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Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Νόμιμος ελεγκτής λογιστής

Ελεγκτική εταιρεία

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών 1/1-

31/12/2013

1/1-

31/12/2012

1/1-

31/12/2013

1/1-

31/12/2012

(148.288) (1.328.459) (222.441) (3.147.102)

(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012  1.163.633  1.450.540  687.996  973.926

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (48.146)  9.426 (48.036)  7.918

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 10.580.666 11.479.807 6.070.318 6.575.024  0  7.893  0  7.893

Επενδύσεις σε ακίνητα 1.910.000 1.910.000 0 0 (101.832) 901.125 -76.174 2.541.162

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 16.906 14.158 12.708 10.603 1.014.891 989.686 886.271 916.814

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 111.801 98.801 5.620.647 5.585.125

Αποθέματα 3.932.671 3.347.686 2.860.335 2.379.979

Απαιτήσεις από πελάτες 4.791.487 5.910.885 5.601.743 7.287.465 (584.985)  554.206 (480.357)  314.216

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 363.225 430.406 220.892 276.488  1.138.086 (622.161)  1.700.861 (547.849)

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα 

για πώληση 0 32.729 0 32.729 (709.289) (1.602.351) (890.132) (481.528)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 21.706.756 23.224.472 20.386.643 22.147.413

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (877.422) (904.790) (748.802) (842.930)

Μετοχικό κεφάλαιο 7.258.340 7.258.340 7.258.340 7.258.340 (27.984) (93.611) (17.330) (17.330)

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων (2.858.008) (2.567.023) (444.955) (229.144)  818.664 (638.496)  791.856 (274.810)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) 4.400.332 4.691.317 6.813.385 7.029.196

Δικαιώματα μειοψηφίας (β) 0 0 0 0 (271.421) (395.267) (189.576) (348.343)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) 4.400.332 4.691.317 6.813.385 7.029.196 5.500 83.500 5.500 83.500

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 0 0 0 0 (90.000) 0 0 0

Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.484.303 1.480.012 777.880 889.630 160.442 0 44.800 0

Βραχυπρόθεσμες δανειακές  υποχρεώσεις 10.692.725 11.214.458 9.708.364 10.251.441 Επιστροφή κεφαλαίου χρηματοοικονομικών στοιχείων 0 602 0 602

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 5.129.396 5.838.685 3.087.014 3.977.146 Τόκοι εισπραχθέντες 16 99 0 62

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 17.306.424 18.533.155 13.573.258 15.118.217 Μερίσματα εισπραχθέντα 508 828 508 828

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 21.706.756 23.224.472 20.386.643 22.147.413
(194.955) (310.238) (138.768) (263.351)

16.546.052 9.797.624 7.685.252 7.139.925

(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) (17.160.981) (8.829.351) (8.365.798) (6.787.479)

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ 1/1-31/12/2013 1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2013 1/1-31/12/2012 (44.273) (208.910)  0 (31.533)

Συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες

Συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες

Συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες

Συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες
(659.202)  759.363 (680.546)  320.913

Κύκλος εργασιών 18.924.539 19.537.852 12.242.651 12.313.034
(35.493) (189.371) (27.458) (217.248)

Μικτά κέρδη / (ζημιές) 2.835.545 2.528.967 2.101.890 1.572.389 212.213 401.584 142.564 359.812

Κέρδη / (ζημιές)  προ φόρων, χρηματοδοτικών και 

επενδυτικών αποτελεσμάτων
 764.771  558.981 587.656 312.303

176.720 212.213 115.106 142.564

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων (148.288) (1.328.459) (222.441) (3.147.102)

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α) (290.443) (1.140.595) (216.875) (3.173.192)

Κατανέμονται σε:

Μετόχους εταιρίας (290.443) (1.140.595) (216.875) (3.173.192)

Μετόχους μειοψηφίας 0  0 - -

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) (541) (9.529)  1.064 (9.529)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 

(Α)+(Β)
(290.985) (1.150.124) (215.811) (3.182.721)

Κατανέμονται σε:

Μετόχους εταιρίας (290.985) (1.150.124) (215.811) (3.182.721)

Μετόχους μειοψηφίας 0 0 - -

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

€)
(0,0584) (0,2294) (0,0436) (0,6383)

Κέρδη / (ζημιές)  προ φόρων, χρηματοδοτικών, 

επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων

1.928.404 2.009.521 1.275.652 1.286.229

Πρόσθετα στοιχεία & πληροφορίες  (Ποσά εκφρασμένα σε €) :

Ο Όμιλος Η Εταιρία

0 1.741.186

2.356.976 2.198.091

0 2.001.127

256.543 60.751

557.251 329.975

0 0

12.643 0

47.094 29.345

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

Αγορά χρηματοοικονομικών στοιχείων

Εισπράξεις από πωλήσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων

 10.211.917

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες (γ)

Ο ΟΜΙΛΟΣ

(3.182.721)

Συναλλαγματικές διαφορές

Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων

Επενδυτικές δραστηριότητες

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα

Λειτουργικές δραστηριότητες

Προβλέψεις

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

: Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, 

Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιριών & Πίστεως

: 26 Μαρτίου 2014

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 

(συνεχιζόμενες δραστηριότητες)

6.813.385

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων

Αποσβέσεις

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Έμμεση μέθοδος)

Ο ΟΜΙΛΟΣ

  α) Έσοδα

  β) Έξοδα

  ζ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης

 στ) Συναλλαγές διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα και 

ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνειαΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Μείον:

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 

Ε. ΠΑΪΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

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 οποιουδήποτε 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. 

