
 

∆ιεύθυνση έδρας Εταιρείας: 17ο χιλ. Ε.Ο. Αθηνών - Κορίνθου , Ασπρόπυργος, Ελλάδα

Αριθµός µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 36202/03/Β/96/23 1/1-31/12/2005 1/1-31/12/2004

Αρµόδια Νοµαρχία: Νοµαρχία Αθηνών Κύκλος εργασιών 5.093.761,04 4.973.685,94

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου: Μικτά κέρδη 1.336.054,47 1.342.237,19

Νικόλαος Φωκάς του Γεωργίου Μέλη: Κορίνα Ευθυµ. Γραφανάκη, Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 533.833,44 611.931,50

Ιωάννης Φωκάς του ∆ιονυσίου, Αθανάσιος Φωκάς του Γεωργίου, αποτελεσµάτων 

Ιωάννης Τσουκαρίδης του Πέτρου, Γεώργιος Οράτης του Ιωάννη Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 811.680,45 876.943,24

∆ιεύθυνση διαδικτύου Μητρικής Εταιρείας: www.paperpack.gr αποτελεσµάτων και αποσβέσεων

Κέρδη/ Ζηµίες προ φόρων 540.808,13 617.197,65

Φόροι 176.993,43 223.864,95

Κέρδη/ Ζηµίες µετά από φόρους 363.814,70 393.332,70

31/12/2005 31/12/2004 Κατανέµονται σε:

Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (1/1/2005 και 1/1/2004 αντίστοιχα) 2.352.617,69 2.269.284,99 Μετόχους Εταιρείας 363.814,70 393.332,70

Κέρδη της περιόδου, µετά από φόρους 363.814,70 393.332,70 ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας - -

Καταβληθείσες Αµοιβές ∆.Σ. 65.000,00 160.000,00 Κέρδη/ Ζηµίες µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε €) 1,01 1,09

∆ιανεµηθέντα µερίσµατα 0,00 150.000,00

Καθαρή θέση λήξης περιόδου (31/12/2005 και 31/12/2004 αντίστοιχα) 2.651.432,39 2.352.617,69

31/12/2005 31/12/2004

1/1-31/12/2005 1/1-31/12/2004 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ταµειακές Ροές Λειτουργικών ∆ραστηριοτήτων Πάγια στοιχεία ενεργητικού 1.070.725,41 1.227.906,01

Κέρδη προ φόρων 540.808,13 617.197,65 Αποθέµατα 573.558,06 729.016,00

Πλέον/µείον προσαρµογές για: Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 2.003.689,83 1.894.502,64

Αποσβέσεις 277.847,01 265.011,74 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 729.420,95 628.124,41

Αποτελέσµατα επενδυτικής δραστηριότητας -10.145,85 -15.744,49 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 4.377.394,25 4.479.549,06

Χρεωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα 8.893,83 10.478,34 ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 161.570,27 172.303,95

κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες: Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις 0,00 0,00

Μείωση/(αύξηση) αποθεµάτων 155.457,94 -81.289,15 Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 1.564.391,59 1.954.627,42

Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων -89.296,83 45.127,37 Σύνολο υποχρεώσεων (α) 1.725.961,86 2.126.931,37

Αύξηση/(µείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) -66.325,90 -137.932,39 Καθαρή θέση Μετόχων Εταιρείας 2.651.432,39 2.352.617,69

Μείον: ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας - -

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -8.893,83 -10.478,34 Σύνολο Καθαρής Θέσης (β) 2.651.432,39 2.352.617,69

Καταβεβληµένοι φόροι -182.898,64 -228.414,12 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α) + (β) 4.377.394,25 4.479.549,06

Σύνολο εισροών/(εκροών) λειτουργικών δραστηριοτήτων (α) 625.445,86 463.956,61

Ταµειακές Ροές Επενδυτικών ∆ραστηριοτήτων

Αγορά θυγατρικών, συγγενών και λοιπών επενδύσεων 0,00 0,00

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων -123.219,71 -133.529,62 1/1/2005 1/1/2004

Τόκοι εισπραχθέντες -5.552,36 10.938,02 Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (1/1/2005 και 1/1/2004 αντίστοιχα) 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων -113.784,56 -179.014,08 σύµφωνα µε τα ΕΛΠ 2.453.364,98 2.315.860,68

Μερίσµατα εισπραχθέντα 10,14 11,70 Προσαρµογή από προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων -11.375,18 -15.132,02

Σύνολο εισροών/(εκροών) επενδυτικών δραστηριοτήτων(β) -242.546,49 -301.593,98 Προσαρµογή από αναγνώριση προβλέψεων φορολογικού ελέγχου -19.150,13 -9.202,76

Ταµειακές Ροές Χρηµατοδοτικών ∆ραστηριοτήτων Προσαρµογή από αναγνώριση δεδουλευµένων παροχών 

