
Αξκόδηα Ννκαξρία

31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009

Γηεύζπλζε Γηαδηθηύνπ Δηαηξείαο : www.pairis.gr

ύλζεζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 8.266.962 8.538.419 11.262.859 11.275.280

Αληηπξόεδξνο : (1.830.396) (271.457) (562.063) (12.421)

0  0 0  0

Γηαλεκεζέληα  κεξίζκαηα 0  0 0  0

0  0 0  0

Οξθσηόο ειεγθηήο ινγηζηήο

Διεγθηηθή εηαηξεία 6.436.566 8.266.962 10.700.796 11.262.859

Σύπνο έθζεζεο ειέγρνπ ειεγθηώλ

(ενοποιημένα και μη ενοποιημένηα)

Πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ

Ιδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία 13.718.613 8.933.086 7.941.225 8.295.814 (1.555.748) (143.976) (464.836)  118.819

Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα 2.970.000 3.300.000 0 0

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 21.222 12.027 10.071 12.027 1.919.249 1.546.382 1.422.832 1.503.711

Λνηπά κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 101.174 1.372.260 8.327.186 6.892.641

Απνζέκαηα 3.967.971 3.170.982 2.785.984 3.170.982 330.000 0 0 0

Απαηηήζεηο από πειάηεο 4.844.198 6.214.017 6.812.959 6.593.352 (39.284) (16.932) (43.518) (17.465)

Λνηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 930.594 615.268 713.559 565.115 184.480 21.933 184.480 21.933

36.868 54.925 36.868 54.925 (61.001) 319.426 (123.887)  109.887

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ 26.590.640 23.672.566 26.627.851 25.584.857 749.854 472.981 547.352  472.872

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ

Μεηνρηθό θεθάιαην 7.258.340 7.258.340 7.258.340 7.258.340

Λνηπά ζηνηρεία ηδίσλ θεθαιαίσλ (821.774) 1.008.622 3.442.456 4.004.519 433.255  55.695 384.999  52.575

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ ηδηνθηεηώλ κεηξηθήο (α) 6.436.567 8.266.962 10.700.796 11.262.859  562.128 (108.279) (195.743) (151.176)

Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο (β) 0 0 0 0  846.838 (886.189)  993.641 (856.617)

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ (γ)=(α)+(β) 6.436.567 8.266.962 10.700.796 11.262.859

Μαθξνπξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 711.664 154.975 32.027 154.975 (720.804) (454.241) (518.301) (454.131)

Πξνβιέςεηο / Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 1.792.609 1.425.673 1.014.723 1.091.860 (117.756) (89.938) (75.975) (78.642)

Βξαρππξόζεζκεο δαλεηαθέο  ππνρξεώζεηο 10.176.039 9.119.170 9.854.476 9.119.170

Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 7.473.762 4.705.786 5.025.829 3.955.993 2.531.211 716.863 2.111.042 721.766

ύλνιν ππνρξεώζεσλ (δ) 20.154.074 15.405.603 15.927.055 14.321.998 (1.402.500) 0 (1.402.500) 0

(1.251.985) (780.573) (1.077.935) (780.573)

26.590.640 23.672.566 26.627.851 25.584.857

(6.493) 43.343 (6.493) 43.343

382 0 335 0

(ενοποιημένα και μη ενοποιημένηα) 1.490 4.176 1.490 4.176

Πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ 1/1-31/12/2010 1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2010 1/1-31/12/2009

Κύθινο εξγαζηώλ 19.586.343 13.218.301 14.155.166 13.169.743 (2.659.106) (733.054) (2.485.102) (733.054)

Μηθηά θέξδε / (δεκηέο) 2.215.217 2.262.416 1.798.994 2.227.648

Δηζπξάμεηο από αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ 0 0 0 0

(397.753) 521.026 97.770 574.258 0 0 0 0

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ (1.555.748) (143.976) (464.836)  118.819 3.608.241 5.314.471 3.446.189 5.314.471

Κέξδε / (δεκηέο) κεηά από θόξνπο (Α) (1.830.396) (271.457) (562.063) (12.421) (2.931.528) (5.265.237) (2.776.012) (5.265.237)

