
Αξκόδηα Ννκαξρία

Γηεύζπλζε δηαδηθηύνπ : www.pairis.gr Ποζά εκθραζμένα ζε εσρώ

1/1-30/09/2011 1/1-30/09/2010 1/1-30/09/2011 1/1-30/09/2010

Νόκηκνο ειεγθηήο
(281.312) (677.143) (279.671) (394.392)

Διεγθηηθή εηαηξία

Σύπνο έθζεζεο επηζθόπεζεο 1.316.579 1.436.859 956.523 1.065.475

(15.716) 161.597 -15.716 136.961

 22.749  114.102  22.749  114.102

Ποζά εκθραζμένα ζε εσρώ (38.452) (41.552) (37.418) (37.930)

30/09/2011 31/12/2010 30/09/2011 31/12/2010 741.448 519.508 557.956 367.490

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ

Ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία  12.870.533  13.718.613  7.421.791  7.941.225 (149.279)  194.302 (50.495)  174.050

Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα  2.970.000  2.970.000  0  0 (1.048.999)  658.786 (309.600) 139.935

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  19.332  21.222  10.160  10.071  690.391 (258.330) (59.303)  580.480

Λνηπά κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  102.450  101.174  8.306.860  8.327.186 Μείον:

Απνζέκαηα  4.117.250  3.967.971  2.836.478  2.785.984 (607.161) (480.816) (423.670) (328.798)

Απαηηήζεηο από πειάηεο  5.877.099  4.844.198  7.172.442  6.812.959 (94.816) (56.981) (23.662) (56.981)

Λνηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  841.789  930.594  668.713  713.559  535.432  1.570.332  337.693  1.760.392

Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξννξηδόκελα 

γηα πώιεζε
 22.196  36.868  22.196  36.868

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ  26.820.649  26.590.640  26.438.640  26.627.851  0 (1.402.500)  0 (1.402.500)

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ (471.308) (1.111.908) (441.879) (952.242)

Μεηνρηθό θεθάιαην  7.258.340  7.258.340  7.258.340  7.258.340  10.000  14.500  9.000  14.500

Λνηπά ζηνηρεία  ηδίσλ θεθαιαίσλ (1.214.397) (821.774)  3.087.195  3.442.456  223  154  192  133

ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ ηδηνθηεηώλ κεηξηθήο (α)  6.043.943  6.436.567  10.345.535  10.700.796  892  1.490  892  1.490

Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο (β)  0  0  0  0 (460.193) (2.498.264) (431.795) (2.338.619)

ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ (γ)=(α)+(β)  6.043.943  6.436.567  10.345.535  10.700.796

Μαθξνπξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο  87.864  711.664  0  32.027 5.179.514 3.453.205 1.517.015 2.809.965

Πξνβιέςεηο / Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο  1.791.337  1.792.609  988.959  1.014.723 (5.041.697) (2.299.564) (1.324.455) (2.183.613)

Βξαρππξόζεζκεο δαλεηαθέο  ππνρξεώζεηο  10.480.280  10.176.039  10.121.363  9.854.476 (213.755) (205.567) (91.986) (88.815)

Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο  8.417.225  7.473.762  4.982.783  5.025.829 (160) (1.223) (160) (1.223)

ύλνιν ππνρξεώζεωλ (δ)  20.776.706  20.154.074  16.093.105  15.927.055 (76.098)  946.851  100.414  536.314

ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 

ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (γ)+(δ)
 26.820.649  26.590.640  26.438.640  26.627.851

(859)  18.919  6.312 (41.913)

598.543 337.301 497.511 328.058

597.684 356.220 503.823 286.145

Ποζά εκθραζμένα ζε εσρώ

1/1-30/09/2011 1/1-30/09/2010 1/7-30/09/2011 1/7-30/09/2010 Πξόζζεηα ζηνηρεία & πιεξνθνξίεο  (Πνζά εθθξαζκέλα ζε €) :
πλερηδόκελεο 

δξαζηεξηόηεηεο

πλερηδόκελεο 

δξαζηεξηόηεηεο

πλερηδόκελεο 

δξαζηεξηόηεηεο

πλερηδόκελεο 

δξαζηεξηόηεηεο

Κύθινο εξγαζηώλ 15.739.824 14.468.713 5.861.814 5.094.037

Μηθηά θέξδε / (δεκηέο) 2.732.362 1.967.268 1.276.323 544.135

Κέξδε / (δεκηέο)  πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη 

επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ  473.693 (143.855)  398.161  41.324

