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Σύνθεση Δοιικητικού Συμβουλείου

Νόμιμος ελεγκτής λογιστής

Ελεγκτική εταιρεία

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών

1/1-

31/12/2012

1/1-

31/12/2011

1/1-

31/12/2012

1/1-

31/12/2011

(1.339.289) (540.855) (3.150.932) (472.782)

(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011  1.450.540  1.728.431  973.926  1.248.018

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  13.255  17.466  11.747  17.822

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 11.479.807 12.540.119 6.575.024 7.209.714  7.893  55.801  7.893  55.801

Επενδύσεις σε ακίνητα 1.910.000 2.970.000 0 0  901.125 (54.490)  2.541.162 (53.427)

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 14.158 9.963 10.603 2.340 989.686 1.038.416 916.814 807.397

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 98.801 102.450 5.577.054 8.285.048

Αποθέματα 3.347.686 3.901.892 2.379.979 2.694.195

Απαιτήσεις από πελάτες 5.910.885 5.215.246 7.287.465 6.656.270  554.206  66.079  314.216  91.789

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 430.406 688.176 276.488 575.652 (622.161) (429.634) (547.848)  155.621

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα 

για πώληση 32.729 21.744 32.729 21.744 (1.595.350) (289.625) (481.528) (630.519)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 23.224.472 25.449.590 22.139.342 25.444.963

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (904.790) (893.840) (842.930) (680.914)

Μετοχικό κεφάλαιο 7.258.340 7.258.340 7.258.340 7.258.340 (93.611) (108.139) (17.330) (17.502)

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων (2.540.338) (1.391.079) -196.859 2.979.396 (638.496)  589.610 (274.810)  521.304

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) 4.718.002 5.867.261 7.061.481 10.237.736

Δικαιώματα μειοψηφίας (β) 0 0 0 0

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) 4.718.002 5.867.261 7.061.481 10.237.736

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 0 46.339 0 0 (395.267) (543.377) (348.343) (513.476)

Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.453.327 1.720.361 849.274 899.803 83.500 10.000 83.500 9.000

Βραχυπρόθεσμες δανειακές  υποχρεώσεις 11.214.458 10.334.872 10.251.441 9.856.644 Επιστροφή κεφαλαίου χρηματοοικονομικών στοιχείων  602  752  602  752

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 5.838.685 7.480.757 3.977.146 4.450.780 Τόκοι εισπραχθέντες  99  391  62  332

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 18.506.470 19.582.329 15.077.861 15.207.227 Μερίσματα εισπραχθέντα  828  892  828  892

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 23.224.472 25.449.590 22.139.342 25.444.963
(310.238) (531.342) (263.351) (502.500)

9.797.624 5.977.379 7.139.925 2.014.878

(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) (8.829.351) (5.943.672) (6.787.479) (2.048.027)

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ 1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011 1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011 (208.910) (288.774) (31.533) (123.194)

Συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες

Συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες

Συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες

Συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες  0 (160)  0 (160)

Κύκλος εργασιών 19.537.852 20.368.169 12.313.034 14.531.092
 759.363 (255.227)  320.913 (156.503)

Μικτά κέρδη / (ζημιές) 2.526.414 2.999.386 1.569.837 2.043.931 (189.371) (196.959) (217.248) (137.699)

Κέρδη / (ζημιές)  προ φόρων, χρηματοδοτικών και 

επενδυτικών αποτελεσμάτων
 548.152  510.648 308.474 347.763

401.584 598.543 359.812 497.511

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων (1.339.289) (540.855) (3.150.932) (472.782) 212.213 401.584 142.564 359.812

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α) (1.149.259) (569.305) (3.176.256) (463.059)

Κατανέμονται σε:

Μετόχους εταιρίας (1.149.259) (569.305) (3.176.256) (463.059)

Μετόχους μειοψηφίας 0 0 - -

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

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 

(Α)+(Β)
(1.149.259) (569.305) (3.176.256) (463.059)

Κατανέμονται σε:

Μετόχους εταιρίας (1.149.259) (569.305) (3.176.256) (463.059)

Μετόχους μειοψηφίας 0 0 - -

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

€)
(0,2312) (0,1145) (0,6389) (0,0931)

Κέρδη / (ζημιές)  προ φόρων, χρηματοδοτικών, 

επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων

1.998.692 2.239.079 1.282.400 1.595.780

Πρόσθετα στοιχεία & πληροφορίες  (Ποσά εκφρασμένα σε €) :

Ο Όμιλος Η Εταιρία

0 1.786.944

0 245.723

0 2.614.120

12.120 12.120

444.930 276.781

0 0

11.297 119

41.351 18.535
Ασπρόπυργος, 26 Μαρτίου 2013

  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

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης

 5.867.261  6.436.566  10.237.736

4.718.002

Αποσβέσεις

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

Καταβεβλημένοι φόροι

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσεως

Επενδυτικές δραστηριότητες

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων

(463.059)

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια

Συναλλαγματικές διαφορές

Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

10.237.736

(1.149.259)

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 (1.01.2012 και 

1.01.2011 αντίστοιχα)

Ε. ΠΑΪΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

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. 

