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Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου - 30 Σεπτεµβρίου 2009 

Σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01/2009 – 30/09/2009 είναι 
εκείνες που εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ε. ΠΑΪΡΗΣ ΑΒΕΕ την 26η Νοεµβρίου 2009 και έχουν 
δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτηση τους στο διαδίκτυο, στην διεύθυνση www.pairis.gr. Επισηµαίνεται ότι τα 
δηµοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία στοχεύουν στο να δώσουν στον αναγνώστη ορισµένα 
γενικά οικονοµικά στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των 
αποτελεσµάτων της Εταιρίας και του Οµίλου, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς. 
Επίσης, επισηµαίνεται ότι, σύµφωνα µε την απόφαση 4/507/28.4.2009 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς, στα δηµοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία έχουν γίνει ορισµένες συµπτύξεις και 
ανακατατάξεις κονδυλίων. 

 
Ιωάννης Εµµ. Παΐρης 

 
Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
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Ενδιάµεση Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης της 30ης Σεπτεµβρίου 2009 
  

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ο Όµιλος  Η Εταιρία 
 30/9/2009 31/12/2008  30/9/2009 31/12/2008 
ΜΗ-ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ        

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία  9.184.854 9.713.801  8.536.914 9.033.859 
Επενδύσεις σε ακίνητα 3.300.000 3.300.000  0 0 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 13.203 15.472  13.203 15.472 
Συµµετοχές σε θυγατρικές εταιρίες 0 0  3.913.750 3.913.750 
Συµµετοχές σε συγγενείς εταιρίες 1.395.635 1.496.574  2.842.000 2.842.000 
Αναβαλλόµενοι φόροι 0 0  87.819 121.031 

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 85.224 31.373  85.224 31.373 

       Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία στην 
εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων 65.308 42.134  65.308 42.134 
 14.044.225 14.599.355  15.544.219 15.999.620 
        

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ        

Απογραφή Αποθεµάτων 3.266.285 3.226.678  3.266.285 3.223.557 

Πελάτες  6.447.104 5.920.525  6.797.687 6.256.955 

Λοιπές βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις 145.260 511.088  105.919 467.809 

Χρηµατικά διαθέσιµα 279.146 439.347  248.277 425.201 
 10.137.795 10.097.638  10.418.168 10.373.522 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 24.182.019 24.696.993  25.962.387 26.373.142 
        

ΠΑΘΗΤΙΚΟ        
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ        
Μετοχικό Κεφάλαιο 7.258.340 7.258.340  7.258.340 7.258.340 

∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 2.317.275 2.317.275  2.317.275 2.317.275 

Αποθεµατικά κεφάλαια 845.691 845.691  1.272.841 1.272.841 

Αποθεµατικό εύλογης αξίας ακινήτων 1.900.000 1.900.000  0 0 
Αποτελέσµατα εις νέο (3.862.393) (3.782.887)  458.411 426.823 
 8.458.914 8.538.419  11.306.868 11.275.280 
        

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ        
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 154.975 0  154.975 0 

       Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού λόγω 
εξόδου από την υπηρεσία 175.351 175.351  173.676 173.676 
Λοιπές προβλέψεις 149.362 276.793  145.314 263.063 

Αναβαλλόµενοι φόροι 315.762 258.969  0 0 

Μελλοντικά έσοδα κρατικών επιχορηγήσεων 781.283 587.013  781.283 587.013 
 1.576.732 1.298.126  1.255.247 1.023.752 
        

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ        
Προµηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις 3.955.725 5.103.969  3.219.397 4.377.015 

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 9.391.910 9.137.769  9.391.910 9.137.769 

Τρέχουσες υποχρεώσεις από φόρους 189.122 0  189.122 0 
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 609.617 618.710  599.843 559.326 
 14.146.374 14.860.448  13.400.272 14.074.111 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ  24.182.019 24.696.993  25.962.387 26.373.142 

ΤΤαα  πποοσσάά  εείίννααιι  εεκκφφρραασσµµέένναα  σσεε  εευυρρώώ..  

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 2 έως 15 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών 

καταστάσεων. 
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Ενδιάµεση Κατάσταση Συνολικών Εσόδων της περιόδου που έληξε την 30η Σεπτεµβρίου 2009 
 

 Όµιλος  Εταιρία 
 01/01/2009 01/01/2008   01/07/2009 01/07/2008  01/01/2009 01/01/2008  01/07/2009 01/07/2008 
 30/09/2009 30/09/2008   30/09/2009 30/09/2008  30/09/2009 30/09/2008  30/09/2009 30/09/2008 

                 
Κύκλος εργασιών  9.967.609  11.792.833    3.493.772  3.936.991   9.925.390  11.369.623   3.483.077  3.819.632  
Μείον: Κόστος πωλήσεων (8.193.326) (9.922.078)   (2.832.392) (3.401.968)  (8.180.243) (9.576.043)   (2.830.996) (3.306.703) 

Μικτά κέρδη/(ζηµιές) εκµεταλλεύσεως 1.774.283  1.870.755    661.380  535.022   1.745.147  1.793.580   652.081  512.929  
                 

Άλλα έσοδα 188.209  37.316    100.523  18.174   156.381  26.134   89.317  7.154  
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (872.210) (851.559)   (333.053) (251.947)  (797.366) (780.923)  (304.261) (235.437) 
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως (617.001) (770.148)   (210.508) (266.304)  (616.241) (723.168)  (210.285) (249.936) 
Άλλα έξοδα (19.708) (52.448)   (48.046) (41.932)  (19.166) (52.448)   (48.329) (41.932) 