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) -24.643,64 72.745,99 προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης -92.117,00 -89.471,00

Μερίσµατα Πληρωθέντα -150.000,00 -130.000,00 Επίδραση από την µη αναγνώριση των εξόδων εγκατάστασης

Αµοιβές ∆.Σ. -225.000,00 -156.000,00 ως ασώµατες ακινητοποιήσεις 0,00 -1.138,20

Σύνολο εισροών/ (εκροών) χρηµατοδοτικών δραστηριοτήτων(γ) -399.643,64 -213.254,01 Αντιλογισµός αναπροσαρµογής ακινήτων 2065/92(συµψ/µένο υπόλοιπο) -34.333,58 0,00

Καθαρή αύξηση/ (µείωση) ταµειακών διαθεσίµων και Αναγνώριση χρηµατοδοτικών Μισθώσεων ως ενσώµατες

ισοδύναµων περιόδου(α)+(β)+(γ) -16.744,27 -50.891,38 και υποχρεώσεις 44.265,81 60.954,66

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 141.708,69 192.600,07 Αναγνώριση αναβαλλόµενης φορολογίας 11.962,80 7.413,63

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 124.964,42 141.708,69 Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (1/1/2005 και 1/1/2004 αντίστοιχα) 

σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ 2.352.617,70 2.269.284,99

5. Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά έως  και τη χρήση 2002.  

της Καθαρής Θέσης.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Οι Proforma Οικονοµικές Καταστάσεις συντάχθηκαν σύµφωνα µε τα ∆.Λ.Π., από την ∆ιοίκηση της Μητρικής Εταιρείας PAPERPACK-ΤΣΟΥΚΑΡΙ∆ΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. και ενσωµατώθηκαν στις ενοποιηµένες οικονοµικές της καταστάσεις µε τη 

µέθοδο της ολικής ενοποίησης. Η PAPERPACK-ΤΣΟΥΚΑΡΙ∆ΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. συµµετείχε καθ' όλη τη διάρκεια του 2005 στο µετοχικό κεφάλαιο της ΑΦΟΙ ΦΩΚΑ Α.Β.Ε.Ε. µε ποσοστό 35%.

2. ∆εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη επί των παγίων στοιχείων της εταιρείας. 

3. Ο αριθµός απασχολούµενου προσωπικού της Εταιρείας στο τέλος της χρήσης 2005 και της προηγούµενης χρήσης 2004 ήταν 61 και 61 άτοµα αντίστοιχα.

4. ∆εν υφίστανται εκκρεµείς αγωγές, αιτήσεις ή προσφυγές ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου, οι οποίες να επηρεάσουν ουσιωδώς την οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας. 

6. Τα ποσά των εσόδων και εξόδων της Εταιρείας, προς τις συνδεδεµένες εταιρείες µε την έννοια του ∆ΛΠ 24, σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου ανέρχονται σε  0 € και 12.261,74 € αντίστοιχα. Τα υπόλοιπα των

απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας µε συνδεδεµένες εταιρείες, στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, ανέρχονται σε 0 € και 5.874,33 € αντίστοιχα.

7. Την 21/3/2006 παραιτήθηκε από µέλος του ∆.Σ. της µητρικής PAPERPACK-ΤΣΟΥΚΑΡΙ∆ΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. ο κ. Ιωάννης Φωκάς, µε αποτέλεσµα η ∆ιοίκηση της µητρικής να θεωρεί ότι από τη χρήση 2006 δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις

Πρόεδρος: Νικόλαος Φωκάς του ∆ιονυσίου, Αντιπρόεδρος: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ (1/1/2005 ΚΑΙ 1/1/2004 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ)

ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΠ ΚΑΙ ∆ΠΧΠ Ποσά εκφρασµένα σε  €

που θέτει το ∆ΛΠ 27. παρ.13 περίπτωση β, βάσει των οποίων η εταιρεία ΑΦΟΙ ΦΩΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ενοποιείται µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης. Συνεπώς, η ΑΦΟΙ ΦΩΚΑ Α.Β.Ε.Ε. θα ενοποιείται στις επόµενες χρήσεις µε τη µέθοδο

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της ΑΦΟΙ ΦΩΚΑ Α.Β.Ε.Ε. . Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει

ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της, πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που προβλέπουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς

και στην έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. Ενδεικτικά µπορεί να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της µητρικής εταιρείας, όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία.

PROFORMA ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου 2005 µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2005

Ποσά εκφρασµένα σε  €

ΑΦΟΙ ΦΩΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΝΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ

Ποσά εκφρασµένα σε  €

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

(∆ηµοσιευόµενα βάσει του ν.2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΛΠ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Ποσά εκφρασµένα σε  €

Ποσά εκφρασµένα σε  €

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ


