ΠΕΪΠΕΡΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ,
ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Γ.Ε.Μ.Η. 004465901000 (ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 35197/06/Β/96/101)
ΈΔΡΑ: Βιλτανιώτη 24 & Μενεξέδων Κηφισιά Τ.Κ. 145 64
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 έως 31 MAΡΤΙΟΥ 2020
(Δημοσιευόμενα βάσει του Κ.Ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ενοποιημένες και μη, κατά ΔΛΠ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις Οικονομικές Καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΠΕΪΠΕΡΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή
µε τον εκδότη, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου Ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

Διεύθυνση Διαδικτύου
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου
Αρμόδια Υπηρεσία
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

: http://www.paperpack.gr
: 094420805 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
: Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως
: Ιωάννης Τσουκαρίδης, Κορίνα Φασούλη-Γραφανάκη,Τζουλιάνα Τσουκαρίδη, Νικόλαος Ζέτος, Λάμπρος Φράγκος,
Δημήτριος Αντωνάκος, Τίτος Βασιλόπουλος, Σαμουήλ - Σάμης Δαυίδ, Δημήτριος Λαδόπουλος

Ημερομηνία έγκρισης από το Δ.Σ. των Οικονομικών Καταστάσεων (από τις οποίες
αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία)
Νόμιμος Ελεγκτής
Ελεγκτική Εταιρία
Τύπος Έκθεσης Επισκόπησης

: 29 Ιουνίου 2020
::: Ανέλεγκτη Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Επενδύσεις σε Ακίνητα
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους
Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης
Αποθέματα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Ιδιοκτητών μητρικής (α)
Δικαίωματα Μειοψηφίας (β)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) = (α)+(β)
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις μίσθωσης
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)

31.03.2020

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ : ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31.12.2019
5.141,11
0,00
312,49
283,39
293,21
2.202,90
3.209,35
3.441,94
373,72
2.043,73
17.301,84

4.995,74
0,00
312,93
294,79
293,21
4.202,30
2.986,62
3.640,78
368,62
2.678,88
19.773,87

1.185,93
5.460,32
6.646,25
0,00
6.646,25
2.377,63
3.305,87
342,46

1.185,93
6.020,18
7.206,11
0,00
7.206,11
2.194,74
5.310,26
349,99

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης περιόδου
(31.03.2020 και 31.03.2019 αντίστοιχα)

1.604,89

3.160,24
12.567,77

3.024,74
10.655,59

19.773,87

17.301,84

Λοιπά στοιχεία επενδυτικών ροών

επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

31.03.2020

31.03.2019

6.646,25

5.310,30

559,85
0,00
0,00

670,06
0,00
0,00

7.206,11

5.980,36

01.01.-31.03.2019
Συνεχιζόμενες
δραστηριότητες

4.697,94
1.475,11

5.211,06
1.777,50

833,43
744,07
559,85

1.075,49
980,15
670,06

0,00

0,00

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)

559,85

670,06

- Ιδιοκτήτες μητρικής
- Δικαιώματα μειοψηφίας
Κέρδη /(ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή
- Βασικά (σε € ανά μετοχή)

0,1416

0,1695

1.180,64

1.416,81

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσμάτων
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)
- Ιδιοκτήτες μητρικής
- Δικαιώματα μειοψηφίας
Λοιπα συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)

341,32
0,00
6,88
0,00
-0,69
96,03

222,73
-200,17
-221,56

-32,57
-998,83
63,05

-91,15
167,87
0,00
0,00

-96,03
-96,89
0,00
0,00

1.067,69

262,43

0,00

0,00

-63,46
1,35
0,00
0,00
0,00

-40,35
0,00
0,69
0,00
0,00

0,00

0,00

-62,11

-39,65

Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Πληρωμές για μείωση μετοχικού κεφαλαίου
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις
Μερίσματα πληρωθέντα
Χρηματοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες
Λοιπά στοιχεία χρηματοδοτικών ροών
Σύνολο εισροών / (εκροών) από
χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμιακά
διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

0,00
0,00
0,00
-182,91
-187,51
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
165,41
0,00
-299,62
-16,00
0,00
0,00

-370,42

-150,21

635,16
2.043,73
2.678,88

72,57
1.726,02
1.798,59

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

01.01.-31.03.2020
Συνεχιζόμενες
δραστηριότητες

Κύκλος εργασιών
Μικτά κέρδη / (ζημιές)

347,21
0,00
7,54
0,00
0,00
91,15

Σύνολο εισροών / (εκροών) από

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01.01.-31.03.2019
980,15

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων

1.552,53

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
(συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)
Διανεμηθέντα μερίσματα
Λοιπά αναγνωρισμένα έσοδα