Λειτουργικό κέρδος/(ζηµιά) 453.574  233.916    170.296  (6.987)  468.755  263.174   178.523  (7.221) 
                 

Έξοδα Χρηµατοοικονοµικής λειτουργίας  (365.943) (501.500)   (118.459) (175.507)  (365.847) (501.175)   (118.445) (175.471) 

Κέρδος/(ζηµιά) συνήθων εργασιών 87.630  (267.583)   51.837  (182.494)  102.909  (238.001)  60.078  (182.692) 
                 

Αναλογία αποτελέσµατος συγγενούς εταιρίας (100.939) (36.696)   5.910  (2.448)       
Αύξηση (µείωση) αξίας επενδύσεων 27.708  (112.392)   6.170  1.505   27.662  (112.409)   6.170  1.505  

Κέρδος/(ζηµιά) προ φόρων 14.399  (416.672)   63.917  (183.437)  130.571  (350.410)  66.248  (181.188) 
                 

Φόρος εισοδήµατος (93.905) 15.143    (20.446) (12.552)  (98.983) 17.530    (17.248) (11.841) 

Καθαρό κέρδος/(ζηµιά) µετά φόρων (79.506) (401.529)   43.471  (195.989)  31.588  (332.880)  49.000  (193.028) 
                 

∆ικαίωµα µειοψηφίας 0  0    0  0   0  0   0  0  

Καθαρό κέρδος/(ζηµιά) µετά φόρων που 
αναλογούν στον Όµιλο (79.506) (401.529)   43.471  (195.989)  31.588  (332.880)   49.000  (193.028) 

                 
Κέρδος ανά µετοχή (σε Ευρώ) (,01599) (,08077)   0,00874  (,03942)  0,00635  (,06696)  0,01  (,04) 

ΤΤαα  πποοσσάά  εείίννααιι  εεκκφφρραασσµµέένναα  σσεε  εευυρρώώ..  

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 2 έως 15 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων. 
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Ενδιάµεση Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο που έληξε την 30η 
Σεπτεµβρίου 2009 
  

 Ο Όµιλος 

Περίοδος από 1/1/2009 έως 30/09/2009 Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

∆ιαφορά 
από έκδοση 
µετοχών 
υπέρ το 
άρτιο 

Αποθεµατικά 
Κεφάλαια 

Αποθεµατικό 
εύλογης 
αξίας 

ακινήτων 

Αποτελέσµατα 
εις νέον 

Σύνολο 

             
Υπόλοιπα, κατά την 1 Ιανουαρίου 2009 7.258.340 2.317.275 1.225.691 1.520.000 (3.782.887) 8.538.419 
Αποτέλεσµα Εννεαµήνου 2009         (79.506) (79.506) 

Υπόλοιπα, κατά την 30 Σεµπτεµβρίου 2009 7.258.340 2.317.275 1.225.691 1.520.000 (3.862.393) 8.458.914 

  

 Ο Όµιλος 

Περίοδος από 1/1/2008 έως 30/09/2008 Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

∆ιαφορά 
από έκδοση 
µετοχών 
υπέρ το 
άρτιο 

Αποθεµατικά 
Κεφάλαια 

Αποτελέσµατα 
εις νέον 

Σύνολο 

           
Υπόλοιπα, κατά την 1 Ιανουαρίου 2008 7.258.340 2.317.275 1.225.691 (3.270.581) 7.530.725 
Αποτέλεσµα Εννεαµήνου 2008       (401.529) (401.529) 

Υπόλοιπα, κατά την 30 Σεπτεµβρίου 2008 7.258.340 2.317.275 1.225.691 (3.672.110) 7.129.197 

  

 Η Εταιρία 

Περίοδος από 1/1/2009 έως 30/09/2009 Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

∆ιαφορά 
από έκδοση 
µετοχών 
υπέρ το 
άρτιο 

Αποθεµατικά 
Κεφάλαια 

Αποτελέσµατα 
εις νέον 

Σύνολο 

      
Υπόλοιπα, κατά την 1 Ιανουαρίου 2009 7.258.340 2.317.275 1.272.841 426.823 11.275.280 
Αποτέλεσµα Εννεαµήνου 2009    31.588 31.588 

Υπόλοιπα, κατά την 30 Σεµπτεµβρίου 2009 7.258.340 2.317.275 1.272.841 458.411 11.306.868 

  

 Η Εταιρία 

Περίοδος από 1/1/2008 έως 
30/09/2008 

Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

∆ιαφορά 
από 

έκδοση 
µετοχών 
υπέρ το 
άρτιο 

Αποθεµατικά 
Κεφάλαια 

Αποτελέσµατα 
εις νέον Σύνολο 

      
Υπόλοιπα, κατά την 1 Ιανουαρίου 2008 7.258.340 2.317.275 1.272.841 696.919 11.545.375 
Αποτέλεσµα Εννεαµήνου 2008    (332.880) (332.880) 

Υπόλοιπα, κατά την 30 Σεπτεµβρίου 2008 7.258.340 2.317.275 1.272.841 364.039 11.212.495 

ΤΤαα  πποοσσάά  εείίννααιι  εεκκφφρραασσµµέένναα  σσεε  εευυρρώώ..  

