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Οξθσηόο ειεγθηήο ινγηζηήο

Διεγθηηθή εηαηξεία

Σύπνο έθζεζεο ειέγρνπ ειεγθηώλ

(ενοποιημένα και μη ενοποιημέντα)

Ποσά εκφρασμένα σε εσρώ 31/03/2012 31/12/2011 31/03/2012 31/12/2011 1/1-31/3/2012

1/1-

31/3/2011

1/1-

31/3/2012

1/1-

31/3/2011

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ

Ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία 12.192.540 12.540.119 6.975.018 7.209.714 (193.635) (149.164) (217.714) (68.425)

Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα 2.970.000 2.970.000 0 0

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 8.070 9.963 1.995 2.340  385.654  461.425  266.323  342.101

Λνηπά κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 102.450 102.450 8.271.420 8.285.048  0  1.469  0  1.469

Απνζέκαηα 4.036.707 3.901.892 2.969.356 2.694.195 (36.800) (54.525) (36.800) (54.525)

Απαηηήζεηο από πειάηεο 5.398.509 5.215.246 6.400.428 6.656.270 (16.246) (29.649) (16.246) (29.649)

Λνηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 503.137 688.176 372.211 575.652 222.138 220.310 212.583 163.524

Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξννξηδόκελα 

γηα πώιεζε 22.422 21.744 22.422 21.744

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ 25.233.835 25.449.590 25.012.850 25.444.963

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ (134.816) (421.169) (275.162) (308.559)

Μεηνρηθό θεθάιαην 7.258.340 7.258.340 7.258.340 7.258.340 (116.194) (356.394)  330.053 (137.190)

Λνηπά ζηνηρεία ηδίσλ θεθαιαίσλ (1.597.200) (1.391.079) 2.748.055 2.979.396 (60.116)  735.369 (299.032)  611.322

ύλοιο ηδίωλ θεθαιαίωλ ηδηοθηεηώλ κεηρηθής (α) 5.661.140 5.867.261 10.006.395 10.237.736

Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο (β) 0 0 0 0 (143.699) (142.097) (134.143) (85.311)

ύλοιο ηδίωλ θεθαιαίωλ (γ)=(α)+(β) 5.661.140 5.867.261 10.006.395 10.237.736 (17.898) (21.066)  0  0

Μαθξνπξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 42.080 46.339 0 0

Πξνβιέςεηο / Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 1.715.278 1.720.361 884.234 899.803

Βξαρππξόζεζκεο δαλεηαθέο  ππνρξεώζεηο 10.334.065 10.334.872 9.892.033 9.856.644

Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 7.481.272 7.480.757 4.230.188 4.450.780 Αγνξά ελζώκαησλ (36.182) (267.326) (31.282) (262.110)

ύλοιο σποτρεώζεωλ (δ) 19.572.695 19.582.329 15.006.455 15.207.227 Δηζπξάμεηο από 0 9.000  0 9.000

ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 

ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (γ)+(δ)

25.233.835 25.449.590 25.012.850 25.444.963

ύνολο ειζποών / 

(εκποών) από (36.182) (258.326) (31.282) (253.110)

560.489 1.679.317 560.489 235.000

(ενοποιημένα και μη ενοποιημέντα) (456.766) (1.485.421) (456.766) (241.451)

Ποσά εκφρασμένα σε εσρώ 1/1-31/3/2012 1/1-31/3/2011 1/1-31/3/2012 1/1-31/3/2011 (73.900) (71.330) (31.533) (30.400)

σλετηδόκελες 

δραζηερηόηεηες

σλετηδόκελες 

δραζηερηόηεηες

σλετηδόκελες 

δραζηερηόηεηες

σλετηδόκελες 

δραζηερηόηεηες  0 (160)  0 (160)

Κύθινο εξγαζηώλ 4.200.306 4.509.517 2.688.352 3.436.951  29.823  122.406  72.190 (37.011)

Μηθηά θέξδε / (δεκηέο) 545.365 585.231 308.738 397.236
Κέρδε / (δεκηές)  προ θόρωλ, τρεκαηοδοηηθώλ θαη 

επελδσηηθώλ αποηειεζκάηωλ  27.827  61.365 (5.808)  85.319 (117.971)  108.590 (129.230)  144.636

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ (193.635) (149.164) (217.714) (68.425) 401.584 598.543 359.812 497.511

Κέρδε / (δεκηές) κεηά από θόροσς (Α) (206.121) (197.724) (231.341) (108.084) 283.613 707.133 230.582 642.147

Καηαλέκνληαη ζε:

Μεηόρνπο εηαηξίαο (206.121) (197.724) (231.341) (108.084)