Καηαλέκνληαη ζε:

Μεηόρνπο εηαηξίαο (1.830.396) (271.457) (562.063) (12.421) (280.262) (89.767) (119.350) (89.767)

Μεηόρνπο κεηνςεθίαο 0 0 0 0 (7.314) (45.323) (7.314) (45.323)

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

 389.137 (85.856)  543.512 (85.856)

(1.830.396) (271.457) (562.063) (12.421)

Καηαλέκνληαη ζε:  261.242 (102.046)  169.453 (97.143)

Μεηόρνπο εηαηξίαο (1.830.396) (271.457) (562.063) (12.421) 337.301 439.347 328.058 425.201

Μεηόρνπο κεηνςεθίαο 0 0 0 0 598.543 337.301 497.511 328.058

-0,3682 -0,0546 -0,1131 -0,0025

1.521.495 2.067.408 1.520.602 2.077.970

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ

Ο Όκηινο Η Δηαηξία

0 1.806.500

0 667.635

0 2.182.629

12.120 156.023

402.378 185.775

0 0

19.714 1.461

11.921 5.571

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ

& Γ/ΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ

ΙΩΑΝΝΗ ΔΜΜ.ΠΑΙΡΗ ΟΡΦΑΝΗ ΠΑΝΣΔΛΗ

Α.Γ.Σ 297979 Α.Γ.Σ Υ078658

ΛΟΓΙΣΗ Α' ΣΑΞΔΩ A.M.A 29470

11) Καηά ηελ ηξέρνπζα ρξήζε έγηλε ππνηίκεζε ησλ επελδύζεσλ ηνπ Οκίινπ ζε αθίλεηα πνζνύ 330.000 επξώ πνπ επηβάξπλε ηα απνηειέζκαηα επελδπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ. Αλάιπζε παξαηίζεηαη ζηελ ζεκείσζε 4.2 ηεο Δηήζηαο Οηθνλνκηθήο Έθζεζεο.

Πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ

Αύμεζε/(κείσζε) κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ

Αγνξέο/(πσιήζεηο) ηδίσλ κεηνρώλ

: Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο, Γηεύζπλζε 

Αλσλύκσλ Δηαηξηώλ & Πίζηεσο

Πξόεδξνο & Γ/λσλ ύκβνπινο : Παΐξεο Ισάλλεο

Μέιε :  Παΐξε Παλαγηώηα, Παΐξε Γσξίο, Απνζηνιίδεο Θενδώζηνο

: 23 Μαξηίνπ 2011

Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξννξηδόκελα 

γηα πώιεζε

6) Οη ζπζζσξεπηηθέο πξνβιέςεηο πνπ έρνπλ δηελεξγεζεί ζηηο 31.12.2010 αθνξνύλ θαηά πνζό 250.029 επξώ ηνλ Όκηιν θαη θαηά πνζό 245.467 επξώ ηελ εηαηξία. Οη πξνβιέςεηο απηέο αθνξνύλ ηηο αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο θαη αλαιύνληαη ζηελ 

ζεκείσζε 7.2.1 ηεο Δηήζηα Οηθνλνκηθήο Έθζεζεο.

: Βαζίιεηνο Νηάξρνο 

(ενοποιημένα και μη ενοποιημένηα)

: Baker Tilly Hellas A.E

Ο ΟΜΙΛΟ

Ηκ/λία έγθξηζεο από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ησλ 

εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ

Πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ

: Με ζύκθσλε γλώκε

Η ΔΣΑΙΡΙΑ

Δμνθιήζεηο ππνρξεώζεσλ από ρξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο 

(ρξενιύζηα)

ύνολο ειζποών / (εκποών) από σπημαηοδοηικέρ 

δπαζηηπιόηηηερ (γ)

Καθαπή αύξηζη / (μείωζη) ζηα ηαμιακά διαθέζιμα και 

ιζοδύναμα σπήζηρ (α)+(β)+(γ)