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 2 έως 15 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών 

καταστάσεων.
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Ενδιάµεση Κατάσταση Ταµειακών Ροών 
  

 ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΙΑ 
 1/1 - 30/9/2009 1/1 - 30/9/2008  1/1 - 30/9/2009 1/1 - 30/9/2008 
Λειτουργικές δραστηριότητες        
Αποτελέσµατα προ φόρων 14.399 (416.672)  130.571 (350.410) 

Πλέον / µείον προσαρµογές για:        

Αποσβέσεις 1.176.858 1.200.097  1.144.855 1.142.840 

Προβλέψεις 158.883 47.806  146.851 49.734 

Συναλλαγµατικές διαφορές 22.448 52.195  22.448 52.195 

       Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) 
επενδυτικής δραστηριότητας 271.312 140.925  170.373 106.709 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 365.943 501.500  365.847 501.175 

       

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

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων (39.607) (8.900)  (42.728) (92.899) 

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (216.990) 57.476  (231.139) 388.037 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (1.094.270) (413.377)  (1.070.382) (669.886) 

(Μείον):        

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (314.451) (465.853)  (314.354) (465.528) 

Καταβεβληµένοι φόροι (46.678) (75.090)  (41.217) (67.706) 

       Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α) 297.848 620.107  281.125 594.261 
Επενδυτικές δραστηριότητες        
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών 
στοιχείων (645.937) (557.252)  (645.937) (555.612) 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων 
παγίων (3.157) 4.500  (3.157) 1.500 

Μερίσµατα εισπραχθέντα  4.176 5.643  4.176 5.643 

       Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β) (644.918) (547.109)  (644.918) (548.469) 

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες        
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 4.736.862 3.927.780  4.736.862 3.927.780 
Εξοφλήσεις δανείων (4.444.767) (3.377.690)  (4.444.767) (3.377.690) 

       Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές 
µισθώσεις (χρεολύσια) (60.402) (31.944)  (60.402) (31.944) 

Μερίσµατα πληρωθέντα (44.823) (88.336)  (44.823) (88.336) 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες (γ) 186.870 429.810  186.870 429.810 
        

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα 
και ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ) (160.201) 502.808  (176.924) 475.602 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης 
περιόδου 439.347 393.872  425.201 387.038 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 279.146 896.680  248.277 862.640 

ΤΤαα  πποοσσάά  εείίννααιι  εεκκφφρραασσµµέένναα  σσεε  εευυρρώώ..  

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 2 έως 15 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών 

καταστάσεων.
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ΣΣηηµµεειιώώσσεειιςς  εεππίί  ττωωνν  σσυυννοοππττιικκώώνν  εεννδδιιάάµµεεσσωωνν  οοιικκοοννοοµµιικκώώνν  κκαατταασσττάάσσεεωωνν  

1 Γενικές πληροφορίες για τον Όµιλο 

1.1 Η εταιρεία 

Η Ε. ΠΑΪΡΗΣ ΑΒΕΕ (η «Εταιρία») είναι Ελληνική Ανώνυµη Εταιρία µε Α.Μ.Α.Ε. 8106/06/Β/86/47 και 

έχει την έδρα της την θέση Γκορυτσά στον Ασπρόπυργο Αττικής. Ιδρύθηκε το 1974 έχοντας αντικείµενο 

εργασιών την παραγωγή και εµπορία πλαστικών δοχείων – φιαλών και σάκων απορριµµάτων.  

1.2  ∆οµή του Οµίλου 

Οι εταιρείες του Οµίλου και τα ποσοστά συµµετοχής της κάθε εταιρίας που ενοποιείται στις οικονοµικές 

καταστάσεις είναι οι ακόλουθες: 

Εταιρεία Έδρα 
% 

συµµετοχής 
Μέθοδος Ολικής Ενοποίησης     
POLYPACK Α.Ε. Ελλάδα 100% 
      
Μέθοδος Καθαρής Θέσης     
ELOPAK Α.Ε. Ελλάδα 49% 

Η Εταιρία επίσης συµµετέχει στην εταιρία ECOTURN ΑΕ µε ποσοστό 15%. Η συµµετοχή αυτή έχει 

αποµειωθεί πλήρως κατά την ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧA (1/1/2004) κατόπιν απόφασης της 

∆ιοίκησης για την πορεία των εργασιών της. 

1.3 Αντικείµενο δραστηριότητας 

Ο όµιλος δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εµπορία πλαστικών δοχείων – φιαλών και σάκων 

απορριµµάτων καθώς επίσης και στην αποθήκευση εµπορευµάτων για λογαριασµό τρίτων (logistics). 

Οι κύριες δραστηριότητες του οµίλου δεν έχουν αλλάξει από τον προηγούµενο χρόνο. 
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2  Πλαίσιο κατάρτισης των Οικονοµικών Καταστάσεων 

2.1 Συµµόρφωση µε τα ∆ΠΧΑ 

Οι ενοποιηµένες και ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις του οµίλου είναι σύµφωνες µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) τα οποία έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών 

Προτύπων (IASB), καθώς και των ερµηνειών τους, οι οποίες έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερµηνείας 

Προτύπων (IFRIC) της IASB και τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως την 30η 

Σεπτεµβρίου 2009. 

2.2 Βάση κατάρτισης των Οικονοµικών Καταστάσεων 

Οι ενοποιηµένες και ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις του οµίλου έχουν συνταχθεί µε βάση  την αρχή της 

συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) και την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως αυτή 

τροποποιείται µε την αναπροσαρµογή ορισµένων στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού σε εύλογες 

αξίες. 

