τις προηγούµενες ήταν ζηµιογόνος, γεγονός που οφείλεται τόσο
στον οξύ ανταγωνισµό και τις ποικίλες πιέσεις που υφίστανται οι εταιρίες του κλάδου, όσο και στις διεθνείς
αρνητικές συγκυρίες (Πόλεµος στο Ιράκ, Πτώση του ∆ολαρίου κ.λ.π.). Άλλωστε µεγάλο µέρος των
πωλήσεων εξωτερικού γίνεται σε δολάρια. Το ύψος των ζηµιών ανήλθε σε ευρώ 608.649,42 και ως εκ’
τούτου δεν υπάρχουν κέρδη προς διάθεση.

2.ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Τα ακίνητο που διέθετε η εταιρία πωλήθηκε την 31/12/2003, από την πώληση του οποίου προέκυψαν κέρδη
ύψους ευρώ 305.244,28.

3.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η πραγµατική οικονοµική κατάσταση της εταιρίας είναι ικανοποιητική, προχωρώντας κατά τον τελευταίο
χρόνο σε επενδύσεις παγίου εξοπλισµού ύψους περίπου 2,5 εκατ. Ευρώ. Η εταιρία υπέστη έκτακτες ζηµίες
ύψους περίπου 0,6 εκατ. Ευρώ, που οφείλονται τόσο σε συναλλαγµατικές διαφορές (0,14χιλ.ευρώ) όσο και
σε ζηµίες από εκποίηση παγίων στοιχείων (0,43χιλ.ευρώ). Εκτός αυτών από την ρευστοποίηση των
χρεογράφων στην διαρρεύσασα χρήση προέκυψαν ζηµίες ύψους 124χιλ.ευρώ περίπου. Παρά το γεγονός ότι
η εταιρία έχει υψηλές αποσβέσεις και χρηµατοοικονοµικά έξοδα που οφείλονται κυρίως στις υψηλές
επενδύσεις των τελευταίων ετών, η οικονοµική θέση της εταιρίας δύναται να βελτιωθεί περισσότερο και
ανταποκρίνεται στην εµφανιζόµενη εικόνα του ισολογισµού.

4.ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
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Παρά τον οξύ ανταγωνισµό του κλάδου, και την οικονοµική κρίση προβλέπεται κατά την τρέχουσα χρήση
σταθεροποίηση του κύκλου εργασιών και των κερδών στα επίπεδα της διαρρεύσασας χρήσης. Γίνεται
προσπάθεια αναδιάρθρωσης στοιχείων του ενεργητικού της εταιρίας ώστε να εξοικονοµηθούν κέρδη από
τόκους και να βελτιωθεί η ταµειακή ρευστότητα της εταιρίας. Η πρόβλεψη για τον κύκλο εργασιών του
έτους 2004 είναι περίπου 15,5 εκατοµµύρια ευρώ, ενώ έχουν ληφθεί και όλα τα αναγκαία µέτρα ώστε κατά
την χρήση 2004 η εταιρία να ξαναπεράσει στην κερδοφορία.

5.ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ZΗΜΙΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Πέραν των όσων αναφέρονται ανωτέρω στο κεφάλαιο 3, δεν υπάρχουν και δεν προβλέπεται να υπάρξουν
για την τρέχουσα χρήση.

6.ΑΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Με απόφαση της από 10.02.2004 Γενικής Συνέλευσης ακυρώθηκαν οι 101.910 ίδιες µετοχές που κατείχε η
εταιρία, γεγονός που απέφερε µείωση του µετοχικού κεφαλαίου κατά ευρώ 244.584,00, µείωση της
διαφοράς υπέρ το άρτιο κατά ευρώ 46.683,63, συµψηφισµό του σχηµατισθέντος αποθεµατικού για ίδιες
µετοχές ύψους ευρώ 636.971,00 και µείωση των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας µε τον σχηµατισµό
χρεωστικού αποθεµατικού διαφοράς από εκποίηση ή ακύρωση ιδίων µετοχών ύψους ευρώ 609.500,37. ∆εν
υπάρχουν άλλα σηµαντικά γεγονότα που να επηρεάζουν την περιουσιακή διάρθρωση της εταιρείας όπως
εµφανίζεται στις οικονοµικές καταστάσεις της 31/12/2003.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του δια τα επιτευχθέντα οικονοµικά µεγέθη, πιστεύει
ακράδαντα πως επετεύχθη το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσµα και αναπτύχθηκαν οι προϋποθέσεις για
συνέχιση της ανάπτυξης της Εταιρίας.
Στη συνέχεια το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, λαµβάνοντας υπ' όψιν όλα τα ανωτέρω, εγκρίνει οµόφωνα τον
Ισολογισµό, τα αποτελέσµατα χρήσεως και τον πίνακα διαθέσεως της 31.12.2003 και προτείνει προς την
τακτική Γενική Συνέλευση τον παρακάτω πίνακα διάθεσης αποτελεσµάτων χρήσεως, µε την παράκληση
όπως εγκριθεί από τους κ.κ. µετόχους.
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Καθαρά αποτελέσµατα (Ζηµίες) Χρήσεως

