
Διεύθυνση Διαδικτύου Μητρικής Εταιρείας  : www.paperpack.gr

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου : 094536709 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών

Αρμόδια Υπηρεσία : Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου : Ιωάννης Τσουκαρίδης, Τζουλιάνα Τσουκαρίδη, Νικόλαος Ζέτος 

: 31 Μαίου 2012

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής                                                                                     : 

Ελεγκτική Εταιρία                                                                                                       : 

Τύπος Έκθεσης Επισκόπησης                                                                                      : 

Ποσά εκφρασμένα σε € 01.01.-31.05.2012 01.01.-31.12.2011

Ποσά εκφρασμένα σε € 31.05.2012 31.12.2011 Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) 19.221,70 -120.770,65

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 2.475,81 3.401,96 Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων 926,15 3.054,97

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 2.541,79 22,19 Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων 417,15 922,02

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 25.372,18 25.471,83 Προβλέψεις συνταξιοδοτικών παροχών στο προσωπικό 151,75 -14.303,58

Αποθέματα 19.389,19 32.494,66 (Κέρδη)/ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές 0,00 414,01

Απαιτήσεις από πελάτες 150.818,01 198.390,39 Απομείωση πελατών 0,00 4.924,06

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 95.958,28 116.750,18 Λοιπές Προβλέψεις 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 296.555,26 376.531,21 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα -2,75 -238,49

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 2.065,30 4.759,08

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές  

Μετοχικό Κεφάλαιο 80.160,00 80.160,00 λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται 

Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης -83.545,37 -102.797,42 με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Ιδιοκτητών μητρικής (α) -3.385,37 -22.637,42 Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 13.105,47 5.223,59

Δικαίωματα Μειοψηφίας (β) 0,00 0,00 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 48.491,33 -69.335,92

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) = (α)+(β) -3.385,37 -22.637,42 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) -95.842,75 77.888,46

Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 2.896,35 2.744,60 Μείον:

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 70.000,00 71.231,72 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -2.065,30 -4.759,08

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 227.044,28 325.192,31 Kαταβεβλημένοι φόροι -2.305,28 -23,84

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 299.940,63 399.168,63 Σύνολο εισροών / (εκροών)  από 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ λειτουργικές δραστηριότητες (α) -15.837,23 -112.245,37

ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 296.555,26 376.531,21 Επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορές ενσώματων παγίων στοιχείων -268,66 -410,99

Αγορές  άυλων παγίων στοιχείων -2.668,09 -221,76

Τόκοι εισπραχθέντες 2,75 238,49

Σύνολο εισροών / (εκροών)  από 

Ποσά εκφρασμένα σε € 31.05.2012 31.12.2011 επενδυτικές δραστηριότητες (β) -2.934,00 -394,26

Σύνολο Καθαρής θέσης έναρξης περιόδου Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

(01.01.2012 και 01.01.2011 αντίστοιχα) -22.637,42 145,89 Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 0,00 100.800,00

Κέρδη / (ζημιές) περιόδου μετά από φόρους Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια -1.231,72 71.231,72

(συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες) 19.252,05 -123.583,31 Εξοφλήσεις δανείων 0,00 0,00

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0,00 100.800,00 Λήψη μακροπρόθεσμων εγγυήσεων 0,00 1.992,00

Σύνολο Καθαρής θέσης λήξης περιόδου Σύνολο εισροών / (εκροών) από   

(31.05.2012 και 31.12.2011 αντίστοιχα) -3.385,37 -22.637,42 χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) -1.231,72 174.023,72

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά 

διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) -20.002,95 61.384,09

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 96.911,55 35.527,46

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 76.908,60 96.911,55

Ποσά εκφρασμένα σε € 01.01.-31.05.2012 01.01.-31.12.2011

Κύκλος εργασιών 245.591,37 1.011.521,86

Μικτά κέρδη / (ζημιές) 67.245,64 250.442,21

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών

και επενδυτικών αποτελεσμάτων 21.284,03 -115.423,92

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων 19.221,70 -120.770,65

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α) 19.252,05 -123.583,30

- Ιδιοκτήτες μητρικής

- Δικαιώματα μειοψηφίας \ \

Λοιπα συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) 0,00 0,00

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β) 19.252,05 -123.583,30

- Ιδιοκτήτες μητρικής

- Δικαιώματα μειοψηφίας

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - Βασικά (σε €) 1,9252 -12,3583 Ποσά σε Ευρώ

Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή - (σε €) 0,0000 0,0000 Έσοδα 785,17