2.3 Έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων 

Οι ετήσιες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 

εταιρίας στις 26 Νοεµβρίου 2009. 

2.4 Καλυπτόµενη περίοδος 

Οι παρούσες ενδιάµεσες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν τις οικονοµικές 

καταστάσεις της Ε. ΠΑΪΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε. και των θυγατρικών της, που µαζί αναφέρονται ως όµιλος και 

καλύπτουν την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2009 έως και την 30η Σεπτεµβρίου 2009. 

2.5 Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων 

Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε ευρώ (€), το οποίο είναι το λειτουργικό νόµισµα 

του οµίλου, δηλαδή το νόµισµα του πρωτεύοντος οικονοµικού περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργεί η 

µητρική εταιρία και η θυγατρική της. 

Όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε ακέραιες µονάδες του ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.  

Σηµειώνεται ότι λόγω στρογγυλοποιήσεων, τα πραγµατικά αθροίσµατα των ποσών που παρουσιάζονται 

στις δηµοσιευµένες στον τύπο «Στοιχεία και πληροφορίες της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2009 έως 30 

Σεπτεµβρίου 2009», ενδέχεται να διαφέρουν από  τα αθροίσµατα που παρουσιάζονται στις παρούσες 

οικονοµικές καταστάσεις. 
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3 Αλλαγές σε πρότυπα, και σε διερµηνείες προτύπων 

Νέα πρότυπα, ερµηνείες και τροποποίηση υφιστάµενων προτύπων 

Έχει γίνει έκδοση νέων ∆ΠΧΑ, τροποποιήσεων και διερµηνειών, τα οποία είναι υποχρεωτικά για 

λογιστικές χρήσεις που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2009 και µεταγενέστερα. Η εκτίµηση της ∆ιοίκησης 

του Οµίλου και της Εταιρείας σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων και 

διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω:  

 

Ε∆∆ΠΧΑ 13 Προγράµµατα αφοσίωσης πελατών  

Η Ε∆∆ΠΧΑ εξέδωσε µια διερµηνεία η οποία σχετίζεται µε την εφαρµογή των όσων ορίζει το ∆ΛΠ 18 για 

την αναγνώριση των εσόδων. Η Ε∆∆ΠΧΑ 13 «Προγράµµατα αφοσίωσης πελατών» διευκρινίζει ότι όταν οι 

επιχειρήσεις παρέχουν ανταλλάγµατα επιβράβευσης (π.χ. πόντους) ως µέρος µια συναλλαγής πώλησης και 

οι πελάτες µπορούν να εξαργυρώσουν αυτά τα ανταλλάγµατα στο µέλλον για τη λήψη δωρεάν ή µε 

έκπτωση αγαθών ή υπηρεσιών, θα πρέπει να εφαρµόζεται η παράγραφος 13 του ∆ΛΠ 18. Αυτή απαιτεί τα 

ανταλλάγµατα επιβράβευσης να χειρίζονται λογιστικά ως ένα ξεχωριστό στοιχείο της συναλλαγής πώλησης 

και ένα µέρος του αντιτίµου το οποίο εισπράχθηκε ή της απαίτησης η οποία αναγνωρίστηκε να 

κατανέµεται στα ανταλλάγµατα επιβράβευσης. Ο χρόνος αναγνώρισης αυτού του στοιχείου του εσόδου 

αναβάλλεται έως ότου η επιχείρηση ικανοποιήσει τις υποχρεώσεις της που συνδέονται µε τα ανταλλάγµατα 

επιβράβευσης, είτε παρέχοντας τα ανταλλάγµατα αυτά άµεσα είτε µεταβιβάζοντας την υποχρέωση σε 

κάποιο τρίτο µέρος. Η εφαρµογή της Ε∆∆ΠΧΑ 13 είναι υποχρεωτική για ετήσιες περιόδους οι οποίες 

ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2008. Η διερµηνεία δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές καταστάσεις του 

οµίλου.  

 

Ε∆∆ΠΧΑ 15 Συµφωνίες κατασκευής ακινήτων (Real Estate)  

Η Επιτροπή ∆ιερµηνειών εξέδωσε την Ε.∆.∆.Π.ΧΑΠ. 15 «Συµφωνίες Κατασκευής Ακινήτων (Real 

Estate)». Η Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 15 ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά από την 1η Ιανουαρίου 

2009. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο. 

 

Ε∆∆ΠΧΑ 16 Αντισταθµίσεις καθαρής επένδυσης σε επιχειρηµατική δραστηριότητα του εξωτερικού  

Η Επιτροπή ∆ιερµηνειών εξέδωσε την Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 16 «Αντισταθµίσεις Καθαρής Επένδυσης σε 

Επιχειρηµατική ∆ραστηριότητα του Εξωτερικού». Η ∆ιερµηνεία διευκρινίζει ορισµένα ζητήµατα για τη 

λογιστική αντιµετώπιση αντισταθµίσεων συναλλαγµατικού κινδύνου καθαρής επένδυσης σε 

επιχειρηµατική δραστηριότητα του εξωτερικού (όπως οι θυγατρικές και οι συγγενείς επιχειρήσεις των 

οποίων οι δραστηριότητες πραγµατοποιούνται σε νόµισµα διαφορετικό του λειτουργικού νοµίσµατος της 

αναφέρουσας επιχείρησης). Η Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 16 ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά από 

την 1η Οκτωβρίου 2008, χωρίς να απαιτείται η αναδροµική εφαρµογή της. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή 

στον Όµιλο. 
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∆ΛΠ 1: Παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων 

Οι βασικές αλλαγές αυτού του Προτύπου συνοψίζονται στην ξεχωριστή παρουσίαση των µεταβολών της 

καθαρής θέσης που προέρχονται από συναλλαγές µε τους µετόχους µε την ιδιότητά τους ως µέτοχοι (π.χ. 

