
∆ιεύθυνση διαδικτύου : www.pairis.gr
Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

1/1-30/09/2010 1/1-30/09/2009 1/1-30/09/2010 1/1-30/09/2009
Νόµιµος ελεγκτής
Ελεγκτική εταιρία (677.143)  14.399 (394.392)  130.571
Τύπος έκθεσης επισκόπησης

1.436.859 1.176.858 1.065.475 1.144.855
161.597 158.883 136.961 146.851

Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ  114.102 22.448  114.102 22.448
30/09/2010 31/12/2009 30/09/2010 31/12/2009

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (41.552) 271.312 (37.930)  170.373
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 13.998.289 8.933.086 8.174.459 8.295.814 519.508 365.943 367.490  365.847
Επενδύσεις σε ακίνητα 3.300.000 3.300.000 0 0
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 148.963 12.027 10.674 12.027
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 101.174 1.372.260 8.283.173 6.892.641
Αποθέµατα 4.206.924 3.170.982 2.996.933 3.170.982  194.302 (39.607) 174.050 (42.728)
Απαιτήσεις από πελάτες 5.158.279 6.214.017 6.150.042 6.593.352  658.785 (216.990) 139.935 (231.139)
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 993.892 615.268 821.160 565.115 (258.330) (1.094.270) 580.480 (1.070.382)

39.501 54.925 39.501 54.925 (480.816) (314.451) (328.798) (314.354)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 27.947.023 23.672.566 26.475.942 25.584.857 (56.981) (46.678) (56.981) (41.217)

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  1.570.332  297.848  1.760.392  281.125
Μετοχικό κεφάλαιο 7.258.340 7.258.340 7.258.340 7.258.340
Λοιπά στοιχεία  ιδίων κεφαλαίων 178.365 1.008.622 3.515.920 4.004.519
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) 7.436.705 8.266.962 10.774.260 11.262.859 (1.402.500)  0 (1.402.500)  0
∆ικαιώµατα µειοψηφίας (β) 0 0 0 0 (1.111.908) (645.937) (952.242) (645.937)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) 7.436.705 8.266.962 10.774.260 11.262.859
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 304.258 154.975 154.698 154.975  14.500 (3.157)  14.500 (3.157)
Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 1.533.369 1.425.673 1.104.016 1.091.860  154  0  133  0
Βραχυπρόθεσµες δανειακές  υποχρεώσεις 10.575.483 9.119.170 9.770.809 9.119.170  1.490  4.176  1.490  4.176
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 8.097.207 4.705.786 4.672.159 3.955.993

(2.498.264) (644.918) (2.338.620) (644.918)
0 0 0 0

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 20.510.317 15.405.603 15.701.682 14.321.998 3.453.205 4.736.862 2.809.965 4.736.862
(2.299.565) (4.444.767) (2.183.613) (4.444.767)

27.947.023 23.672.566 26.475.942 25.584.857
(205.567) (60.402) (88.815) (60.402)

(1.223) (44.823) (1.223) (44.823)
Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

1/1-30/09/2010 1/1-30/09/2009 1/7-30/09/2010 1/7-30/09/2009  946.851  186.870  536.314  186.870
Κύκλος εργασιών 14.468.713 9.967.609 5.094.037 3.493.772
Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 1.967.628 1.774.283 544.135 661.380 18.919 (160.201) (41.913) (176.924)

337.301 439.347 328.058 425.201
(143.855) 453.574 41.324  170.296 356.220 279.146 286.145 248.277

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων (677.143)  14.399 (149.867)  63.917
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α) (830.257) (79.506) (218.768)  43.471 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
  - Ιδιοκτήτες µητρικής (830.257) (79.506) (218.768)  43.471
  - ∆ικαιώµατα µειοψηφίας  0  0  0  0
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β)  0  0  0  0

(830.257) (79.506) (218.768)  43.471
  - Ιδιοκτήτες µητρικής (830.257) (79.506) (218.768)  43.471
  - ∆ικαιώµατα µειοψηφίας  0  0  0  0

-0,1670 -0,0160 -0,0440 0,0087

1.293.005 1.630.432 522.418 560.816

Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ
1/1-30/09/2010 1/1-30/09/2009 1/7-30/09/2010 1/7-30/09/2009

Κύκλος εργασιών 10.226.131 9.925.390 3.642.010 3.483.077
Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 1.254.202 1.745.147 407.747 652.081

-13.100 468.755 59.949  178.523
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων (394.392)  130.571 (70.902)  66.248
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α) (488.599)  31.588 (116.586)  49.000
Λοιπά έσοδα µετά από φόρους (Β)

(488.599)  31.588 (116.586)  49.000

-0,0983 0,0064 -0,0235 0,0099

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
1.052.375 1.613.611 416.698 558.409 30/09/2010 30/09/2010

0 1.220.597
0 439.928
0 1.507.311

Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ 30/09/2010 30/09/2009 30/09/2010 30/09/2009 12.120 96.349