Απόθηεζε ζπγαηξηθώλ, ζπγγελώλ, θνηλνπξαμηώλ θαη ινηπώλ 

επελδύζεσλ

Σόθνη εηζπξαρζέληεο

Μεξίζκαηα εηζπξαρζέληα 

Μεξίζκαηα πιεξσζέληα

Αγνξά ελζώκαησλ θαη άϋισλ παγίσλ ζηνηρείσλ

Πιεξσκέο γηα κείσζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ

  γ) Απαηηήζεηο από ζπλδεδεκέλα κέξε

Πιένλ/ κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ 

θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο:

Α.Γ.Σ Ρ053010

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ

ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 

ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (γ)+(δ)

Ο ΟΜΙΛΟ

9) Καηά ηελ 4ε Ιαλνπαξίνπ 2010, ε εηαηξεία εμαγόξαζε ην ππόινηπν 51% ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο Elopak AE έλαληη πνζνύ 1.402.500 επξώ. Αλαιπηηθά ζηνηρεία ππάξρνπλ ζηελ ζεκείσζε 3.1 ηεο Δηήζηαο Οηθνλνκηθήο Έθζεζεο.

10) Έρεη γίλεη αιιαγή ηεο κεζόδνπ ελνπνίεζεο ηεο εηαηξείαο Elopak ΑΔ κεηά ηελ εμαγνξά ηνπ ππνινίπνπ 51% ηνπ κεηνρηθνύ ηεο θεθαιαίνπ. Σν ελ ιόγσ γεγνλόο επέθεξε κεηαβνιή ζηνλ θύθιν εξγαζηώλ ηνπ νκίινπ θαηά πνζό 5.414.383 επξώ πνπ αληηζηνηρεί 

ζε πνζνζηό 27,6% θαη αύμεζε ηηο δεκηέο ηνπ νκίινπ θαηά πνζό 442.213 επξώ πνπ αληηζηνηρή ζην 24% ησλ απνηειεζκάησλ κεηά από θόξνπο, ηα δηθαηώκαηα κεηνςεθίαο θαη ζηα ίδηα θεθάιαηα ησλ ηδηνθηεηώλ ηεο κεηξηθήο. Αλαιπηηθά ζηνηρεία ππάξρνπλ 

ζηελ ζεκείσζε 1.2 ηεο Δηήζηαο Οηθνλνκηθήο Έθζεζεο.

8) Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο δελ πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο θάπνηαο άιιεο εηαηξίαο.

Δηζπξάμεηο από πσιήζεηο ελζώκαησλ θαη άϋισλ παγίσλ 

ζηνηρείσλ

αξάληεο Ισάλλεο

Σαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα έναπξηρ σπήζηρ

ΣΟ ΜΔΛΟ ΣΟΤ Γ.

ΓΩΡΙ Γ. ΠΑΪΡΗ

12) Ο αξηζκόο ηνπ απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ ζην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο ήηαλ ζηελ εηαηξία 115 άηνκα θαη ζηνλ όκηιν 144 άηνκα, ελώ ζηελ πξνεγνύκελε ρξήζε ήηαλ ζηελ εηαηξία 117 άηνκα θαη ζηνλ όκηιν 118 άηνκα.

1) Οη ινγηζηηθέο αξρέο πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί είλαη ζύκθσλεο κε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξόηππα θαη αθνινπζνύληαη κε ζπλέπεηα.

2) Οη εηαηξίεο ηνπ νκίινπ, ε κέζνδνο ελνπνίεζεο, ε έδξα ηνπο, ην πνζνζηό ζπκκεηνρήο παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ζηελ ζεκείσζε 1.2 ηεο Δηήζηαο Οηθνλνκηθήο Έθζεζεο.

