
Ορκωτός ελεγκτής: ΜΑΝ∆ΗΛΑΡΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ελεγκτική εταιρία: ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.
Τύπος έκθεσης επισκόπησης: Με σύµφωνη γνώµη 1/1-31/12/2005 1/1-31/12/2004 1/1-31/12/2005 1/1-31/12/2004

13.410 495.438 236.701 862.091

1.669.600 1.817.578 1.523.698 1.542.482
31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004 75.772 -150.286 79.095 -149.740

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 6.434 -248.588 6.078 -248.579
Πάγια στοιχεία Ενεργητικού 14.711.664 14.729.246 14.961.484 14.760.354 -246.887 107.041 -10.233 -7.975
Αποθέµατα 2.449.950 2.746.001 2.360.258 2.551.893 -1.505 0 -1.505 0
Απαιτήσεις από πελάτες 3.160.467 3.259.920 2.665.707 2.644.206 -54.265 2.215 -53.511 9.655
Λοιπά στοχιεία ενεργητικού 3.191.794 4.037.958 6.132.957 6.618.615 -93.589 -61.195 -93.589 -57.427
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 23.513.875 24.773.125 26.120.406 26.575.068 1.368.971 1.962.203 1.686.736 1.950.507

418.446 477.400 410.487 411.782
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 767.456 823.980 761.893 814.055
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις 9.168.476 8.573.532 9.145.418 8.004.314
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 4.933.986 6.416.854 4.776.832 6.290.677 296.051 695.054 191.635 532.352
Σύνολο υποχρεώσεων (α) 14.869.918 15.814.366 14.684.143 15.109.046 708.920 470.102 245.398 -569.720
Καθαρή Θέση µετόχων Εταιρίας 8.643.957 8.958.759 11.436.263 11.466.022 -1.174.074 770.519 -1.190.995 1.144.329
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 0 0 0 0
Καθαρή Θέση (β) 8.643.957 8.958.759 11.436.263 11.466.022
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α) + (β) 23.513.875 24.773.125 26.120.406 26.575.068 -398.846 -461.821 -390.887 -396.203

-452.426 -97.989 -403.633 -91.443

767.041 3.815.468 548.742 2.981.603

1/1-31/12/2005 1/1-31/12/2004 1/1-31/12/2005 1/1-31/12/2004
0 0 -294.000 0

8.958.759 9.153.137 11.466.022 11.174.164 -1.652.252 -2.024.802 -1.640.159 -1.999.062
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα -178.973 -178.973

275.827 860.281 260.493 829.511
-239.801 -15.406 45.241 470.831 1.505 0 1.505 0

Αµοιβές ∆Σ -75.000 -75.000
-1.374.920 -1.164.521 -1.378.161 -1.169.551

8.643.957 8.958.759 11.436.263 11.466.022
3.345.137 11.295.626 3.345.137 11.295.626

-2.756.627 -14.252.991 -2.210.111 -13.264.867

51.694 32.553 51.694 32.553
1/1-31/12/2005 1/1-31/12/2004 1/10-31/12/2005 1/10-31/12/2004 -30.663 -17.271 -30.663 -17.271

-75.000 -75.000 0
Κύκλος εργασιών 14.894.064 15.195.800 3.846.941 4.072.593
Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 2.621.100 3.028.365 761.909 505.502 534.542 -2.942.083 1.081.058 -1.953.959

402.628 962.495 116.731 37.662 -73.336 -291.137 251.639 -141.907

263.626 554.762 209.611 351.518
2.072.228 2.780.073 536.156 561.668 190.290 263.626 461.250 209.611

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων -44.001 380.422 -27.810 -127.986
Μείον (Φόροι) -195.801 -395.828 -102.585 -91.711
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους -239.802 -15.406 -130.395 -219.697
Κατανέµονται σε:
Μετόχους Εταιρίας -239.802 -15.406 -130.395 -219.697
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 0 0 0 0
Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή (σε €) -0,0482 -0,0031 -0,0262 -0,0442

1/1-31/12/2005 1/1-31/12/2004 1/10-31/12/2005 1/10-31/12/2004

Κύκλος εργασιών 14.096.741 13.956.778 3.631.275 3.795.329
Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 2.559.813 3.067.253 730.592 670.219

617.972 1.263.531 188.369 226.309

2.141.670 2.806.013 581.327 646.666
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων 236.701 862.091 101.399 136.791 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆Σ
Μείον (Φόροι) -191.460 -391.260 -101.609 -90.515 & ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους 45.241 470.831 -210 46.276
Κατανέµονται σε: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΜΜ.ΠΑΙΡΗΣ
Μετόχους Εταιρίας 45.241 470.831 -210 46.276 Α.∆.Τ. Ξ244957
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 0 0 0 0
Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή (σε €) 0,0091 0,0947 0,0000 0,0093

(Μείον):

Επενδυτικές δραστηριότητες

(Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα

Προβλέψεις
Συναλλαγµατικές διαφορές
Αποτίµηση συµµετοχών και χρεωγράφων

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις

A.M.A 29470

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΡΦΑΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
Α.∆.Τ Χ078658

ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α' ΤΑΞΕΩΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜ.ΠΑΙΡΗΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων

Α.∆.Τ Σ297979

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της Ε. ΠΑΪΡΗΣΑ.Β.Ε.Ε.. Συνιστούµε, εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική
επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την Εταιρία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της www.pairis.gr όπου αναρτώνται οι περιοδικές οικονοµικές καταστάσεις που προβλέπουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση επισκόπησης του
ορκωτού ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ασπρόπυργος 20 Φεβρουαρίου 2006

