
∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου Εταιρείας : www.pairis.gr 31/03/2010 31/03/2009 31/03/2010 31/03/2009

8.266.962 8.538.419 11.262.859 11.275.280
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής (319.896) (18.248) (155.583)  17.799
Ελεγκτική εταιρεία
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών 7.947.067 8.520.171 11.107.276 11.293.079

(ενοποιηµένα και µη ενοποιηµέντα)
Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ 31/03/2010 31/12/2009 31/03/2010 31/12/2009 31/03/2010 31/03/2009 31/03/2010 31/03/2009
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 14.252.285 8.933.086 8.169.810 8.295.814 (298.592)  49.914 (151.028)  85.749
Επενδύσεις σε ακίνητα 3.300.000 3.300.000 0 0
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 86.950 12.027 10.851 12.027  471.589  390.860  348.731  380.141
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 101.174 1.372.260 8.311.268 6.892.641  96.715  176.747  132.722  165.269
Αποθέµατα 4.419.198 3.170.982 2.982.887 3.170.982  40.642  6.052  40.642  6.052
Απαιτήσεις από πελάτες 6.624.702 6.214.017 7.027.575 6.593.352
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 927.265 615.268 688.595 565.115 (206)  24.061  994 (10.785)

 151.157  114.412  103.237  114.385
48.906 54.925 48.906 54.925

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 29.760.481 23.672.566 27.239.891 25.584.857

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (17.971) (480.805)  188.096 (483.925)
Μετοχικό κεφάλαιο 7.258.340 7.258.340 7.258.340 7.258.340  266.950  657.712 (550.830)  656.772
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 688.726 1.008.622 3.848.936 4.004.519  981.363 (920.999)  1.558.299 (914.910)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) 7.947.067 8.266.962 11.107.276 11.262.859
∆ικαιώµατα µειοψηφίας (β) 0 0 0 0 (128.027) (87.452) (80.106) (78.738)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) 7.947.067 8.266.962 11.107.276 11.262.859 (18.994) 0 (18.994) 0
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 1.208.631 154.975 154.698 154.975
Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 1.511.656 1.425.673 1.110.252 1.091.860  1.544.626 (69.499)  1.571.763 (79.991)
Βραχυπρόθεσµες δανειακές  υποχρεώσεις 9.381.537 9.119.170 9.234.652 9.119.170
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 9.711.590 4.705.786 5.633.013 3.955.993

(1.191.485)  0 (1.402.500)  0
(338.620) (116.505) (231.027) (116.505)

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 21.813.414 15.405.603 16.132.615 14.321.998
 14.500  0  14.500  0

29.760.481 23.672.566 27.239.891 25.584.857
(1.515.605) (116.505) (1.619.027) (116.505)

(ενοποιηµένα και µη ενοποιηµέντα)  1.153.428  1.574.000  1.005.000  1.574.000
Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ 1/1-31/3/2010 1/1-31/3/2009 1/1-31/3/2010 1/1-31/3/2009 (1.020.092) (1.318.767) (900.720) (1.318.767)
Κύκλος εργασιών 4.606.475 3.234.636 3.195.219 3.213.052
Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 657.702 678.159 395.093 658.986 (68.350)  0 (29.439)  0

(576) (1.000) (576) (1.000)
(141.416) 200.752 (41.772) 201.714

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων (298.592)  49.914 (151.028)  85.749  64.410  254.233  74.265  254.233
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α) (319.896) (18.248) (155.583)  17.799
Κατανέµονται σε:  93.431  68.228  27.001  57.736
Μετόχους εταιρίας (319.896) (18.248)  337.301  439.347  328.058  425.201
Μετόχους µειοψηφίας 0 0  430.732  507.575  355.059  482.937
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) 0 0
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α)+(Β) (319.896) (18.248) (155.583)  17.799
Κατανέµονται σε:
Μετόχους εταιρίας (319.896) (18.248)
Μετόχους µειοψηφίας 0 0
Κέρδη/(ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε €) -0,0643 -0,0037 -0,0313 0,0036

330.172 591.611 306.960 581.855

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ο Όµιλος Η Εταιρία
0 336.167
0 83.535
0 1.091.389

12.120 340.361
68.624 30.704

0 0
10.633 1.185
29.895 24.444

Ε. ΠΑΪΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Μητρική Ελλάδα 2008 - 2010 182.380 0
POLYPACK A.E. Ολική Ελλάδα 2007 - 2010 4.188 0
ELOPAK A.E. Ολική Ελλάδα 2007 - 2010 0 0

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆Σ
& ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜ.ΠΑΙΡΗΣ ΟΡΦΑΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
Α.∆.Τ Σ297979 Α.∆.Τ Χ078658

ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α' ΤΑΞΕΩΣ A.M.A 29470

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ

Καταβεβληµένοι φόροι

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α)

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Μερίσµατα πληρωθέντα

Υποχρεώσεις που σχετίζονται µε µη κυκλοφορούντα 
περιουσιακά στοιχεία προοριζόµενα για πώληση

Κέρδη / (ζηµιές)  προ φόρων, χρηµατοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσµάτων

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
(γ)+(δ)

Επενδυτικές δραστηριότητες

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) 
επενδυτικής δραστηριότητας

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ(ενοποιηµένα και µη ενοποιηµέντα)

Προβλέψεις
Συναλλαγµατικές διαφορές

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.03.2010 και 
31.03.2009 αντίστοιχα)

Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

5) Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρρευτικά από την έναρξη της οικονοµικής περιόδου 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 ∆ΛΠ 24, είναι οι εξής:

Μέθοδο 
Ενοποίησης

Λοιπές 
Προβλέψεις

2) ∆εν υφίστανται εµπράγµατα βάρη επι των παγίων στοιχείων.

