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Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρείας : www.pairis.gr

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής

Ελεγκτική εταιρεία

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών

(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ 31/03/2014 31/12/2013 31/03/2014 31/12/2013 1/1-31/3/2014

1/1-

31/3/2013

1/1-

31/3/2014

1/1-

31/3/2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 10.335.708 10.580.666 5.910.052 6.070.318 (159.704) (275.522) (139.251) (235.345)

Επενδύσεις σε ακίνητα 1.910.000 1.910.000 0 0

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 15.491 16.906 11.837 12.708  286.233  350.720  167.080  231.470

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 111.801 111.801 5.619.678 5.620.647 (33.365) (13.729) (33.365) (13.729)

Αποθέματα 3.785.591 3.932.671 2.788.833 2.860.335 236.611 243.091 207.939 222.009

Απαιτήσεις από πελάτες 5.457.686 4.791.487 5.816.438 5.601.743

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 485.864 363.225 243.345 220.892

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα 

για πώληση 0 0 0 0  147.080 (797.058)  71.503 (920.965)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 22.102.141 21.706.756 20.390.183 20.386.643 (813.609)  282.966 (303.040)  592.348

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  840.531  742.923  349.682  580.963

Μετοχικό κεφάλαιο 7.258.340 7.258.340 7.258.340 7.258.340

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων (3.003.688) (2.858.008) (585.175) (444.955) (218.029) (147.800) (189.358) (112.476)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) 4.254.652 4.400.332 6.673.165 6.813.385

Δικαιώματα μειοψηφίας (β) 0 0 0 0

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) 4.254.652 4.400.332 6.673.165 6.813.385

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 0 0 0 0 (101.064) (49.035) (67.146) (41.325)

Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.454.711 1.484.303 762.311 777.880 79.000 5.500  79.000  5.500

Βραχυπρόθεσμες δανειακές  υποχρεώσεις 10.422.852 10.692.725 9.518.010 9.708.364
(22.064) (43.535)  11.854 (35.825)

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 5.969.926 5.129.396 3.436.697 3.087.014

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 17.847.489 17.306.424 13.717.018 13.573.258 3.082.367 3.746.359 1.285.367 1.622.559

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)

22.102.141 21.706.756 20.390.183 20.386.643 (3.370.821) (4.056.391) (1.494.303) (1.917.956)

 0 (42.007)  0  0

 0  0  0  0

(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) (288.454) (352.039) (208.936) (295.397)

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ 1/1-31/3/2014 1/1-31/3/2013 1/1-31/3/2014 1/1-31/3/2013

Συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες

Συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες

Συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες

Συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες
(24.770) (9.983) (65.892)  13.053

Κύκλος εργασιών 3.957.106 4.442.895 2.621.107 2.866.163 176.720 212.213 115.106 142.564
Μικτά κέρδη / (ζημιές) 548.933 522.290 400.727 385.864 151.950 202.230 49.214 155.617

Κέρδη / (ζημιές)  προ φόρων, χρηματοδοτικών και 

επενδυτικών αποτελεσμάτων
 43.542 (29.271)  35.323 (10.176)

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων (159.704) (275.522) (139.251) (235.345)

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α) (145.681) (434.360) (140.220) (226.960)

Κατανέμονται σε:

Μετόχους εταιρίας (145.681) (434.360) (140.220) (226.960)

Μετόχους μειοψηφίας 0 0 - -

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) 0 0 0 0

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 

(Α)+(Β)
(145.681) (434.360) (140.220) (226.960)

Κατανέμονται σε:

Μετόχους εταιρίας (145.681) (434.360) (140.220) (226.960)

Μετόχους μειοψηφίας 0 0 - -

Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε 

€)
(0,0293) (0,0874) (0,0282) (0,0457)

Κέρδη / (ζημιές)  προ φόρων, χρηματοδοτικών, 

επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων

329.775 321.449 202.403 221.294

Πρόσθετα στοιχεία & πληροφορίες  (Ποσά εκφρασμένα σε €) :