µερίσµατα, αυξήσεις κεφαλαίου) από τις λοιπές µεταβολές της καθαρής θέσης (π.χ. αποθεµατικά 

µετατροπής). Επιπλέον, η βελτιωµένη έκδοση του Προτύπου επιφέρει αλλαγές στην ορολογία καθώς και 

στην παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων. Οι νέοι ορισµοί του Προτύπου ωστόσο δεν αλλάζουν τους 

κανόνες αναγνώρισης, µέτρησης ή γνωστοποίησης συγκεκριµένων συναλλαγών και άλλων γεγονότων που 

απαιτούνται από τα υπόλοιπα Πρότυπα. Η τροποποίηση του ∆ΛΠ 1 είναι υποχρεωτική για τις περιόδους 

που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009 ενώ οι απαιτήσεις αυτές έχουν εφαρµογή και στο ∆ΛΠ 8 

«Λογιστικές πολιτικές, αλλαγές στις λογιστικές εκτιµήσεις και λάθη». Οι αλλαγές που προκαλούνται από 

την τροποποίηση του ∆ΛΠ 1 εφαρµόζονται αναδροµικά.  

Ο όµιλος εφάρµοσε τις παραπάνω τροποποιήσεις και έκανε τις απαραίτητες αλλαγές στην παρουσίαση των 

οικονοµικών του καταστάσεων για το έτος 2009. 

 

∆ΛΠ 23 Κόστος δανεισµού (τροποποίηση)  

Στην τροποποιηµένη έκδοση του ∆ΛΠ 23 «Κόστος δανεισµού», η προηγουµένως θεωρούµενη βασική 

µέθοδος της αναγνώρισης του κόστους δανεισµού στα αποτελέσµατα, έχει εξαλειφθεί. Το κόστος 

δανεισµού το οποίο είναι άµεσα αποδιδόµενο στην απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή ενός επιλέξιµου 

στοιχείου του ενεργητικού, όπως αυτό καθορίζεται από το ∆ΛΠ 23, θα πρέπει να αποτελεί µέρος του 

κόστους αυτού του στοιχείου. Η τροποποιηµένη έκδοση του ∆ΛΠ 23 είναι υποχρεωτική για ετήσιες 

περιόδους οι οποίες αρχίζουν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009. O όµιλος δεν θα επηρεαστεί από τη 

συγκεκριµένη τροποποίηση.  

 

∆ΛΠ 32 και ∆ΛΠ 1 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα διαθέσιµα από τον κάτοχο (ή “puttable” µέσο)  

Η τροποποίηση στο ∆ΛΠ 32 απαιτεί όπως ορισµένα χρηµατοοικονοµικά µέσα διαθέσιµα από τον κάτοχο 

(“puttable” µέσα) και υποχρεώσεις που ανακύπτουν κατά τη ρευστοποίηση µιας οντότητας καταταχθούν ως 

Ίδια Κεφάλαια εάν πληρούνται συγκεκριµένα κριτήρια. Η τροποποίηση στο ∆ΛΠ 1 απαιτεί γνωστοποίηση 

πληροφοριών αναφορικά µε τα “puttable” µέσα που κατατάσσονται ως Ίδια Κεφάλαια. Τροποποιηµένη 

έκδοση του ∆ΛΠ 32 ισχύει για χρήσεις που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου του 2009.  

 

∆ΠΧΑ 2, Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών " όροι εξάσκησης και ακυρώσεις" – 
Τροποποιηµένο  

Η τροποποίηση του προτύπου διευκρινίζει δύο θέµατα: Τον ορισµό της «προϋπόθεσης κατοχύρωσης», µε 

την εισαγωγή του όρου «µη-προϋπόθεση κατοχύρωσης» για όρους που δεν αποτελούν όρους υπηρεσίας ή 

απόδοσης. Επίσης διευκρινίζεται ότι όλες οι ακυρώσεις, είτε προέρχονται από την οντότητα είτε από τα 

συµβαλλόµενα µέρη, πρέπει να έχουν την ίδια λογιστική αντιµετώπιση. Το ∆ΠΧΑ 2 ισχύει για χρήσεις που 

ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου του 2009 και η εφαρµογή του δεν θα επηρεαστούν οι οικονοµικές 

καταστάσεις του οµίλου. 
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∆ΠΧΑ 8 - Τοµείς ∆ραστηριοτήτων 

Το πρότυπο έχει εφαρµογή από την 1η Ιανουαρίου 2009 και αντικαθιστά το ∆ΛΠ 14, κάτω από το οποίο οι 

τοµείς αναγνωρίζονταν και παρουσιάζονταν µε βάση µια ανάλυση απόδοσης και κινδύνου. Σύµφωνα µε το 

∆ΠΧΑ 8 οι τοµείς αποτελούν συστατικά µιας οικονοµικής οντότητας που εξετάζονται τακτικά από τη 

∆ιοίκηση της οικονοµικής οντότητας και παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις µε βάση αυτήν την 

εσωτερική κατηγοριοποίηση. Ο όµιλος θα εφαρµόσει το ∆ΠΧΑ 8 από την 1η Ιανουαρίου 2009. 

 

Πρότυπα, τροποποιήσεις και διερµηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα τα οποία δεν έχουν ακόµα τεθεί 
σε ισχύ και δεν έχουν υιοθετηθεί. 

∆ΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων και ∆ΛΠ 27 Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες Οικονοµικές 
Καταστάσεις  

 

Το ∆ΠΧΑ 3 θα έχει εφαρµογή στις συνενώσεις επιχειρήσεων που προκύπτουν σε αυτές τις περιόδους και 

το πεδίο εφαρµογής του έχει τροποποιηθεί για να περιλαµβάνει συνενώσεις επιχειρήσεων που τελούν υπό 

κοινό έλεγχο και συνενώσεις χωρίς καταβολή τιµήµατος (παράλληλη εισαγωγή µετοχών). Το ∆ΠΧΑ 3 και 

το ∆ΛΠ 27, µεταξύ άλλων, απαιτούν µεγαλύτερη χρήση της εύλογης αξίας µέσω της κατάστασης 

λογαριασµού αποτελεσµάτων και την ενδυνάµωση της οικονοµικής κατάστασης της αναφερόµενης 

οντότητας. Επιπλέον, αυτά τα πρότυπα εισάγουν τις ακόλουθες απαιτήσεις:  

(1) να γίνεται επανυπολογισµός του µεριδίου συµµετοχής όταν ο έλεγχος ανακτάται ή χάνεται  

(2) να αναγνωρίζεται άµεσα στα ίδια κεφάλαια η επίδραση όλων των συναλλαγών µεταξύ ελεγχόµενων και 

µη ελεγχόµενων µερών, όταν ο έλεγχος δεν έχει χαθεί, και  

(3) εστιάζεται στο τι έχει δοθεί στον πωλητή ως τίµηµα παρά στο ποσό της δαπάνης για την απόκτηση.  

Οι τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 3 και στο ∆ΛΠ 27 ισχύουν για χρήσεις που ξεκινούν την ή µετά την 1η 

Ιουλίου του 2009.  

 

Ε∆∆ΠΧΑ 17 ∆ιανοµές µη ταµειακών στοιχείων του ενεργητικού στους ιδιοκτήτες 

Σύµφωνα µε την ∆ιερµηνεία όταν µια επιχείρηση προβαίνει στην ανακοίνωση διανοµής και έχει την 

υποχρέωση να διανείµει στοιχεία του ενεργητικού που αφορούν τους ιδιοκτήτες της, θα πρέπει να 

αναγνωρίζει µια υποχρέωση για αυτά τα πληρωτέα µερίσµατα. 

Η Ε∆∆ΠΧΑ 17 παρέχει οδηγίες αναφορικά µε το πότε θα πρέπει µια επιχείρηση να αναγνωρίζει τα 

µερίσµατα πληρωτέα, το πώς θα πρέπει να τα επιµετρά καθώς και πως θα πρέπει να λογιστικοποιεί τις 

διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας των στοιχείων του ενεργητικού που διανέµονται και της λογιστικής 

αξίας των πληρωτέων µερισµάτων, όταν η επιχείρηση εξοφλεί τα µερίσµατα πληρωτέα.  
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Η Ε∆∆ΠΧΑ 17 ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά από την 1η Ιουλίου 2009, χωρίς να 

απαιτείται η αναδροµική εφαρµογή της. Η διερµηνεία δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές καταστάσεις του 

οµίλου. Ο όµιλος δεν έχει σκοπό να εφαρµόσει την διερµηνεία νωρίτερα. 

 

Ε∆∆ΠΧΑ 18 Μεταφορές στοιχείων του ενεργητικού από πελάτες 

Η Ε∆∆ΠΧΑ 18 αφορά κυρίως τις επιχειρήσεις ή οργανισµούς κοινής ωφέλειας. Η ∆ιερµηνεία 

αποσαφηνίζει τις απαιτήσεις των ∆ΠΧΑ αναφορικά µε τις συµφωνίες κατά τις οποίες µια επιχείρηση 

λαµβάνει από ένα πελάτη της µέρος ενσώµατων παγίων (οικόπεδα, κτιριακές εγκαταστάσεις ή εξοπλισµό 

τον οποίο η επιχείρηση θα πρέπει να χρησιµοποιήσει είτε µε σκοπό ο πελάτης να αποτελέσει µέρος ενός 

δικτύου ή µε σκοπό ο πελάτης να αποκτήσει συνεχή πρόσβαση στην παροχή αγαθών ή υπηρεσιών (πχ 

παροχή ηλεκτρισµού ή ύδρευσης).   

Η Ε∆∆ΠΧΑ 18 ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά από την 1η Ιουλίου 2009, χωρίς να 

απαιτείται η αναδροµική εφαρµογή της. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στον όµιλο. 
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4 Ακολουθούµενες λογιστικές πολιτικές 

Οι λογιστικές αρχές και οι εκτιµήσεις βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι οικονοµικές καταστάσεις της 30ης 

Σεπτεµβρίου 2009 είναι συνεπείς µε αυτές που χρησιµοποιήθηκαν για τη σύνταξη των ετήσιων 

οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 2008, οι οποίες έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή τους στο 

διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.pairis.gr . 