  ε)  Αµοιβές διευθυντικών στελεχών και  µελών της ∆ιοίκησης

3) ∆εν υπάρχουν επίδικες ή αποφάσεις δικαστηρίων που να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρίας και του οµίλου.

  η) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της ∆ιοίκησης

  α) Έσοδα
  β) Έξοδα

Ε. ΠΑΪΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Έµµεση µέθοδος)

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 την εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

Ο ΟΜΙΛΟΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

: ∆εν απαιτείται

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β)

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων

7) ∆εν κατέχονται από την µητρική όπως και από την θυγατρικής της ή από την συγγενή της εταιρεία µετοχές της µητρικής στην λήξη της τρέχουσας χρήσης.
100%

1) Οι λογιστικές αρχές που έχουν υιοθετηθεί είναι σύµφωνες µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα και ακολουθούνται µε συνέπεια.

100%

6) Οι εταιρίες του Οµίλου, η µέθοδος ενοποίησης, η έδρα τους, το ποσοστό συµµετοχής, οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, η πρόβλεψη για τυχόν επιπλέον φορολογική επιβάρυνση και οι λοιπές προβλέψεις είναι:

Εταιρία Πρόβλεψη 
Ανέλεγκτων Χρήσεων

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

Σύµφωνα µε την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Αρµόδια Νοµαρχία : Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ∆ιεύθυνση Ανωνύµων Εταιριών & Πίστεως

: Καλογερόπουλος Ιωάννης

(ενοποιηµένα και µη ενοποιηµέντα)

: 25 Μαΐου 2010

Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

8) Οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας δεν περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες καταστάσεις κάποιας άλλης εταιρίας.

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων 
στοιχείων

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµιακά διαθέσιµα και 
ισοδύναµα χρήσης (α)+(β)+(γ)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις 
(χρεολύσια)

Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών 
επενδύσεων

  δ) Υποχρεώσεις από συνδεδεµένα µέρη

Α.∆.Τ Ρ053010

9) ∆εν έχουν ενσωµατωθεί στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις κάποια άλλη εταιρία για πρώτη φορά στην τρέχουσα χρήση ή στην προηγούµενη χρήση.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ

∆ΩΡΙΣ ∆. ΠΑΪΡΗ

Μείον:

Έδρα Ποσοστό 
Συµµετοχής

Ανέλεγκτες 
Φορολογικά 
Χρήσεις

Ο ΟΜΙΛΟΣ

  γ) Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη

4) Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ήταν στην εταιρία 122 άτοµα και στον όµιλο 149 άτοµα, ενώ στην αντίστοιχη περίοδο της προηγούµενης χρήσης ήταν στην εταιρία 122 άτοµα και στον όµιλο 123 άτοµα.

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης

  ζ) Απαιτήσεις από τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της ∆ιοίκησης
 στ)  Συναλλαγές διευθυντικών στελεχών και  µελών της ∆ιοίκησης

10) Στην τρέχουσα χρήση έγινε αλλαγή της µεθόδου ενοποίησης της εταιρείας Elopak ΑΕ µετά την εξαγορά του υπόλοιπου 51% του µετοχικού της κεφαλαίου, στις 4 Ιανουαρίου 2010. Το τίµηµα της εξαγοράς ήταν 1.402.500 ευρώ και δηµιούργησε 
υπεραξία στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου, αξίας 62.933 ευρώ. Αναλυτικά στοιχεία υπάρχουν στην σηµείωση 5 των οικονοµικών καταστάσεων. Η αλλαγή αυτή δεν είχε καµµία επίπτωση στα ίδια κεφάλαια της µητρικής εταιρίας. Ο 
κύκλος εργασιών του Οµίλου αυξήθηκε κατά 1.405.737 ευρώ που αντιστοιχή στο 30,5% των συνολικών εσόδων του Οµίλου κα τα αποτελέσµατα µετά από φόρους αυξήθηκαν οι ζηµιές κατά 85.072 ευρώ που αντιστοιχεί στο 26,6% των συνολικών ζηµιών 
του Οµίλου.

Κέρδη / (ζηµιές)  προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων

Ηµ/νία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των ετήσιων 
οικονοµικών καταστάσεων

Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών 
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές 
δραστηριότητες:

: Baker Tilly Hellas A.E

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόµενα για 
πώληση

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1.01.2010 και 
1.01.2009 αντίστοιχα)