Ο Όμιλος Η Εταιρεία

0 248.276

394.921 501.591

0 1.978.151

526.078 807.412

123.367 67.500

0 0

10.795 0

59.157 35.673

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

  ζ) Απαιτήσεις από τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης

 στ)  Συναλλαγές διευθυντικών στελεχών και  μελών της Διοίκησης

  δ) Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη

  ε)  Αμοιβές διευθυντικών στελεχών και  μελών της Διοίκησης

  γ) Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Επενδυτικές δραστηριότητες

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις 

Μερίσματα πληρωθέντα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

4.283.642

(145.681)

6.813.385

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως (1.01.2014 και 

1.01.2013 αντίστοιχα)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

6.673.165

Ε. ΠΑΪΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Ε. ΠΑΪΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε. και του Ομίλου.Συνιστούμε επομένως στον

αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή όποτε

αυτή απαιτείται. 

(434.360)

: Baker Tilly Hellas A.E

(226.960)

4.400.333 4.718.002

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως (31.3.2014 και 

31.3.2013 αντίστοιχα)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Έμμεση μέθοδος)

  η) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης

  α) Έσοδα

  β) Έξοδα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 8106/06/Β/86/47 - ΘΕΣΗ ΓΚΟΡΥΤΣΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

(Σύμφωνα με την απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) 

Λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 344.275

Ημ/νία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων 

οικονομικών καταστάσεων

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

: Δεν απαιτείται

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

: Ιωάννης Καλογερόπουλος

(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Αποσβέσεις

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών 

κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές 

δραστηριότητες:

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες 

(α)

Μείον:

: Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Διεύθυνση 

Ανωνύμων Εταιριών & Πίστεως

: 24 Μαΐου 2014 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 

(συνεχιζόμενες δραστηριότητες)

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

7.061.481

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής 

δραστηριότητας

 285.748  385.591

(140.220)

4.254.652 6.834.520

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

 131.190

Ασπρόπυργος, 24 Μαΐου 2014

Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες 

(β)

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια

Εξοφλήσεις δανείων

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες (γ)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα και 

ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

1. Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις, είναι συνεπείς με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2013. 

2. Οι εταιρίες του ομίλου, η μέθοδος ενοποίησης, η έδρα τους, το ποσοστό συμμετοχής παρατίθενται αναλυτικά στην παράγραφο 2.1 των σημειώσεων των οικονομικών καταστάσεων. 

3. Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επι των παγίων στοιχείων. 

4. Δεν υπάρχουν επίδικες ή αποφάσεις δικαστηρίων που να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρίας και του ομίλου. 

5. Δεν κατέχονται από την μητρική όπως και από την θυγατρικής της ή από την συγγενή της εταιρεία μετοχές της μητρικής στην λήξη της τρέχουσας περιόδου. 

6. Έχουν σχηματιστεί στην περίοδο προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ευρώ 179.562 και ευρώ 175.000 για τον όμιλο και την εταιρεία αντίστοιχα. Οι ανέλεγκτες χρήσεις των εταιρειών του ομίλου παραθέτονται στην 

παράγραφο 2.3. των σημειώσεων των οικονομικών καταστάσεων. 

7. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31η Μαρτίου 2014 ήταν 134 και 111 άτομα για τον Όμιλο και την Εταιρία αντίστοιχα. Την 31η Μαρτίου 2013 ο αριθμός των εργαζομένων του ομίλου και της εταιρίας ήταν 

136 και 114 άτομα αντίστοιχα. 

8. Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας στην λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από 

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

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜ. ΠΑΪΡΗΣ 

Α.Δ.Τ. ΑΚ810756 

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ 

ΔΩΡΙΣ Δ. ΠΑΪΡΗ 

Α.Δ.Τ. AH508426 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

ΣΟΦΙΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 

Α.Δ.Τ. ΑΖ001134 
ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ Α’ ΤΑΞΕΩΣ ΑΜΑ 49020 