  ε) Τπνρξεώζεηο πξνο ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο Γηνίθεζεο

  α) Έζνδα

  β) Έμνδα

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

(Γεκνζηεπκέλα βάζεη ηνπ ΚΝ.2190/20, άξζξνπ 135, γηα επηρεηξήζεηο πνπ ζπληάζνπλ εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ελνπνηεκέλεο θαη κε, θαηά ηα ΓΛΠ)

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο

Λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ

Κέξδε/(δεκηέο) πξν θόξσλ

Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:

Απνζβέζεηο

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο 

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ έλαξμεο ρξήζεσο (1.01.2010 θαη 

1.01.2009 αληίζηνηρα)

ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ

7) Γελ θαηέρνληαη από ηελ κεηξηθή όπσο θαη από ηελ ζπγαηξηθήο ηεο ή από ηελ ζπγγελή ηεο εηαηξεία κεηνρέο ηεο κεηξηθήο ζηελ ιήμε ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο.

13) Σα πνζά ησλ πσιήζεσλ θαη αγνξώλ ζσξξεπηηθά 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:

Δ. ΠΑΪΡΗ ΑΝΩΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ  ΠΛΑΣΙΚΩΝ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΥΡΗΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2010 ΔΩ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010

Η ΔΣΑΙΡΙΑ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Έμμεζη μέθοδορ)

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. ΠΑΪΡΗ Α.Β.Δ.Δ. θαη ηνπ Οκίινπ. πληζηνύκε επνκέλσο ζηνλ αλαγλώζηε, πξηλ πξνβεί ζε

νπνηαδήπνηε είδνπο επελδπηηθή επηινγή ή άιιε ζπλαιιαγή κε ηελ εηαηξία, λα αλαηξέμεη ζηε δηεύζπλζε δηαδηθηύνπ ηεο εηαηξίαο, όπνπ αλαξηώληαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαζώο θαη ε έθζεζε ειέγρνπ ηνπ νξθσηνύ ειεγθηή ινγηζηή.

Ο ΟΜΙΛΟ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ

Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεκηέο) 

επελδπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ ιήμεο ρξήζεσο (31.12.2010 θαη 

31.12.2009 αληίζηνηρα)

Ο ΟΜΙΛΟ Η ΔΣΑΙΡΙΑ(ενοποιημένα και μη ενοποιημένηα)

Πξνβιέςεηο

Απνκεηώζεηο ελζώκαησλ θαη άπισλ πάγησλ πεξηνπζηαθώλ 

ζηνηρείσλ

5) Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή απνθάζεηο δηθαζηεξίσλ πνπ λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ιεηηνπξγία ηεο εηαηξίαο θαη ηνπ νκίινπ.

Καηαβεβιεκέλνη θόξνη

Δμνθιήζεηο δαλείσλ

Υπημαηοδοηικέρ δπαζηηπιόηηηερ

ύνολο ειζποών / (εκποών) από λειηοςπγικέρ 

δπαζηηπιόηηηερ (α)

Η ΔΣΑΙΡΙΑ

Δηζπξάμεηο από εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα

Τπνρξεώζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε κε θπθινθνξνύληα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξννξηδόκελα γηα πώιεζε

Σαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα λήξηρ σπήζηρ

Κέξδε / (δεκηέο)  πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη 

επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ

Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα

Δπενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ

(Μείσζε) / αύμεζε ππνρξεώζεσλ (πιελ δαλεηαθώλ)

Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ

ύνολο ειζποών / (εκποών) από επενδςηικέρ 

δπαζηηπιόηηηερ (β)

Μείνλ:

Μείσζε / (αύμεζε) απνζεκάησλ

Μείσζε / (αύμεζε) απαηηήζεσλ

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Α)+(Β)

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

€)

Κέξδε / (δεκηέο)  πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, 

επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ

4) Γελ πθίζηαληαη εκπξάγκαηα βάξε επη ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ.

  δ) Απαηηήζεηο από ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο Γηνίθεζεο

 ζη)  πλαιιαγέο δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ θαη  κειώλ ηεο Γηνίθεζεο

  δ) Τπνρξεώζεηο από ζπλδεδεκέλα κέξε

  ε)  Ακνηβέο δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ θαη  κειώλ ηεο Γηνίθεζεο

3) Οη αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεο ηνπ Οκίινπ παξαηίζεληαη ζηελ ζεκείσζε 7.2.1 ηεο Δηήζηαο Οηθνλνκηθήο Έθζεζεο.