-608.649,42

∆ιαφορές Φορολογικού Ελέγχου προηγ.χρ.

0,00

Φόρος εισοδήµατος

0,00

Υπόλοιπο Ζηµιών εις νέο

-608.649,42

Κύριοι µέτοχοι,
θέτοντες υπ' όψιν της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας, τα ανωτέρω, ως
περιληπτικώς ελέχθησαν, και διαβεβαιούντες εσάς, ότι κατεβάλλαµε κάθε δυνατή προσπάθεια προς ευόδωση
του σκοπού της εταιρίας, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε τη διάθεση αυτή και απαλλάξετε τόσο εµάς όσο και
τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη.
Αυτά είναι τα πεπραγµένα και οι σκέψεις της διοικήσεως επί των οποίων καλείστε να αποφασίσετε.

Ο Πρόεδρος και ∆/νων Σύµβουλος
Ιωάννης Τσουκαρίδης

Μεταµόρφωση 30 Απριλίου 2004
Ο Αντιπρόεδρος του ∆.Σ.
Γεώργιος Οράτης

Τα µέλη

Φώτιος Θεοδώρου
Μιλτιάδης Αναστασιάδης
Κορίνα Φασούλη
Ιωάννης Φωκάς
∆αµιανός Χατζηκόκκινος
Παναγιώτης Χρυσικάκης
Νικόλαος Γκότσης

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του ∆.Σ. επικυρώνω το παρόν την σήµερον
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30/04/2004
Ο Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Ιωάννης Τσουκαρίδης
Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω έκθεση διαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που αποτελείται από (4)
τέσσερις σελίδες, είναι αυτή πού αναφέρεται στο πιστοποιητικό που χορήγησα µε ηµεροµηνία 6-5-2004.
ΑΘΗΝΑ 6-5-2004
Ο Ορκωτός Ελεγκτής- Λογιστής

Εµµανούηλ Ν. ∆ιαµαντουλάκης
Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 13 101
Grant Thornton A.E.O.E.
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ΠPOΣAPTHMA
ENOΠOIHMENΩN OIKONOMIKΩN KATAΣTAΣEΩN THΣ "PAPERPACK -ΤΣΟΥΚΑΡΙ∆ΗΣ
Ι. Α.Β.Ε.Ε" KAI TΩΝ ΘYΓATPIKΩΝ THΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ , "ΕΥΡΩΚΤΙΣΜΑ Α.Ε. ", "ΑΦΟΙ ΦΩΚΑ
Α.Ε.Β.Ε." ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΗΣ "ΠΡΟΜΟΚΑΡΤΟΝ Α.Ε. " ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ
ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ "ΕΥΡΩΚΤΙΣΜΑ Α.Ε. "
THΣ 31ης ∆EKEMBPIOY 2003
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του K.N. 2190/1920 και ειδικότερα τη διάταξη του άρθρου 107 και τις διατάξεις
που το άρθρο αυτό παραπέµπει, παρέχουµε τις ακόλουθες πληροφορίες που αναφέρονται στις ενοποιηµένες
οικονοµικές καταστάσεις.
1.ΠΛHPOΦOPIAKA ΣTOIXEIA ΣXETIKA ME TIΣ ETAIPEIEΣ ΠOY ENOΠOIHΘHKAN
1.1 Aρθρο 107, παρ.1β. : Πληροφοριακά στοιχεία για τις εταιρείες που ενοποιήθηκαν µε τη µέθοδο της
"Oλικής ενσωµάτωσης".