Μεηόρνπο κεηνςεθίαο 0 0 - -

Λοηπά ζσλοιηθά έζοδα κεηά από θόροσς (Β) 0 0 0 0

σγθεληρωηηθά ζσλοιηθά έζοδα κεηά από θόροσς 

(Α)+(Β)
(206.121) (197.724) (231.341) (108.084)

Καηαλέκνληαη ζε:

Μεηόρνπο εηαηξίαο (206.121) (197.724) (231.341) (108.084)

Μεηόρνπο κεηνςεθίαο 0 0 - -

Κέρδη/(ζημιές) μεηά από θόροσς ανά μεηοτή - βαζικά (ζε 

€)
(0,0415) (0,0398) (0,0465) (0,0217)

Κέρδη / (ζημιές)  προ θόρων, τρημαηοδοηικών, 

επενδσηικών αποηελεζμάηων και ζσνολικών αποζβέζεων
413.481 522.790 260.515 427.420

Πρόζζεηα ζηοητεία & πιεροθορίες  (Ποζά εθθραζκέλα ζε €) :

Ο Όκηινο Ζ Δηαηξεία

0 175.185

0 88.072

0 2.446.219

12.120 146.067

99.511 56.405

0 0

13.029 1.432

14.933 4.020

ύνολο ειζποών / (εκποών) από σπημαηοδοηικέρ 

δπαζηηπιόηηηερ (γ)

Αζππόπςπγορ, 25 Μαΐος 2012

Σαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα έναπξηρ σπήζηρ

Καθαπή αύξηζη / (μείωζη) ζηα ηαμιακά διαθέζιμα και 

ιζοδύναμα σπήζηρ (α)+(β)+(γ)

  ε) Τπνρξεώζεηο πξνο ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο Γηνίθεζεο

  α) Έζνδα

  β) Έμνδα

Σαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα λήξηρ πεπιόδος

 434.757

10.700.796

Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεκηέο) επελδπηηθήο 

δξαζηεξηόηεηαο

(111.612)  244.510

(231.341)

Η ΔΣΑΙΡΔΙΑ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Έμμεζη μέθοδορ)

5.661.140

Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα

(170.138)

Απνζβέζεηο

Ο ΟΜΙΛΟ

Πλέον/ μείον προζαρμογές για μεηαβολές λογαριαζμών 

κεθαλαίοσ κίνεζες ή ποσ ζτεηίδονηαι με ηις λειηοσργικές 

δραζηεριόηεηες:

Πξνβιέςεηο

Μείσζε / (αύμεζε) απνζεκάησλ

Μείσζε / (αύμεζε) απαηηήζεσλ

Καηαβεβιεκέλνη θόξνη

ύνολο ειζποών / (εκποών) από λειηοςπγικέρ 

δπαζηηπιόηηηερ (α)

Ο ΟΜΙΛΟ

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ έλαξμεο ρξήζεσο (1.01.2012 θαη 

1.01.2011 αληίζηνηρα)Ζκ/λία έγθξηζεο από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ησλ 

εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ

Ποσά εκφρασμένα σε εσρώ

: Γελ απαηηείηαη

Η ΔΣΑΙΡΔΙΑ

: Βαζίιεο Νηάξρνο 

(ενοποιημένα και μη ενοποιημέντα)

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ

ΑΡ.Μ.Α.Δ. 8106/06/Β/86/47 - ΘΔΗ ΓΚΟΡΤΣΑ ΑΠΡΟΠΤΡΓΟ

(ύκθωλα κε ηελ απόθαζε 4/507/28.04.2009 ηοσ Γηοηθεηηθού σκβοσιίοσ ηες Δπηηροπής Κεθαιαηαγοράς) 

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο

Λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ

Κέξδε/(δεκηέο) πξν θόξσλ

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ

: Baker Tilly Hellas A.E

(108.084)

5.867.261

Δ. ΠΑΪΡΗ ΑΝΩΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ  ΠΛΑΣΙΚΩΝ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΥΡΗΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2012 ΔΩ 31 ΜΑΡΣΙΟΤ 2012

Σα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο, πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηνρεύνπλ ζε κία γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο Δ. ΠΑΪΡΖ Α.Β.Δ.Δ. θαη ηνπ Οκίινπ.πληζηνύκε επνκέλσο ζηνλ

αλαγλώζηε, πξηλ πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε είδνπο επελδπηηθή επηινγή ή άιιε ζπλαιιαγή κε ηνλ εθδόηε, λα αλαηξέμεη ζηε δηεύζπλζε δηαδηθηύνπ ηνπ εθδόηε, όπνπ αλαξηώληαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαζώο θαη ε έθζεζε ειέγρνπ ηνπ λόκηκνπ ειεγθηή

όπνηε απηή απαηηείηαη. 