(1.150.124)

: Baker Tilly Hellas A.E

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

4.691.317

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 8106/06/Β/86/47 - ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 121724607000 - ΘΕΣΗ ΓΚΟΡΥΤΣΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

: Ιωάννης Καλογερόπουλος

(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως (31.12.2013 και 

31.12.2012 αντίστοιχα)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

: Ιωάννης Ε. Παΐρης (Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος), Ιωάννης Σ. 

Σαράντης (Αντιπρόεδρος μη εκτελεστικό μέλος), Παΐρη Δ. Δωρίς 

(εκτελεστικό μέλος), Μπαλτά Χ. Παναγιώτα (μη εκτελεστικό μέλος),  

Θεοδόσιος Ν. Αποστολίδης (μη εκτελεστικό μέλος), Εμμανουήλ Α. 

Παΐρης (μη εκτελεστικό μέλος), Γιαμάλογλου Γεώργιος Γρηγορίου (μη 

εκτελεστικό μέλος)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως (1.01.2013 και 

1.01.2012 αντίστοιχα)

Ημ/νία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των 

ετήσιων οικονομικών καταστάσεων

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής 

δραστηριότητας

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

: Με σύμφωνη γνώμη

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Καταβεβλημένοι φόροι

(Δημοσιευμένα βάσει του κ.ν.2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ) 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

7.029.196

(290.985)

 7.029.196

4.400.332

(215.811)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσεως

Εξοφλήσεις δανείων

 4.691.317  5.841.441

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 

δραστηριότητες (β)

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών 

κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές 

δραστηριότητες:

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις 

(χρεολύσια)

Ασπρόπυργος, 26 Μαρτίου 2014

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

  η) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης

  δ) Υποχρεώσεις από συνδεδεμένα μέρη

  ε) Αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης

Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων 

  γ) Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη

Ο ΟΜΙΛΟΣ

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 

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 2012 με εξαίρεση την εφαρμογή του τροποποιημένου 

Δ.Λ.Π 19. Ο Όμιλος εφαρμόζει για πρώτη φορά το τροποποιημένο Δ.Λ.Π 19 το οποίο απαιτεί αναμόρφωση προηγούμενων οικονομικών καταστάσεων. Η αλλαγή της σχετικής λογιστικής πολιτικής έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του Δ.Λ.Π 8 "Λογιστικές 

Πολιτικές, Αλλαγές στις λογιστικές εκτιμήσεις και Λάθη". Όπως αναλύεται στην παράγραφο 6.18 των σημειώσεων των οικονομικών καταστάσεων, η μετάβαση στο τροποποιημένο Δ.Λ.Π 19 έχει επίπτωση στην υποχρέωση καθορισμένων παροχών λόγω 

αναγνώρισης των σωρευμένων μη αναγνωρισμένων αναλογιστικών κερδών /ζημιών. Ως αποτέλεσμα της αναδρομικής εφαρμογής του Δ.Λ.Π 19, τα αποτελέσματα μετά φόρων της συγκρίσιμης χρήσεως 2012 εμφανίζονται αυξημένα κατά ποσό ευρώ 8.663 για 

τον Όμιλο και ποσό ευρώ 3.063 για την Εταιρία, τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα εμφανίζονται μειωμένα κατά ποσό ευρώ 9.528 για τον Όμιλο και την Εταιρία, τα ίδια κεφάλαια της 31/12/2012 μειωμένα κατά ποσό ευρώ 26.685 για τον Όμιλό και κατά 

ποσό ευρώ 32.285 για την Εταιρία. 

2. Οι Εταιρίες του Ομίλου, η μέθοδος ενοποίησης, η έδρα τους, το ποσοστό συμμετοχής παρατίθενται αναλυτικά στην παράγραφο 6.1 των σημειώσεων των οικονομικών καταστάσεων. 

3. Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων. 

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

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

6. Τα Λοιπά Συνολικά Έσοδα μετά από φόρους αφορούν την αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών/(ζημιών) που προκύπτουν κατά την εκτίμηση της υποχρέωσης η οποία γίνεται άμεσα στην κατάσταση λοιπών συνολικών εσόδων και παρατίθενται 

αναλυτικά στην παράγραφο 6.18 των σημειώσεων των οικονομικών καταστάσεων. 

7. Έχουν σχηματιστεί σωρευτικά προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ευρώ 179.562 και ευρώ 175.000 για τον Όμιλο και την Εταιρία αντίστοιχα. Οι ανέλεγκτες χρήσεις των Εταιριών του Ομίλου παραθένται στην παράγραφο 6.3 των σημειώσεων 

των οικονομικών καταστάσεων. 

8. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31η Δεκεμβρίου 2013 ήταν 134 και 113 άτομα για τον Όμιλο και την Εταιρία αντίστοιχα. Την 31η Δεκεμβρίου 2012 ο αριθμός των εργαζομένων του Ομίλου και της Εταιρίας ήταν 130 και 107 άτομα 

αντίστοιχα.  

9. 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 Δ.Λ.Π 24, είναι τα εξής: 