Η λεπτοµερής περιγραφή του πλαισίου καθώς και οι βασικές λογιστικές αρχές κατάρτισης των 

οικονοµικών καταστάσεων της τρέχουσας περιόδου έχουν παρατεθεί στις επεξηγηµατικές σηµειώσεις των 

ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου 2008. Κατά συνέπεια η ανάγνωση των 

συνηµµένων εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, θα πρέπει να γίνεται σε συνδυασµό 

µε αυτές της 31ης ∆εκεµβρίου 2008, ώστε να παρέχεται στον αναγνώστη πιο ολοκληρωµένη πληροφόρηση. 

5 Μετοχικό κεφάλαιο 

Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αποτελείται από 4.971.466 κοινές ονοµατικές µετοχές, ονοµαστικής 

αξίας 1,46 ευρώ. Όλες οι µετοχές παρέχουν τα ίδια δικαιώµατα στην λήψη µερισµάτων και στην 

αποπληρωµή κεφαλαίου και αντιπροσωπεύουν µία ψήφο στην Γενική Συνέλευση των µετόχων της 

εταιρίας.  

Οι µετοχές της εταιρείας είναι εισηγµένες στην κύρια αγορά του Χρηµατιστήριου Αθηνών, στην κατηγορία 

Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης µε τον κωδικό ΠΑΙΡ.  

6 Λοιπές προβλέψεις 

Οι λοιπές προβλέψεις του Οµίλου αφορούν πρόβλεψη για διαφορές που είναι πιθανό να προκύψουν από 

µελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους. 

  Ο Όµιλος Η Εταιρία 

  

Πρόβλεψη για 
διαφορές 

φορολογικού 
ελέγχου 

Πρόβλεψη για 
διαφορές 

φορολογικού 
ελέγχου 

Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2008 185.638 174.880 
∆ιενέργεια επιπλέον προβλέψεων 91.156 88.183 

Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2008 276.793 263.063 

      
∆ιενέργεια επιπλέον προβλέψεων 57.494 57.131 
Χρησιµοποίηση προβλέψεων -184.926 -174.880 

Λογιστική αξία την 30 Σεπτεµβρίου 2009 149.362 145.314 

ΤΤαα  πποοσσάά  εείίννααιι  εεκκφφρραασσµµέένναα  σσεε  εευυρρώώ..  

7 ∆ανεισµός 

Ο βραχυπρόθεσµος δανεισµός του Οµίλου αφορά δάνεια για ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης. Τα επιτόκια 

δανεισµού είναι: 



 

13 

 

  Ο Όµιλος  Η Εταιρία 
  30/09/2009 31/12/2008  30/09/2009 31/12/2008 
ΕΚΤ + 1,5% 1.322.000 1.113.591  1.322.000 1.113.591 
Euribor 1m + 1,2% 1.406.121 1.691.371  1.406.121 1.691.371 
Euribor 1m + 1,3% 4.475.543 4.117.543  4.475.543 4.117.543 
Euribor 1m + 1,4% 1.140.148 1.015.241  1.140.148 1.015.241 
Euribor 1m + 1,5% 900.000 900.023  900.000 900.023 
Euribor 1m + 1,6% 0 300.000  0 300.000 

Σύνολο δανείων 9.243.813 9.137.769  9.243.813 9.137.769 

ΤΤαα  πποοσσάά  εείίννααιι  εεκκφφρραασσµµέένναα  σσεε  εευυρρώώ..  

8 Κέρδη ανά Μετοχή 

Τα κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται µε την διαίρεση του αναλογούντος στους µετόχους της Εταιρίας και 

του Οµίλου κέρδους, µε τον σταθµισµένο µέσο όρο των σε κυκλοφορία µετοχών κατά την διάρκεια της 

χρήσεως. 

 Όµιλος Εταιρία 

 30/09/2009 30/09/2008 30/09/2009 30/09/2008 

       
Καθαρά κέρδη που αναλογούν στους µετόχους (79.506) (401.529) 31.588 (332.880) 

Σταθµισµένος Μέσος Όρος  των σε 
κυκλοφορία µετοχών 4.971.466 4.971.466 4.971.466 4.971.466 

Κέρδη ανά µετοχή -0,0160 -0,0808 0,0064 -0,0670 

ΤΤαα  πποοσσάά  εείίννααιι  εεκκφφρραασσµµέένναα  σσεε  εευυρρώώ..  

Επισηµαίνεται ότι δεν υπάρχει ανειληµµένη υποχρέωση προς έκδοση νέων µετοχών στο µέλλον και 

συνεπώς, δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τον υπολογισµό και την παράθεση άλλου δείκτη κερδών ανά 

µετοχή (δηλαδή δείκτη που να λαµβάνει υπόψη την ύπαρξη δυνητικών µετοχών) 

 

9 Πρόσθετες πληροφορίες και επεξηγήσεις 

9.1 Συναλλαγές και Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις από και προς Συνδεδεµένα Πρόσωπα 

Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της οικονοµικής χρήσης και τα υπόλοιπα 

των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας στην λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει 

από συναλλαγές της µε τα συνδεδεµένα µέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ∆ΛΠ 24, είναι οι εξής: 

9.1.1 Συναλλαγές µε συνδεόµενα µέρη 

Οι συναλλαγές της εταιρίας µε τα συνδεδεµένα µέρη κατά εταιρία αναλύονται ως εξής: 
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 ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Έσοδα  
1/1 - 

30/9/2009 
1/1 - 

30/9/2008  
1/1 - 

30/9/2009 
1/1 - 

30/9/2008 
Θυγατρικές 0 0  144.232 223.043 
Συγγενείς 115.839 202.569  115.839 202.569 
Βασικά διευθυντικά στελέχη 0 0  0 0 
Λοιπά συνδεδεµένα µέρη 0 0  0 0 

