
 

ΑξκόδηαΤπεξεζία- Ννκαξρία Ννκαξρία Πηεξίαο 01/01/09-31/12/09 01/01/08-31/12/08

Γηεύζπλζε δηαδηθηύνπ:         www.pairis.gr

ύλζεζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ Κύθινο εξγαζηώλ 8.602.130 9.662.439

Όλνκα Θέζε Μηθηά θέξδε 724.701 612.591

Γσξίο Πατξε Πξόεδξνο Γ Εεκίεο πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ  θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ -177.328 -144.455

Ησάλλεο Παΐξεο Αληηπξόεδξνο Γ Εεκίεο πξν θόξσλ -384.325 -329.578

Αιθηβηάδεο Αιεμαλδξάθεο Μέινο Γ & Γηεπζύλσλ ύκβνπινο Εεκίεο κεηά από θόξνπο -427.629 -331.897

Παλαγηώηα Παΐξε Μέινο Γ Καηαλέκνληαη ζε:

Αζαλάζηνο Θενδσξάηνο Μέινο Γ Μεηόρνπο εηαηξίαο -427.629 -331.897

Ηκεξνκελία έγθξηζεο  από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην Εεκίεο κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή – βαζηθά -7 -6

ηωλ εηήζηωλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ 09-Μαξ-10 Πξνηεηλόκελν κέξηζκα αλά κεηνρή 0 0

Κέξδε  πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ 

Οξθωηόο  Διεγθηήο  Λνγηζηήο θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ 592.181 625.133

Διεγθηηθή εηαηξία: .Ο.Λ.  Α.Δ.Ο.Δ.

Σύπνο έθζεζεο ειέγρνπ ειεγθηώλ

01/01/09-31/12/09 01/01/08-31/12/08  

31/12/2009 31/12/2008 Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ Απνηειέζκαηα πξν θόξσλ (ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο) -384.325 -329.578

Ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία 5.460.357 5.991.494 Πλέον (μείον) προσαρμογές για:

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 13.275 4.049 Απνζβέζεηο 769.508 769.589

Λνηπά κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 15.950 15.950 Πξνβιέςεηο 4.000 -245.964

Απνζέκαηα 1.230.244 1.582.330 Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεκηέο) επελδπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο -1.936 -313.574

Απαηηήζεηο από πειάηεο 991.739 984.632 Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα 208.933 195.554

Λνηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 345.107 1.167.325 Πιένλ/ κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ θίλεζεο ή 

Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξννξηδόκελα γηα πώιεζε - - πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο:

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ 8.056.673 9.745.781 Μείσζε/(αύμεζε)  απνζεκάησλ 352.086 -77.744

Μείσζε/(αύμεζε)  απαηηήζεσλ 591.943 -367.338

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ (Μείσζε)/ αύμεζε ππνρξέσζεσλ (πιελ δαλεηαθώλ) -717.824 1.047.267

Μεηνρηθό Κεθάιαην 5.800.000 5.800.000 Μείνλ:

Λνηπά ζηνηρεία Καζαξήο Θέζεο -3.173.398 -2.745.768 Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβιεκέλα -169.047 -195.554

ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ(α) 2.626.602 3.054.232 Καηαβεβιεκέλνη θόξνη -30.141 -12.917

Μαθξνπξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 541.656 862.779 ύλνιν εηζξνώλ από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α) 623.196 469.742

Πξνβιέςεηο / Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 461.940 414.635 Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Βξαρππξόζεζκεο δαλεηαθέο  ππνρξεώζεηο 305.987 585.570 Αγνξά ελζώκαησλ παγίσλ θαη αύισλ παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ -247.598 -302.153

Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 4.120.488 4.828.566 Δηζπξάμεηο από πσιήζεηο ελζώκαησλ θαη άπισλ  πάγησλ ζηνηρείσλ - 467.805

ύλνιν Τπνρξεώζεωλ (δ) 5.430.071 6.691.549 Σόθνη εηζπξαρζέληεο 1.936 10.432

ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΧΝ ΚΔΦΑΛΑΙΧΝ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ (α) + (δ) 8.056.673 9.745.781 ύλνιν εθξνώλ από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β) -245.661 176.084

Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Δμνθιήζεηο δαλείσλ -600.705 -700.435

ύλνιν εθξνώλ από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ) -600.705 -700.435

Καζαξή αύμεζε/ (κείωζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ρξήζεο (α)+(β)+(γ) -223.170 -54.610

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο ρξήζεο 434.184 488.794

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεο 211.015 434.184

 