Ποσοστό
Συµµετοχής
Μητρικής
Εταιρείας
στο
Κεφάλαιο
της
Θυγατρικής

Ποσοστό
συµµετοχής
Ενοποιούµενων
Επιχειρήσεων
εκτός της
Μητρικής ή
προσώπων που
ενεργούν για
λογαριασµό των
επιχειρήσεων
αυτών

Σχέση που
υπαγόρευσε την
ενοποίηση
α) Σχέση
Μητρικής –
Θυγατρικής
(άρθρ.42,παρ.5α)
β) Ενιαία
∆ιεύθυνση ή ίδια
∆ιοικητικά κ.τ.λ.
πρόσωπα
(αρθρ.96 παρ.Ι).

ΑΘΗΝΑ

99,00%

∆εν υπάρχει

(α)

ΠΡΟΜΟΚΑΡΤΟΝ
Α.Ε.

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

∆εν υπάρχει

ΕΥΡΩΚΤΙΣΜΑ
Α.Ε. ποσοστό 50%

(α)

ΑΦΟΙ ΦΩΚΑ
Α.Β.Ε.Ε.

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

35,00%

∆εν υπάρχει

(β)

Επωνυµία

ΕΥΡΩΚΤΙΣΜΑ
Α.Ε.

Έδρα

1.2 Aρθρο 107, παρ.1δ. Πληροφοριακά στοιχεία για τις εταιρείες που ενσωµατώθηκαν µε τη µέθοδο της
"Kαθαρής Θέσεως".
∆εν συντρέχει η περίπτωση αυτή ακολουθήθηκε η µέθοδος της «ολικής ενσωµατώσεως».
1.3 Aρθρο 107, παρ.1γ και 97. Πληροφοριακά στοιχεία για τις εταιρείες που δεν ενοποιήθηκαν επειδή
παρουσίαζαν
επουσιώδες ενδιαφέρον.
∆εν υπάρχουν.
1.4 Aρθρο 107, παρ.1γ και 98 Πληροφοριακά στοχεία για τις εταιρείες που δεν ενοποιήθηκαν επειδή
έχουν διαφορετικές δραστηριότητες απο τις άλλες εταιρείες του οµίλου.
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∆εν υπάρχουν.
1.5 Άρθρο 90, παρ 2 και 42ε παρ. 5 : Πληροφοριακά στοιχεία για τις εταιρείες που συµµετέχει η µητρική
αλλά δεν χαρακτηρίζονται ως θυγατρικές και δεν συµπεριλαµβάνονται στην ενοποίηση.
¾ Στην ενοποίηση δεν συµπεριλαµβάνεται η εταιρεία ΑΦΟΙ ΒΛΑΧΟΥ Α.Β.Ε. µε έδρα το ΚΟΡΩΠΙ
και στην οποία συµµετέχει η εταιρεία PAPERPACK – ΤΣΟΥΚΑΡΙ∆ΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. µε ποσοστό
συµµετοχής στο κεφάλαιο 21%.
1.6 Άρθρο 107, παρ.1ε :Πληροφοριακά στοιχεία για τις εταιρείες εκείνες όπου οι ενοποιηµένες εταιρείες
(ανωτέρω παρ.1.1) και αυτές που εξαιρέθηκαν της ενοποιήσεως (ανωτέρω 1.4) κατέχουν άµεσα ή µέσω
τρίτων συνολικό ποσοστό µεγαλύτερο από 10% του κεφαλαίου τους.
∆εν υπάρχουν
1.7 Άρθρο 104, παρ.7 : Ηµεροµηνία κλεισίµατος
Όλες οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις έχουν
κλεισίµατος της µητρικής εταιρείας 31.12.2003.