(569.305)

: Baker Tilly Hellas A.E

Λειτουργικές δραστηριότητες

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

5.867.261

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

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

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις 

Μερίσματα πληρωθέντα

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

Ημ/νία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των 

ετήσιων οικονομικών καταστάσεων

: Με σύμφωνη γνώμη

Η ΕΤΑΙΡΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

7.061.481

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 

δραστηριότητες (β)

Εξοφλήσεις δανείων

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών 

κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές 

Προβλέψεις

  η) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης

  α) Έσοδα

  β) Έξοδα

  ζ) Απαιτήσεις από τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης

 στ)  Συναλλαγές διευθυντικών στελεχών και  μελών της Διοίκησης

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών 

επενδύσεων

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα και 

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

: Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, 

Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιριών & Πίστεως

: 26 Μαρτίου 2013

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 

(συνεχιζόμενες δραστηριότητες)

Μείον:

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής 

: Δημήτρης Ελ. Σαμαράς

(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως (31.12.2012 και 

31.12.2011 αντίστοιχα)

(3.176.256)

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Έμμεση μέθοδος)

Ο ΟΜΙΛΟΣ

 10.700.796

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες (γ)

 0  0  0  0

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 2011.  

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 ή αποφάσεις δικαστηρίων που να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εται ρίας και του ομίλου. 

5. Δεν κατέχονται από την μητρική όπως και από τις θυγατρικές 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 τ ην εταιρεία αντίστοιχα. Οι ανέλεγκτες χρήσεις των εταιρειών του ομίλου παραθέτονται στην 

παράγραφο 6.3. των σημειώσεων των οικονομικών καταστάσεων.  

7. Στις 31/12/2012 η εταιρεία προέβη σε απομείωση της αξίας κτήσεως της θυγατρικής καταλογίζοντας στο κονδύλι «Αποτελέσματα απ ό επενδυτικές δραστηριότητες» ζημία ποσού ευρώ 2.700.000. Από την σχετική απομείωση 

δεν επηρεάστηκαν τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και τα ενοποιημένα ίδια κεφάλαια. Παρατίθενται σχετική ανάλυση σ την παράγραφο 6.7 των σημειώσεων των οικονομικών καταστάσεων.  

8. Στις 31/12/2012 πραγματοποιήθηκε αποτίμηση στην εύλογη αξία από ανεξάρτητους επαγγελματίες εκτιμητές, του ακινήτου της θυγατρ ικής εταιρείας POLYPACK A.E. το οποίο αφορά επενδύσεις σε ακίνητα και προέκυψε 

αρνητική διαφορά αποτίμησης ποσού ευρώ 1.060.000 η οποία και καταλογίστηκε ως ζημία στην κατάσταση Συνολικών Εσόδων του Ομίλο υ στο κονδύλι «Αποτελέσματα από επενδυτικές δραστηριότητες».. Παρατίθενται  σχετική 

ανάλυση στην παράγραφο 6.6 των σημειώσεων των οικονομικών καταστάσεων.  

9. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31η Δεκεμβρίου 2012 ήταν 130 και 107 άτομα για τον Όμιλο και την Εταιρία αντίστοι χα. Την 31η Δεκεμβρίου 2011 ο αριθμός των εργαζομένων του ομίλου και της εταιρίας 

ήταν 136 και 112 άτομα αντίστοιχα.  

10. Τα διοικητικά συμβούλια της μητρικής εταιρείας «Ε.ΠΑΪΡΗΣ ΑΒΕΕ», και της 100% θυγατρικής «POLYPACK AE» αποφάσισαν την έναρξη τ ων διαδικασιών για την συγχώνευση τους με απορρόφηση της δεύτερης από την 

πρώτη με ημερομηνία μετασχηματισμού την 30/6/2013 βάσει  των διατάξεων άρθρων 68 -78 του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/93. Η συγχώνευση με απορρόφηση της παραπάνω θυγατρικής εταιρείας από την 

μητρική εταιρεία δεν θα έχει επίπτωση στην περιουσιακή διάρθρωση και στα αποτελέσματα του Ομίλου καθώς η θυγατρική εταιρεία ή δη περιλαμβάνεται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της μητρικής.  

11. Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεω ν 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. Σ297979 

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ 

ΔΩΡΙΣ Δ. ΠΑΪΡΗ 

Α.Δ.Τ. AH508426 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

ΣΟΦΙΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 

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