Σύνολο 115.839 202.569   260.070 425.613 

      

Έξοδα 
1/1 - 

30/9/2009 
1/1 - 

30/9/2008  
1/1 - 

30/9/2009 
1/1 - 

30/9/2008 
Θυγατρικές 0 0  22.500 54.073 
Συγγενείς 22.883 112.570  22.883 112.570 
Βασικά διευθυντικά στελέχη 0 0  0 0 
Λοιπά συνδεδεµένα µέρη 0 0  0 0 

Σύνολο 22.883 112.570   45.383 166.643 

ΤΤαα  πποοσσάά  εείίννααιι  εεκκφφρραασσµµέένναα  σσεε  εευυρρώώ..  

Οι συναλλαγές µε την θυγατρική έχουν απαλειφθεί στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. 

Οι παραπάνω συναλλαγές έχουν γίνει µε τους συνήθεις εµπορικούς όρους. 

9.1.2 Υπόλοιπα συνδεδεµένων µερών 

Τα υπόλοιπα των συνδεδεµένων µερών είναι τα παρακάτω:: 

 ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Απαιτήσεις 30/09/2009 30/09/2008  30/09/2009 30/09/2008 
Θυγατρικές 0 0  469.605 790.366 
Συγγενείς 443.334 400.845  443.334 400.845 
Βασικά διευθυντικά στελέχη 8.394 6.394  3.700 1.700 
Λοιπά συνδεδεµένα µέρη 0 0  0 0 

Σύνολο 451.728 407.239   916.639 1.192.912 

      
Υποχρεώσεις 30/09/2009 30/09/2008  30/09/2009 30/09/2008 
Θυγατρικές 0  0  0  0 
Συγγενείς 248.412  236.110  248.412 236.110 
Βασικά διευθυντικά στελέχη 6.321 22.325  4.492 20.723 
Λοιπά συνδεδεµένα µέρη 0 0  0 0 

Σύνολο 254.733 258.435   252.904 256.834 

ΤΤαα  πποοσσάά  εείίννααιι  εεκκφφρραασσµµέένναα  σσεε  εευυρρώώ..  

Τα υπόλοιπα µεταξύ της θυγατρικής έχουν απαλειφθεί στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. 

∆εν υπάρχουν επισφαλείς απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη. 

9.1.3 Αµοιβές και υπόλοιπα βασικών διευθυντικών στελεχών 

Οι αµοιβές των βασικών διευθυντικών στελεχών του οµίλου και τα υπόλοιπα τους είναι τα εξής: 
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 ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
1/1 - 

30/9/2009 
1/1 - 

30/9/2008  
1/1 - 

30/9/2009 
1/1 - 

30/9/2008 
Μισθοί 171.541 222.346  140.709 199.213 
Έξοδα Κοινωνικής Ασφάλισης 14.030 25.740  14.030 20.672 
Bonus 0 0  0 0 
Αµοιβές ∆.Σ. 76.600 26.667   47.500 26.667 
Σύνολο  262.171 274.753  202.239 246.552 
        
Υποχρεώσεις 6.321 10.386  4.492 9.585 
Απαιτήσεις 8.394 6.394  3.700 1.700 

ΤΤαα  πποοσσάά  εείίννααιι  εεκκφφρραασσµµέένναα  σσεε  εευυρρώώ..  

9.2 Ενδεχόµενες υποχρεώσεις 

9.2.1 Επίδικες υποθέσεις 

∆εν εκκρεµούν σε βάρος της Εταιρίας δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες, που να µπορούν να επιφέρουν 

ουσιώδεις επιπτώσεις στα οικονοµικά αποτελέσµατα της. 

9.2.2 Ενδεχόµενες απαιτήσεις  

Την 30η Σεπτεµβρίου 2009 δεν υπήρχαν ενδεχόµενες απαιτήσεις από την Εταιρία που να µπορούν να 

επιφέρουν ουσιώδεις επιπτώσεις στα οικονοµικά αποτελέσµατα της. 

9.3 Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

Η Εταιρία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2008 και 2009. Η θυγατρική εταιρία 

Polypack ΑΕ, δεν έχει ελεγχθεί για τις χρήσεις 2007 έως 2009. Ο Όµιλος έχει κάνει πρόβλεψη για διαφορές 

φορολογικού ελέγχου µε βάση την µέχρι τώρα έκβαση τους για κάθε εταιρία. 

9.4 ∆εσµεύσεις 

∆εν προκύπτουν δεσµεύσεις από τις λειτουργικές µισθώσεις του Οµίλου. 

9.5 Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού 

Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου και την αντίστοιχη 

περσινή ήταν:  

 Ο Όµιλος  Η Εταιρία 
 30/09/2009 30/09/2008  30/09/2009 30/09/2008 

        
Αριθµός εργαζοµένων 126 120  125 119 
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9.6 Μεταγενέστερα του Ισολογισµού γεγονότα. 

∆εν υπάρχουν µεταγενέστερα του ισολογισµού της 30ης Σεπτεµβρίου 2009 γεγονότα, που να αφορούν είτε 

την Εταιρία είτε τον Όµιλο, στα οποία να επιβάλλεται αναφορά από τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

(∆ΠΧΑ). 

 

 

Ασπρόπυργος, 26 Νοεµβρίου 2009 
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