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

31/12/2009 31/12/2008 1. Γελ ππάξρνπλ εκπξάγκαηα βάξε επί ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ έλαξμεο  ρξήζεσο (01.01.2009  θαη 01.01.2008 

αληίζηνηρα) 3.054.232 3.386.129
2. Ζ Δηαηξία απαζρνιεί πξνζσπηθό 21 άηνκα. 4 δηνηθεηηθνί - 16 παξαγσγή - 1 δηάζεζε

Εεκίεο ηεο ρξήζεο, κεηά από θόξνπο -427.629 -331.897
3. Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο δηαθνξέο ή απνθάζεηο δηθαζηεξίσλ πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή 

επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ιεηηνπξγία ηεο εηαηξίαο.

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ ιήμεο  ρξήζεσο (31.12.2009  θαη 31.12.2008 

αληίζηνηρα)
2.626.602 3.054.232

4. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

πνπ θαηαξηίδεη ε εηαηξεία ELOPAK AG  κε έδξα ην Όζιν ηεο Ννξβεγίαο.

 Δπίζεο ελνπνηνύληαη  ζηηο ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο ηεο εκεδαπήο εηαηξίαο "ΠΑΪΡΖ ΑΒΔΔ"

 κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο (πνζνζηό ζπκκεηνρήο ηεο ηειεπηαίαο 49%)

5.Ζ εηαηξία δελ έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά γηα ηηο ρξήζεηο 2007 - 2009.

6. πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε   Δθξνέο € 89.306,04     Δηζξνέο € 1.117.902,19

   Απαηηήζεηο από ζπλδεδεκέλα κέξε € 264.519,89

   Τπνρξεώζεηο πξνο ζπλδεδεκέλα κέξε € 1.484.848,12

Αηγίλην, 9/03/2010     Ακνηβέο  κειώλ Γηνίθεζεο € 115.219,74

Η πξόεδξνο ηνπ Γ.. O αληηπξόεδξνο Γ Ο δηεπζύλωλ ζύκβνπινο Ο νηθνλνκηθόο δηεπζπληήο

Γσξίο Παΐξε Ησάλλεο Παΐξεο Αιθηβηάδεο Αιεμαλδξάθεο Θενδόζεο Απνζηνιίδεο

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ ΙΓΙΧΝ ΚΔΦΑΛΑΙΧΝ

(πνζά εθθξαζκέλα ζε €)

(πνζά εθθξαζκέλα ζε €)

ELOPAK PLASTIC SYSTEMS ΔΛΛΑ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ
Α.Μ.Α.Δ. 52804/58/Β/02/004  -  ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΓΡΑ ΔΣΑΙΡΙΑ : ΘΔΗ ΚΑΦΟΒΑΣΙ, ΑΙΓΙΝΙΟ ΠΙΔΡΙΑ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΥΡΗΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2009 ΔΧ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2009
(δεκνζηεπόκελα βάζεη ηνπ θ λ. 2190/20, άξζξν 135 γηα επηρεηξήζεηο πνπ ζπληάζζνπλ εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ελνπνηεκέλεο θαη κε, θαηά ηα ΓΛΠ)

 Τα παπακάηω ζηοισεία και πληποθοπίερ, πος πποκύπηοςν από ηιρ οικονομικέρ καηαζηάζειρ, ζηοσεύοςν ζε μία γενική ενημέπωζη για ηην οικονομική καηάζηαζη και ηα αποηελέζμαηα ηηρ Elopak Plastic Systems Ελλάρ Α.Β.Ε.Ε. . Σςνιζηούμε επομένωρ ζηον 

αναγνώζηη, ππιν πποβεί ζε οποιαδήποηε είδοςρ επενδςηική επιλογή ή άλλη ζςναλλαγή με ηην εηαιπία, να αναηπέξει ζηη διεύθςνζη διαδικηύος ηηρ εηαιπίαρ, όπος αναπηώνηαι οι οικονομικέρ καηαζηάζειρ καθώρ και η έκθεζη ελέγσος ηος οπκωηού ελεγκηή λογιζηή.            

ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ

Γεώξγηνο Α. Λαδαξίδεο, Α.Μ. ΟΔΛ 16221 

(πνζά εθθξαζκέλα ζε €)

(πνζά εθθξαζκέλα ζε €)

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΧΝ ΔΟΓΧΝ

Με ζύκθσλε γλώκε

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΔΙΑΚΧΝ ΡΟΧΝ  