Καθαρή θέση λήξης περιόδου (30.06.2005 και 
30.06.2004 αντίστοιχα)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο ΟΜΙΛΟΣ
Μερίσµατα πληρωθέντα

Κέρδη / (ζηµιές)  προ φόρων, χρηµατοδοτικών 
και επενδυτικών αποτελεσµάτων
Κέρδη / (ζηµιές)  προ φόρων, 
χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων 
και αποσβέσεων

Κέρδη / (ζηµιές)  προ φόρων, χρηµατοδοτικών 
και επενδυτικών αποτελεσµάτων
Κέρδη / (ζηµιές)  προ φόρων, 
χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων 
και αποσβέσεων

Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (1.01.2005 
και 1.01.2004 αντίστοιχα)

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα 
και ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ)

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

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές 
µισθώσεις (χρεολύσια)

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων 
παγίων

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου

Κέρδη / (ζηµιές) της περιόδου, µετά από 
φόρους Μερίσµατα εισπραχθέντα

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Ε. ΠΑΙΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ
Α.Μ.Α.Ε 8106/06/Β/86/47

Ε∆ΡΑ: ΘΕΣΗ ΓΚΟΡΥΤΣΑ - ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ

Αποτέλεσµα από την εκποίηση παγίων (κέρδη/ζηµιές)
Αναγνωρισθέντα έσοδα από κρατικές επιχορηγήσεις

Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές 
λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται 
µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Έσοδα από συµµετοχές και χρεώγραφα

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και 
λοιπών επενδύσεων

Αµοιβές ∆Σ

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α)

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών 
στοιχείων

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)

Καταβεβληµένοι φόροι

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1) Οι λογιστικές αρχές που έχουν υιοθετηθεί είναι σύµφωνες µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα και ακολουθούνται µε 
συνέπεια.
2) Η µητρική εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για την χρήση 2004, οι εταιρείες Polypack και  Elopak
δεν έχουν ελεγχθεί για τις χρήσεις 2003 και 2004.
3) ∆εν υφίστανται εµπράγµατα βάρη επι των παγίων στοιχείων.
4) ∆εν υπάρχουν επίδικες ή αποφάσεις δικαστηρίων που να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή 
λειτουργία του οµίλου.
5) Στην εταιρεία απασχολούνται 142 άτοµα και στον όµιλο συνολικά 149 άτοµα.
6) Οι πωλήσεις και οι αγορές της µητρική εταιρίας προς συνδεδεµένες εταιρίες ήταν 1.411.884 και 204.216 ευρώ 
αντίστοιχα, ενώ οι απαιτήσεις της µητρικής και οι υποχρεώσεις της προς αυτές ήταν 3.053.923 και 0 ευρώ αντίστοιχα.
7) Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν :α) την θυγατρική (100%) εταιρεία POLYPACK A.E. µε 
οριζόντια ενοποίηση, β) την εταιρεία ELOPAK A.E. της οποίας κατέχει το 49% και ενοποιείται µε την µέθοδο της 
καθαρής θέσης. Όλες οι εταιρείες έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα.

                                                                                                                                  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
                                                                     Προς τους κ.κ Μετόχους της Ανώνυµης  εταιρείας « Ε. ΠΑΙΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ»         
Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της καθώς και τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της  Γ.  ΠΑΪΡΗΣ  Α.Β.Ε.Ε., της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2005. Η ευθύνη της σύνταξης των 
οικονοµικών καταστάσεων βαρύνει τη διοίκηση της εταιρίας. Η δική µας ευθύνη περιορίζεται στη διαµόρφωση και τη διατύπωση γνώµης επί των οικονοµικών καταστάσεων, εδραιωµένης στο διενεργηθέντα έλεγχο.
Ο έλεγχός µας διενεργήθηκε σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν το σχεδιασµό και την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά 
τρόπο που διασφαλίζει µε εύλογη βεβαιότητα ότι οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδεις ανακρίβειες και παραλείψεις. Ο έλεγχος περιλαµβάνει την εξέταση, σε δειγµατοληπτική βάση, αποδεικτικών 
στοιχείων που υποστηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Ο έλεγχος επίσης περιλαµβάνει την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που ακολουθήθηκαν, των εκτιµήσεων 
της διοίκησης της εταιρίας και, γενικότερα, της παρουσίασης των δεδοµένων στις οικονοµικές καταστάσεις καθώς και τη συµφωνία του περιεχοµένου της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις οικονοµικές καταστάσεις. 
Πιστεύουµε ότι ο έλεγχος που διενεργήθηκε παρέχει επαρκή βάση για τη διαµόρφωση της γνώµης µας.
Κατά τη γνώµη µας, οι προαναφερόµενες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη πλευρά την οικονοµική θέση της εταιρίας κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2005 και τα αποτελέσµατα των εργασιών της, 
καθώς και τις µεταβολές των ιδίων κεφαλαίων και τις ταµιακές ροές της Εταιρείας της χρήσης που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, που έχουν υιοθετηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. και το περιεχόµενο της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι συνεπές µε τις προαναφερόµενες οικονοµικές καταστάσεις.

                                                                                                                                                         Αθήνα   20 Φεβρουαρίου 2006
                                                                                                                                                   Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ   ΛΟΓΙΣΤΗΣ

                                                                                                                                                             ΜΑΝ∆ΗΛΑΡΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
                                                                                                                                                                       Α.Μ. ΣΟΕΛ 13851AGN INTERNATIONAL