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ (281.312) (677.143)  114.158 (149.867)

Κέξδε / (δεκηέο) κεηά από θόξνπο (Α) (392.623) (830.257)  106.061 (218.768)

  - Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο (392.623) (830.257)  106.061 (218.768)

  - Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο  0  0  0  0

Λνηπά έζνδα κεηά από θόξνπο (Β)  0  0  0  0

πγθεληξωηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο 

(Α)+(Β)
(392.623) (830.257)  106.061 (218.768)

  - Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο (392.623) (830.257)  106.061 (218.768)

  - Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο  0  0  0  0

Κέξδε/(δεκηέο) κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή - βαζηθά (ζε 

€)
(0,0790) (0,1670) 0,0213 (0,0440)

Κέξδε / (δεκηέο)  πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, 

επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ

1.790.272 1.293.005 813.902 522.418

Ποζά εκθραζμένα ζε εσρώ Ο ΟΜΙΛΟ Η ΔΣΑΙΡΙΑ

1/1-30/09/2011 1/1-30/09/2010 1/7-30/09/2011 1/7-30/09/2010   α) Έζνδα 0 989.108

πλερηδόκελεο 

δξαζηεξηόηεηεο

πλερηδόκελεο 

δξαζηεξηόηεηεο

πλερηδόκελεο 

δξαζηεξηόηεηεο

πλερηδόκελεο 

δξαζηεξηόηεηεο   β) Έμνδα
0 672.173

Κύθινο εξγαζηώλ 11.229.518 10.226.131 3.897.775 3.642.010   γ) Απαηηήζεηο από ζπλδεδεκέλα κέξε 0 2.411.275

Μηθηά θέξδε / (δεκηέο) 1.701.671 1.254.202 771.261 407.747   δ) Τπνρξεώζεηο από ζπλδεδεκέλα κέξε 12.120 44.328

Κέξδε / (δεκηέο)  πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη 

επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ
 291.873 (13.100)  197.714  59.948

  ε)  Ακνηβέο δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ θαη  κειώλ ηεο Γηνίθεζεο
312.212 185.252

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ (279.671) (394.392) (23.283) (70.902)  ζη)  πλαιιαγέο δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ θαη  κειώλ ηεο Γηνίθεζεο 0 0

Κέξδε / (δεκηέο) κεηά από θόξνπο (Α) (355.261) (488.599) (22.618) (116.586)   δ) Απαηηήζεηο από ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο Γηνίθεζεο 20.401 2.008

Λνηπά έζνδα κεηά από θόξνπο (Β)  0  0  0  0   ε) Τπνρξεώζεηο πξνο ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο Γηνίθεζεο 26.502 5.915
πγθεληξωηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο 

(Α)+(Β) (355.261) (488.599) (22.618) (116.586)

Κέξδε/(δεκηέο) κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή - βαζηθά (ζε 

€)
(0,0715) (0,0983) (0,0045) (0,0235)

Κέξδε / (δεκηέο)  πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, 

επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ

1.248.396 1.052.375 493.166 416.698

Ποζά εκθραζμένα ζε εσρώ

30/09/2011 30/09/2010 30/09/2011 30/09/2010

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ έλαξμεο πεξηόδνπ (01.01.2011 6.436.566 8.266.962 10.700.796 11.262.859

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (392.623) (830.257) (355.261) (488.599)
ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ ιήμεο πεξηόδνπ (30.09.2011 

θαη 30.09.2010 αληίζηνηρα) 6.043.943 7.436.705 10.345.535 10.774.260

Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα

Μείσζε / (αύμεζε) απνζεκάησλ

Μείσζε / (αύμεζε) απαηηήζεσλ

(Μείσζε) / αύμεζε ππνρξεώζεσλ (πιελ ηξαπεδώλ)