ηµεροµηνία κλεισίµατος, την ηµεροµηνία

1.8 Άρθρο 104, παρ.9: Μεταβολές στη σύνθεση του συνόλου των ενοποιούµενων επιχειρήσεων στη
χρήση 2003.
∆εν υπάρχουν.
1.9 Άρθρο 103,παρ4 - Λογιστικός χειρισµός των διαφορών ενοποίησης.
Οι ∆ιαφορές Ενοποίησης ποσού ευρώ 2.686.955,25 εµφανίζονται αφαιρετικά των Ιδίων Κεφαλαίων.
2.ΠΛHPOΦOPIEΣ ΣXETIKEΣ ME TA ΣTOIXEIA TOY ENEPΓHTIKOY
2.1 Άρθρο 105, παρ.3 και άρθρο 107 παρ.1 : Αποτίµηση στοιχείων ενεργητικού των επιχειρήσεων που
περιλήφθηκαν στην ενοποίηση.
1) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιµήθηκαν στην αξία της τιµής κτήσεως τους ή του κόστους
ιδιοκατασκευής τους ή της αναπροσαρµοσµένης µε βάση ειδικό νόµο αξία τους, η οποία είναι
προσαυξηµένη µε την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και µειωµένη µε τις προβλεπόµενες
από το νόµο αποσβέσεις.
2) Τα από αγορά προερχόµενα αποθέµατα αποτιµήθηκαν στην κατ’ είδος χαµηλότερη τιµή µεταξύ
τιµής κτήσεως και της τρέχουσας τιµής αγοράς.
3) Τα από ιδιοπαραγωγή προερχόµενα αποθέµατα εκτός από τα υπολείµµατα και τα υποπροϊόντα
αποτιµήθηκαν στην κατ’ είδος χαµηλότερη τιµή µεταξύ του κόστους παραγωγής τους και του κατά
το τέλος της χρήσεως κόστους αναπαραγωγής τους.
4) Τα υπολείµµατα και τα υποπροϊόντα αποτιµήθηκαν στην πιθανή τιµή πωλήσεώς τους.
5) Η αποτίµηση των συµµετοχών σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις έγινε στην αξία κτήσεώς τους ευρώ
1.520.077,50, σύµφωνα µε το άρθ.28 του ΚΒΣ όπως τροποποιήθηκε µε την παρ.5 του άρθ.32 του
Ν.3229/2004 .Έαν γινόταν στην τρέχουσα αξία αυτών, αυτή θα ήταν µικρότερη από την αξία
κτήσης κατά ποσό ευρώ 1.240.000 περίπου.
6) Τα χρεόγραφα (εκτός των Ιδίων Μετοχών) αποτιµήθηκαν στην τρέχουσα αξία τους.
7) Οι Ίδιες Μετοχές αποτιµήθηκαν στην αξία κτήσεώς τους.
3.ΠΛHPOΦOPIEΣ ΣXETIKEΣ ME TIΣ YΠOXPEΩΣEIΣ KAI ΠPOBΛEΨEIΣ
3.1 Aρθρο 107, παρ.1στ : Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.
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∆εν υπάρχουν.
3.2 Aρθρο 107, παρ.1στ : Υποχρεώσεις καλυπτόµενες µε εµπράγµατες ασφάλειες.
∆εν υπάρχουν.
3.3 Aρθρο 107, παρ.1ζ : Υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν και δεν εµφανίζονται στον ενοποιηµένο
Ισολογισµό.
∆εν υπάρχουν.
3.4 Aρθρο 107, παρ.1ια : Πιθανές οφειλές σηµαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχοµένως
να προκύψουν σε βάρος της κλειόµενης και των προηγουµένων χρήσεων που δεν εµφανίζονται στις
υποχρεώσεις και στις προβλέψεις.
∆εν υπάρχουν.
3.5 Aρθρο 104, παρ.7 : Σηµαντικά γεγονότα στην περίοδο µεταξύ της ηµεροµηνίας κλεισίµατος των
Ισολογισµών των ενοποιούµενων εταιρειών και της ηµεροµηνίας καταρτίσεως των ενοποιηµένων
οικονοµικών καταστάσεων.
∆εν υπάρχουν.
4.ΠΛHPOΦOPIEΣ ΣXETIKEΣ ME TA AΠOTEΛEΣMATA
4.1 Aρθρο 107, παρ.1η : Ανάλυση ενοποιηµένου κύκλου εργασιών:
Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών ανέρχεται σε ευρώ 21.587.025,70 και αναλύεται κατά κατηγορία
δραστηριότητας και γεωγραφικές περιοχές ως εξής:
Γεωγραφική
Περιοχή
Εσωτερικού
΄΄
΄΄
΄΄
΄΄
Εξωτερικού
΄΄