01.01.-31.03.2020
744,07

Επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Μερίσματα εισπραχθέντα
Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης περιόδου
(01.01.2020 και 01.01.2019 αντίστοιχα)

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Απομειώσεις ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων
Προβλέψεις
Συναλλαγματικές διαφορές
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή
που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Kαταβεβλημένοι φόροι
Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες
Λοιπά στοιχεία λειτουργικών ροών
Σύνολο εισροών / (εκροών) από
λειτουργικές δραστηριότητες (α)

1. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική
επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρίας. 2. Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για την χρήση 2010. Η Εταιρεία
ελέγχθηκε για τις χρήσεις 2011 έως 2013, λαμβάνοντας πιστοποιητικά φορολογικής συμμόρφωσης, με γνώμη χωρίς επιφύλαξη σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994. Για τις χρήσεις 2014 έως και 2018 η εταιρεία ελέγχθηκε λαμβάνοντας πιστοποιητικό
φορολογικής συμμόρφωσης, με γνώμη χωρίς επιφύλαξη, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 65Α Ν.4174/2013. Για τη χρήση 2019 ο
φορολογικός έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2018. Κατά την ολοκλήρωση του ελέγχου, η Διοίκηση της Εταιρείας δεν αναμένει να προκύψουν
σημαντικές υποχρεώσεις, πέρα από αυτές που έχουν καταχωρηθεί και απεικονίζονται στις Οικονομικές Καταστάσεις. 3. Έχουν σχηματιστεί
σωρευτικά οι κάτωθι προβλέψεις α) για επισφαλείς απαιτήσεις η Εταιρία έχει σχηματίσει σωρευτική πρόβλεψη ύψους 146.372,67€. β) για τις
ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις δεν σχηματίστηκε καμία πρόβλεψη καθώς δεν συντρέχουν λόγοι σχηματισμού τους. γ) για αποζημίωση
προσωπικού η Εταιρία έχει σχηματίσει σωρευτική πρόβλεψη 348.991,10€. δ) δεν συντρέχει λόγος για σχηματισμό πρόβλεψης για λοιπούς
κινδύνους . 4. Ο αριθμός απασχολουμένου προσωπικού της Εταιρίας την 31/03/2020 ανέρχεται σε 161 άτομα ενώ την 31/03/2019 ανερχόταν
σε 161 άτομα. 5. Η εταιρεία έχει συστήσει ενέχυρο: α) ύψους 927 χιλ. ευρώ επί της αξίας των μηχανημάτων, β) ύψους 1 εκατ. ευρώ επί της
αξίας των αποθεμάτων, γ) επί των απαιτήσεων της εταιρείας έκ των ασφαλιστηρίων συμβολαίων των ως άνω αποθεμάτων και μηχανημάτων.
Πέραν των ενεχύρων αυτών, δεν υπάρχουν υποθήκες και προσημειώσεις, ή οποιαδήποτε άλλα βάρη, επί των στοιχείων του ενεργητικού . 6.
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 περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές τους με συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά
ορίζονται από το ΔΛΠ 24, απεικονίζονται στον ακόλουθο πίνακα :
ΠΟΣΑ ΣΕ ΧΙΛ €
ΕΤΑΙΡΙΑ
Έσοδα
0,00
Έξοδα
0,00
Απαιτήσεις
0,00
Υποχρεώσεις
0,00
Συναλλαγές & αμοιβές διευθυντικών στελεχών & μελών της διοίκησης
167,79
Απαιτήσεις απο διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
0,00
Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
28,95
7. Την 31/03/2020 δεν κατέχονται Ίδιες μετοχές της μητρικής εταιρείας από την Εταιρία ή κάποια συγγενή ή θυγατρική της Εταιρία. 8. Η
Εταιρία ακολούθησε τις ίδιες λογιστικές αρχές με αυτές που ακολούθησε κατά την προηγούμενη χρήση.

Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή (σε €)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων

Κηφισιά 29 Ιουνίου 2020
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.& Διευθύνων Σύμβουλος

Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Το μέλος του Δ.Σ.

Ιωάννης Π. Τσουκαρίδης
ΑΔΤ ΑΜ 644642

Κορίνα Ε. Φασούλη-Γραφανάκη
ΑΔΤ AZ 120328

Τζουλιάνα Ι. Τσουκαρίδη
ΑΔΤ Τ 196593

Ο Οικονομικός Διευθυντής
Νικόλαος Δ. Ζέτος
ΑΔΤ ΑΕ 519511