Έξοδα 91.327,25

22.630,08 -111.208,44 Απαιτήσεις 61,50

Υποχρεώσεις 101.405,41

Συναλλαγές & αμοιβές διευθυντικών στελεχών & μελών της διοίκησης 0,00

Απαιτήσεις απο διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 0,00

Υποχρεώσεις προς  διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 0,00

Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. O επί του  Λογιστηρίου

Τζουλιάνα Ι. Τσουκαρίδη Νικόλαος Δ. Ζέτος

ΑΔΤ Τ 196593 ΑΔΤ ΑΕ 519511

Α.Μ.ΑΔ.ΟΕΕ 0019229/ Α΄ΤΑΞΕΩΣ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

Κηφισιά,  31 Μαίου  2012

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων

Ιωάννης Π. Τσουκαρίδης

ΑΔΤ Ι 192855

ΠΡΟΜΟΚΑΡΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΘΗΚΩΝ AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΕΙΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ  από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 έως 31 ΜΑΪΟΥ 2012
(δημοσιευμένα βάσει του Ν.2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις , ενοποιημένες και μη κατά τα ΔΛΠ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ  ΡΟΩΝ : ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ  

ΑΡ.Μ.Α.Ε.:  41487/01ΑΤ/Β/98/315
ΈΔΡΑ: Βιλτανιώτη 24 & Μενεξέδων Κηφισιά Τ.Κ. 145 64 

Ημερομηνία έγκρισης από το Δ.Σ. των ετησίων οικονομικών 

καταστάσεων 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ  ΚΑΘΑΡΗΣ  ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα  της  ΠΡΟΜΟΚΑΡΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΘΗΚΩΝ AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΕΙΑ. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την εταιρεία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της μητρικής 

εταιρείας, όπου αναρτώνται οι  Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου Ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται. 

1. Η επωνυμία και η χώρα της καταστατικής έδρας για κάθε μια από τις εταιρίες που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και το ποσοστό με το οποίο η μητρική εταιρία συμμετέχει, άμεσα ή έμμεσα, στο 

1.Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά μόνο για  την χρήση 2010  2. Έχουν σχηματιστεί σωρευτικά 

οι κάτωθι προβλέψεις α) για επισφαλείς απαιτήσεις η εταιρεία έχει σχηματίσει σωρευτική πρόβλεψη 

ύψους 31.933,84 €.  β) για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις η εταιρεία δεν σχημάτισε πρόβλεψη 
λόγω ζημιών. γ) για αποζημίωση προσωπικού η εταιρεία έχει σχηματίσει σωρευτική πρόβλεψη ύψους 

2.896,35 € 3. Ο αριθμός απασχολουμένου προσωπικού της εταιρείας την 31/05/2012 ανέρχεται σε 1 
άτομα, ενώ την 31/12/2011 ανερχόταν σε 1 άτομα. 4. Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των παγίων 
στοιχείων της εταιρείας. 5. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή 
διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική λειτουργία της 

εταιρείας. 6. Οι Οικονομικές Καταστάσεις της  εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις που καταρτίζει η εταιρεία PAPERPACK- ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. με τη μέθοδο της Ολικής 
Ενοποίησης, η οποία συμμετείχε την 31/05/2012 με ποσοστό 100% στο Μετοχικό Κεφάλαιο της 

Εταιρείας. 7. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη: Τα ποσά των εσόδων και εξόδων σωρευτικά από την 
έναρξη της οικονομικής χρήσης, καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας 

στη λήξη της τρέχουσας χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές τους με συνδεδεμένα μέρη, 

όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24, απεικονίζονται στον ακόλουθο πίνακα :  
 

8. Στις 07/5/2012 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας  και το Διοικητικό Συμβούλιο της μητρικής 

εταιρείας PAPERPACK-ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. αποφάσισαν αντίστοιχα την έναρξη της διαδικασίας 

συγχώνευσης δι΄ απορροφήσεως - κατά τις διατάξεις των άρθρων 1 και 5 του ν. 2166/1993 σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 69 έως 78 του κ.ν. 2190/20 - της θυγατρικής εταιρείας 

“ΠΡΟΜΟΚΑΡΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΘΗΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” από τη μητρική εταιρεία 
"ΠΕΪΠΕΡΠΑΚ - ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟMΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ 
ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ", με ισολογισμό μετασχηματισμού την 31/05/2012. Ανέθεσαν δε στους 
εκπροσώπους τους να συνεργασθούν στη σύνταξη του προβλεπόμενου από το άρθρο 69 κ.ν. 

2190/1920 σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης της θυγατρικής εταιρείας, να το υπογράψουν και να το 
εισηγηθούν στη συνέχεια στα Διοικητικά Συμβούλια των υπό συγχώνευση εταιρειών.  

 