(197.724)

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε εσρώ

: Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο, 

Γηεύζπλζε Αλσλύκσλ Δηαηξηώλ & Πίζηεσο

6.436.567

: 25 Μαΐνπ 2012 πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο 

(ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο)

10.006.395
ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ ιήμεο ρξήζεσο (31.3.2012 θαη 

31.3.2011 αληίζηνηρα)

Ο ΟΜΙΛΟ Η ΔΣΑΙΡΔΙΑ(ενοποιημένα και μη ενοποιημέντα)

10.592.712

(206.121)

10.237.736

6.238.843

(Μείσζε) / αύμεζε ππνρξεώζεσλ (πιελ δαλεηαθώλ)

Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα

Υπημαηοδοηικέρ δπαζηηπιόηηηερ

Δηζπξάμεηο από εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα

Δμνθιήζεηο δαλείσλ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ

Η ΔΣΑΙΡΔΙΑ

  γ) Απαηηήζεηο από ζπλδεδεκέλα κέξε

  δ) Απαηηήζεηο από ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο Γηνίθεζεο

 ζη)  πλαιιαγέο δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ θαη  κειώλ ηεο Γηνίθεζεο

  δ) Τπνρξεώζεηο από ζπλδεδεκέλα κέξε

  ε)  Ακνηβέο δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ θαη  κειώλ ηεο Γηνίθεζεο

Μείον:

Ο ΟΜΙΛΟ

Δπενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ

Δμνθιήζεηο ππνρξεώζεσλ από ρξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο 

Μεξίζκαηα πιεξσζέληα

1. Οη ινγηζηηθέο αξρέο βάζεη ησλ νπνίσλ ζπληάρζεθαλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, είλαη ζπλεπείο κε απηέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε ζύληαμε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο 2011.

2. Οη εηαηξίεο ηνπ νκίινπ, ε κέζνδνο ελνπνίεζεο, ε έδξα ηνπο, ην πνζνζηό ζπκκεηνρήο παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ζηελ παξάγξαθν 2.1 ησλ ζεκεηώζεσλ ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ.

3. Γελ πθίζηαληαη εκπξάγκαηα βάξε επη ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ.

4. Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή απνθάζεηο δηθαζηεξίσλ πνπ λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ιεηηνπξγία ηεο εηαηξίαο θαη ηνπ νκίινπ.

5. Γελ θαηέρνληαη από ηελ κεηξηθή όπσο θαη από ηελ ζπγαηξηθήο ηεο ή από ηελ ζπγγελή ηεο εηαηξεία κεηνρέο ηεο κεηξηθήο ζηελ ιήμε ηεο ηξέρνπζαο πεξηόδνπ.

6. Έρνπλ ζρεκαηηζηεί ζηελ πεξίνδν πξνβιέςεηο γηα αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο επξώ 179.562 θαη επξώ 175.000 γηα ηνλ όκηιν θαη ηελ εηαηξεία αληίζηνηρα. Οη αλέιεγθηεο ρξήζεηο ησλ εηαηξεηώλ ηνπ νκίινπ παξαζέηνληαη ζηελ

παξάγξαθν 2.3 ησλ ζεκεηώζεσλ ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ.

7. Ο αξηζκόο ηνπ απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ ηελ 31ε Μαξηίνπ 2012 ήηαλ 127 θαη 105 άηνκα γηα ηνλ Όκηιν θαη ηελ Δηαηξία αληίζηνηρα. Σελ 31ε Μαξηίνπ 2011 ν αξηζκόο ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ νκίινπ θαη ηεο εηαηξίαο ήηαλ

142 θαη 113 άηνκα αληίζηνηρα.

8. Σα πνζά ησλ πσιήζεσλ θαη αγνξώλ ζσξξεπηηθά από ηελ έλαξμε ηεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο θαη ηα ππόινηπα ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεώζεσλ ηεο Δηαηξείαο ζηελ ιήμε ηεο ηξέρνπζαο πεξηόδνπ, πνπ έρνπλ πξνθύςεη από

ζπλαιιαγέο ηεο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε, όπσο απηά νξίδνληαη από ην ΓΛΠ 24, είλαη νη εμήο:

ΠΡΟΔΓΡΟ  Γ.. & Γ/ΝΩΝ 

ΤΜΒΟΤΛΟ

ΗΩΑΝΝΖ ΔΜΜ. ΠΑΪΡΖ
Α.Γ.Σ. 297979

ΜΔΛΟ ΣΟΤ Γ

ΓΩΡΗ Γ. ΠΑΪΡΖ

Α.Γ.Σ. AH508426

ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΖ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ

ΟΦΗΑ ΥΡΗΣΟΠΟΤΛΟΤ

Α.Γ.Σ. ΑΕ001134

ΛΟΓΗΣΡΗΑ Α’ ΣΑΞΔΩ ΑΜΑ 49020