Κωδικός ∆ραστηριότητας (ΣΤΑΚΟ∆ 2003)
212.1 Κατασκευή ειδών από χαρτί και χαρτόνι
222.2 Εκτυπωτικές ∆ραστηριότητες
222.9 Άλλες δραστηριότητες συναφείς µε την
εκτύπωση
514.9 Χονδρικό εµπόριο ειδών οικιακής χρήσης
744.0 ∆ιαφήµιση
212.1 Κατασκευή ειδών από χαρτί και χαρτόνι
514.9 Χονδρικό εµπόριο ειδών οικιακής χρήσης
Σύνολα

4.2 Aρθρο 107, παρ.1θ : Στοιχεία απασχολούµενου προσωπικού.
1) Μέσος όρος του προσωπικού 190 άτοµα
2) Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες
-
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∆ιοικητικό Υπαλληλικό 60
Ηµεροµίσθιο
130

Ποσά
14.885.170,8
5
606.070,22
53.554,00
1.794.716,95
138.683,55
4.042.331,24
66.498,89
21.587.025,7
0
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Αµοιβές και Έξοδα Προσωπικού
Μισθοί
Κοινωνικές Επιβαρύνσεις

Μισθοί Υπαλληλικού
1.485.562,75
351.347,67
1.836.910,42

Μισθοί Εργατικού
2.049.113,70
589.769,03
2.638.882,73

4.3 Aρθρο 105, παρ.5 : Πρόσθετες αποσβέσεις
∆εν υπάρχουν. Η µητρική εταιρία κατά την κλειόµενη χρήση εφάρµοσε µόνο στα “µηχανήµατα – τεχνικές
εγκαταστάσεις” τον χαµηλό συντελεστή απόσβεσης, όπως προβλέπεται από το Π.∆. 299/2003.
4.4 Aρθρο 107, παρ.1ιβ : Αµοιβές στα µέλη διοικητικών κλπ οργάνων.
Αµοιβές Προέδρων ∆.Σ. & ∆ιευθυνόντων Συµβούλων & Έξοδα Παραστάσεως
∆.Σ. Ευρώ 349.671,44.
4.5 Άρθρο 107 παρ.1ιδ: Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες κρίνονται απαραίτητες για την αρτιότερη
πληροφόρηση των µετόχων και των τρίτων.
∆εν υπάρχουν
5.ΠAPEKKΛIΣEIΣ AΠO THN KEIMENH NOMOΘEΣIA. Aρθρα 101 έως 107, παρ.1 και 2
5.1 Aρθρο 100, παρ.5 : Παρεκκλίσεις από τα όσα προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 101
έως 107, παρ.1. και 2.
∆εν έγινε παρέκκλιση. Κατά την ενοποίηση µε την µέθοδο της ολικής ενσωµατώσεως προέκυψαν
χρεωστικές «∆ιαφορές Ενοποίησης» οι οποίες εµφανίζονται αφαιρετικά των αποθεµατικών του
ενοποιηµένου ισολογισµού.
5.2 Aρθρο 104, παρ.4 : Απάλειψη των αποτελεσµάτων (κερδών ή ζηµιών) που προέκυψαν από
συναλλαγές µεταξύ των εταιρειών που ενοποιήθηκαν.
∆εν υπάρχει παρέκκλιση από τις διατάξεις της περ. γ της παρ.3 του άρθρου 104. Έχουν γίνει όλες οι
απαραίτητες απαλοιφές.
5.3 Aρθρο 107, παρ.1δ : Άλλες πληροφορίες ειδικών διατάξεων της ισχύουσας νοµοθεσίας οι οποίες
κρίνονται αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των ενδιαφεροµένων ως προς τις εταιρείες που
ενοποιήθηκαν µε τη µέθοδο της "Oλικής ενσωµάτωσης" καθώς και γι αυτές που απεικονίστηκαν µε
τη µέθοδο της "Καθαρής θέσεως".
∆εν υπάρχει ανάγκη άλλων σχετικών πληροφοριών.
Mεταφόρφωση 30 Απριλίου 2004
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΤΣΟΥΚΑΡΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΟΡΑΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ∆. ΖΕΤΟΣ
Α.∆.Τ. Ι 192855
Α.∆.Τ. ΚΑ251578
Α.∆.Τ. Ν018326
Α.∆.Τ Λ695273
Βεβαιώνεται ότι το ανωτέρω προσάρτηµα των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων το οποίο αποτελείται
από 4 σελίδες, είναι αυτό που αναφέρεται στο Πιστοποιητικό ελέγχου που χορήγησα µε ηµεροµηνία 6 Μαΐου
2004.
Αθήνα 6 Μαΐου 2004
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Ο Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής

Εµµανούηλ Ν. ∆ιαµαντουλάκης
Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 13 101
Grant Thornton A.E.O.E.
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
“PAPERPACK-ΤΣΟΥΚΑΡΙ∆ΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε” KAI TΩΝ ΘYΓATPIKΩΝ THΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ “ΕΥΡΩΚΤΙΣΜΑ
Α.Ε.”, “ΑΦΟΙ ΦΩΚΑ Α.Ε.Β.Ε.” ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΗΣ “ΠΡΟΜΟΚΑΡΤΟΝ Α.Ε.” ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ
ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ” “ΕΥΡΩΚΤΙΣΜΑ Α.Ε.”
ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003
ΠΡΟΣ ΤΗΝ 8η ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Κύριοι Μέτοχοι,
Έχουµε την τιµή να υποβάλλουµε στην Γενική Συνέλευση, τις συνταχθείσες βάσει του Νόµου
Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2003 της PAPERPACK – ΤΣΟΥΚΑΡΙ∆ΗΣ Ι.
ΑΒΕΕ και των θυγατρικών της ΕΥΡΩΚΤΙΣΜΑ ΑΕ, ΑΦΟΙ ΦΩΚΑ ΑΒΕ και της συνδεµένης
ΠΡΟΜΟΚΑΡΤΟΝ ΑΕ.
Τα ποσοστά συµµετοχής µας στις ανωτέρω εταιρείες είναι τα ακόλουθα:
ΕΥΡΩΚΤΙΣΜΑ ΑΕ
Ποσοστό Συµµετοχής
99,00%
ΑΦΟΙ ΦΩΚΑ ΑΒΕΕ
Ποσοστό Συµµετοχής
35,00%
Ποσοστά Συµµετοχής σε εταιρείες που ενοποιούνται µέσω των θυγατρικών:
ΠΡΟΜΟΚΑΡΤΟΝ ΑΕ

Συµµετέχει στο κεφάλαιό της
50,00%
η ΕΥΡΩΚΤΙΣΜΑ ΑΕ
µε ποσοστό
Το σύνολο του κύκλου εργασιών των εταιριών του οµίλου µας οι οποίες περιλαµβάνονται στον
5ο ενοποιηµένο ισολογισµό της 31/12/2003 κατά τη χρήση 2003 ανήλθαν στο ποσό των
εικοσιένα εκατοµµυρίων πεντακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων εικοσιπέντε ευρώ και εβδοµήντα
λεπτά (21.587.025,70). Η σταθερότητα του κύκλου εργασιών του οµίλου σε σχέση µε την
προηγούµενη χρήση, οφείλεται κυρίως στην µείωση του κύκλου εργασιών της µητρικής εταιρίας.
Το σύνολο των εταιριών του οµίλου µας που περιλαµβάνονται στον 5ο ενοποιηµένο Ισολογισµό
της 31/12/2003, για την κρινόµενη χρήση, παρουσίασε συνολικά κέρδη προ φόρων πενήντα εννέα
χιλιάδες επτακόσια σαράντα έξι ευρώ και εβδοµήντα ένα λεπτά (59.746,71). Τα καθαρά
αποτελέσµατα του οµίλου µετά από φόρους, διαφορές φορολογικού ελέγχου και δικαιώµατα
µειοψηφίας, ήταν ζηµίες, το ύψος των οποίων ανήλθε σε πεντακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες
τετρακόσια είκοσι επτά ευρώ και εβδοµήντα οκτώ λεπτά (536.427,78) οι οποίες οφείλονται κυρίως
στα αποτελέσµατα της µητρικής εταιρίας.
Η οικονοµική κατάσταση των εταιριών του οµίλου µας, στην εµφανιζόµενη εικόνα του 5ου
ενοποιηµένου ισολογισµού και των λοιπών καταστάσεων είναι ικανοποιητική.
Η οικονοµική διάρθρωση της εταιρίας µε σχέση δεικτών εµφανίζεται παρακάτω ως εξής:

¾
¾
¾
¾
¾
¾

Κυκλοφορούν ενεργητικό προς σύνολο ενεργητικού 51,47%.
Ίδια κεφάλαια προς σύνολο υποχρεώσεων 42,76%.
Κυκλοφορούν ενεργητικό προς βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 162,14%.
Ίδια κεφάλαια προς Πάγιο ενεργητικό 64,29%.
∆ιαθέσιµα προς κυκλοφορούν ενεργητικό 4,27%.
Καθαρά αποτελέσµατα προ φόρων προς ίδια κεφάλαια 0,60%.