Ο ΟΜΙΛΟ Η ΔΣΑΙΡΙΑ

Αζππόπςπγορ, 25 Νοεμβπίος 2011

Δμνθιήζεηο δαλείσλ

Μεξίζκαηα πιεξσζέληα

Δμνθιήζεηο ππνρξεώζεσλ από ρξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο 

(ρξενιύζηα)

ύνολο ειζποών / (εκποών) από σπημαηοδοηικέρ 

δπαζηηπιόηηηερ (γ)

Καθαπή αύξηζη / (μείωζη) ζηα ηαμιακά διαθέζιμα και 

ιζοδύναμα πεπιόδος (α)+(β)+(γ)

Ταμιακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα έναπξηρ πεπιόδος

: Γελ απαηηείηαη

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ

: Βαζίιεο Νηάξρνο 

: Baker Tilly Hellas A.E

Δπενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ

Δηζπξάμεηο από εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα

Μεξίζκαηα εηζπξαρζέληα 

Απόθηεζε ζπγαηξηθώλ, ζπγγελώλ, θνηλνπξαμηώλ θαη ινηπώλ 

επελδύζεσλ

Σόθνη εηζπξαρζέληεο

Υπημαηοδοηικέρ δπαζηηπιόηηηερ

Δ. ΠΑΪΡΗ ΑΝΩΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ  ΠΛΑΣΙΚΩΝ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΥΡΗΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2011 ΔΩ 30 ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ 2011

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 επηζθόπεζεο ηνπ λόκηκνπ ειεγθηή όπνηε απηή απαηηείηαη.

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

( ύκθωλα κε ηελ απόθαζε 4/507/28.04.2009 ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο )

Ζκ/λία έγθξηζεο από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ησλ 

νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ : 25 Ννεκβξίνπ 2011

: Τπνπξγείν Αλάπππμεο, Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο, Γηεύζπλζε 

Αλσλύκσλ Δηαηξηώλ & Πίζηεσο

Σαμιακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα λήξηρ πεπιόδος

Ο ΟΜΙΛΟ

Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα

Δηζπξάμεηο από πσιήζεηο ελζώκαησλ θαη άϋισλ παγίσλ 

ύνολο ειζποών / (εκποών) από επενδςηικέρ 

δπαζηηπιόηηηερ (β)

Αγνξά ελζώκαησλ θαη άϋισλ παγίσλ ζηνηρείσλ

Καηαβεβιεκέλνη θόξνη

ύνολο ειζποών / (εκποών) από λειηοςπγικέρ 

Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεκηέο) επελδπηηθήο 

δξαζηεξηόηεηαο

Πλέον/ μείον προζαρμογές για μεηαβολές λογαριαζμών 

κεθαλαίοσ κίνεζες ή ποσ ζτεηίδονηαι με ηις λειηοσργικές 

δραζηεριόηεηες:

Η ΔΣΑΙΡΙΑ

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο

Πξνβιέςεηο

Απνζβέζεηο

Πλέον / μείον προζαρμογές για:

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Κέξδε/(δεκίεο) πξν θόξσλ από ζπλερηδόκελεο 

δξαζηεξηόηεηεο

Λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ

Ο ΟΜΙΛΟ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ

Η ΔΣΑΙΡΙΑ

Η ΔΣΑΙΡΙΑ

Ο ΟΜΙΛΟ

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 2010.

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 επί 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 286.687 θαη επξώ 282.125 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 30ε επηεκβξίνπ 2011 ήηαλ 141 θαη 112 άηνκα γηα ηνλ Όκηιν θαη ηελ

Δηαηξία αληίζηνηρα. Σελ 30ε επηεκβξίνπ 2010 ν αξηζκόο ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ νκίινπ θαη ηεο εηαηξίαο ήηαλ 147 θαη 117

άηνκα αληίζηνηρα.

8. Σα πνζά ησλ πσιήζεσλ θαη αγνξώλ ζσξεπηηθά 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. 297979ΜΔΛΟ ΣΟΤ Γ

ΓΩΡΗ Γ. ΠΑΪΡΖ

Α.Γ.Σ. AH508426

ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΖ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ

ΟΦΗΑ ΥΡΗΣΟΠΟΤΛΟΤ

Α.Γ.Σ. ΑΕ001134

ΛΟΓΗΣΡΗΑ Α’ ΣΑΞΔΩ ΑΜΑ 49020