8.266.962 8.538.419 11.262.859 11.275.280 228.039 102.561

(830.257) (79.506) (488.599)  31.588 0 0

7.436.705 8.458.914 10.774.260 11.306.868 23.109 1.461

30.846 25.504

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆Σ ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ
& ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜ.ΠΑΙΡΗΣ ∆ΩΡΙΣ ∆. ΠΑΪΡΗ ΟΡΦΑΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
Α.∆.Τ Σ297979 Α.∆.Τ Ρ053010 Α.∆.Τ Χ078658

ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α' ΤΑΞΕΩΣ A.M.A 29470

 γ) Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη

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

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

Επενδυτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια

Μερίσµατα εισπραχθέντα 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων 
στοιχείων

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων

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

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις 
(χρεολύσια)
Μερίσµατα πληρωθέντα

Εξοφλήσεις δανείων

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

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

: Βασίλειος Νιάρχος 
: BAKER TILLY HELLAS A.E.

 α) Έσοδα

Ε. ΠΑΪΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010

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 επισκόπησης του νόµιµου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

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

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόµενα 
για πώληση

Ηµ/νία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των 
οικονοµικών καταστάσεων : 26 Νοεµβρίου 2010

: ∆εν απαιτείται

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

4) ∆εν υπάρχουν επίδικες ή αποφάσεις δικαστηρίων που να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή 
λειτουργία της εταιρίας και του οµίλου.
5) ∆εν υφίστανται εµπράγµατα βάρη επι των παγίων στοιχείων.
6) Οι συσσωρευτικές προβλέψεις που έχουν διενεργηθεί στις 30.09.2010 αφορούν κατά ποσό 227.292 ευρώ τον Όµιλο και 
κατά ποσό 222.851 ευρώ την εταιρία. Οι προβλέψεις αυτές αφορούν τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις και αναλύονται στην 
σηµείωση 7 των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων.

7) ∆εν κατέχονται από την µητρική όπως και από τις θυγατρικές της, µετοχές της µητρικής στην λήξη της τρέχουσας χρήσης.

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

 ε)  Αµοιβές διευθυντικών στελεχών και  µελών της 
∆ιοίκησης
στ)  Συναλλαγές διευθυντικών στελεχών και  µελών 
της ∆ιοίκησης

11) Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ήταν στην εταιρία 117 άτοµα και στον 
όµιλο 147 άτοµα, ενώ την αντίστοιχη περίοδο στην προηγούµενη χρήση ήταν στην εταιρία 118 άτοµα και στον όµιλο 119 
άτοµα.
12) Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρρευτικά από την έναρξη της οικονοµικής χρήσης 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:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων
Λειτουργικές δραστηριότητες

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Καταβεβληµένοι φόροι

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

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες (γ)

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

9) Κατά την 4η Ιανουαρίου 2010, η εταιρεία εξαγόρασε το υπόλοιπο 51% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Elopak AE 
έναντι ποσού 1.402.500 ευρώ. Αναλυτικά στοιχεία υπάρχουν στην σηµείωση 5 των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων.
10) Έχει γίνει αλλαγή της µεθόδου ενοποίησης της εταιρείας Elopak ΑΕ µετά την εξαγορά του υπολοίπου 51% του µετοχικού 
της κεφαλαίου. Το εν λόγω γεγονός επέφερε µεταβολή στον κύκλο εργασιών του οµίλου κατά ποσό 4.230.008 ευρώ που 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 29%. ∆εν υπήρξε µεταβολή πάνω από 25% στα αποτελέσµατα µετά από φόρους, τα δικαιώµατα 
µειοψηφίας και στα ίδια κεφάλαια των ιδιοκτητών της µητρικής. Αναλυτικά στοιχεία υπάρχουν στην σηµείωση 1.2 των 
ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ

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

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

 β) Έξοδα

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

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

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α)+(Β)

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

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Συναλλαγµατικές διαφορές
Προβλέψεις
Αποσβέσεις
Πλέον / µείον προσαρµογές για:

Υποχρεώσεις που σχετίζονται µε µη κυκλοφορούντα 
περιουσιακά στοιχεία προοριζόµενα για πώληση

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών 
επενδύσεων

Τόκοι εισπραχθέντες

3) Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσης του Οµίλου παρατίθενται στην σηµείωση 10.3 των ενδιάµεσων οικον. καταστάσεων.Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α)+(Β)

2) Οι εταιρίες του οµίλου, η µέθοδος ενοποίησης, η έδρα τους, το ποσοστό συµµετοχής παρατίθενται αναλυτικά στην 
σηµείωση 1.2 των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων.

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµιακά διαθέσιµα και 
ισοδύναµα περιόδου (α)+(β)+(γ)

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

Ασπρόπυργος, 26 Νοεµβρίου 2010

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

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

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2010 
και 01.01.2009 αντίστοιχα)

 δ) Υποχρεώσεις από συνδεδεµένα µέρη
Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 
(συνεχιζόµενες και  διακοπείσες δραστηριότητες)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.09.2010 και 
30.09.2009 αντίστοιχα)

 ζ) Απαιτήσεις από τα διευθυντικά στελέχη και µέλη 
της ∆ιοίκησης