Με βάση τη µέχρι τώρα πορεία των εταιριών του οµίλου µας οι προοπτικές για την επόµενη
χρήση, παρά τις δυσκολίες της αγοράς και τον ανταγωνισµό, προβλέπονται ευοίωνες.
Συγκεκριµένα προβλέπεται ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών των εταιριών του οµίλου µας να ανέλθει
περίπου στα 22 εκατοµµύρια ευρώ, ενώ έχουν ληφθεί και όλα τα αναγκαία µέτρα από την µητρική εταιρία,
ώστε κατά την χρήση 2004 ο όµιλος να ξαναπεράσει σε υψηλή κερδοφορία.
Σας αναφέρουµε ότι :
1. Για την κατάρτιση των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων εφαρµόστηκαν οι γενικές
αρχές του κωδ. Νόµου 2190/1920, οι οποίες αναλύονται στο προσάρτηµα.
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2. Στις ενοποιήµενες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνεται και η συνδεδεµένη εταιρία
ΠΡΟΜΟΚΑΡΤΟΝ Α.Ε. λόγω ενιαίας διεύθυνσης παρ.1 του αρθ.96.
3. Οι συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις που εµφανίζονται στον Ενοποιηµένο Ισολογισµό
στο κονδύλι Γ.ΙΙΙ.1 του Ενεργητικού αφορούν: α) συµµετοχή της µητρικής εταιρείας στην
ΑΦΟΙ ΒΛΑΧΟΥ ΑΒΕΕ (µε ποσοστό 21%), και β) συµµετοχή της ΠΡΟΜΟΚΑΡΤΟΝ ΑΕ στην
ΝΙΚΟΣ ΑΠΕΡΓΗΣ ΑΕ (µε ποσοστό 15%), οι οποίες δεν ενοποιούνται λόγω ότι δεν είναι
θυγατρικές, αλλά δεν ισχύουν και οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 96 του Κ.Ν 2190/1920
περί συνδεδεµένων επιχειρήσεων.
Κατά το χρονικό διάστηµα από την λήξη της χρήσεως µέχρι την ηµεροµηνία συντάξεως της
παρούσας εκθέσεως δεν συνέβη κάποιο σηµαντικό γεγονός που να επηρεάζει την
χρηµατοοικονοµική και περιουσιακή κατάσταση των ενοποιηµένων εταιρειών.
Τελειώνοντας σας γνωρίζουµε, ότι οι Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2003
ελέγχονται σύµφωνα µε το Νόµο από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κο Εµµανουήλ Ν.
∆ιαµαντουλάκη.
Αυτά είναι τα πεπραγµένα και οι σκέψεις της διοικήσεως επί των οποίων καλείστε να
αποφασίσετε.
Μεταµόρφωση 30 Απριλίου 2004
Ο Πρόεδρος και ∆/νων Σύµβουλος
Ο Αντιπρόεδρος του ∆.Σ.
Ιωάννης Τσουκαρίδης

Γεώργιος Οράτης

Τα µέλη

Φώτιος Θεοδώρου
Μιλτιάδης Αναστασιάδης
Κορίνα Φασούλη
Ιωάννης Φωκάς
∆αµιανός Χατζηκόκκινος
Παναγιώτης Χρυσικάκης
Νικόλαος Γκότσης

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του ∆.Σ. επικυρώνω το παρόν την
σήµερον
30/04/2004
Ο Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Ιωάννης Τσουκαρίδης
Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω έκθεση διαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που αποτελείται από
(2) δύο σελίδες, είναι αυτή πού αναφέρεται στο πιστοποιητικό που χορήγησα µε ηµεροµηνία
6-5-2004.
ΑΘΗΝΑ 6-5-2004
Ο Ορκωτός Ελεγκτής- Λογιστής
Εµµανούηλ Ν. ∆ιαµαντουλάκης
Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 13 101
Grant Thornton A.E.O.E.
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