
Αρμόδια Υπηρεσία :Διεύθυνση Ανάπτυξης  Πιερίας

Διεύθυνση διαδικτύου εταιρείας: www.pairis.gr

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: Δωρίς Παΐρη (Πρόεδρος), Ιωάννης Παΐρης (Αντιπρόεδρος), Αλκιβιάδης Αλεξανδράκης (Μέλος & Διευθύνων Σύμβουλος), Παναγιώτα Παΐρη (Μέλος), Δημήτριος Κέκελης (Μέλος) 

Ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο: 18 Μαρτίου 2016

Νόμιμος ελεγκτής: ΕΛΕΝΗ Α. ΚΑΨΟΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΜ ΣΟΕΛ 31201)

Ελεγκτική εταιρεία: Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε.

Ημερομηνία χορήγησης έκθεσης ελέγχου: 28 Μαρτίου 2016
Τύπος έκθεσης ελεγκτών: Γνώμη χωρίς επιφύλαξη - Εμφαση θέματος

1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε € Ποσά εκφρασμένα σε €
Έμμεση μέθοδος

31/12/2015 31/12/2014

1/1-

31/12/2015

1/1-

31/12/2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Λειτουργικές δραστηριότητες
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 3.481.609 4.072.199 Αποτελέσματα προ φόρων (528.356) (250.679)
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 1.170 1.731 Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Λοιπά μη κυκλοφορολυντα περιουσιακά στοιχεία 15.851 12.301 Αποσβέσεις 505.298 481.523

Αποθέματα 798.541 1.076.643 Προβλέψεις (34.508) 6.864

Απαιτήσεις από πελάτες 1.560.995 1.374.115 (44.521) 0

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 55.820 41.460 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 134.924 124.218

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ       5.913.986 6.578.449

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 278.103 (14.462)

Μετοχικό Κεφάλαιο 5.800.000 5.800.000 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (195.991) (210.645)

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων (4.634.360) (4.173.676) (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (29.177) 622.164

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) 1.165.640 1.626.324 Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (134.924) (124.218)

Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 763.315 913.495 Καταβεβλημένοι φόροι (4.565) (16.218)

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 968.158 988.017 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (53.717) 618.547
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 3.016.873 3.050.613 Επενδυτικές δραστηριότητες
Σύνολο υποχρεώσεων (β) 4.748.346 4.952.125 Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων (121.126) (634.776)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β) 5.913.986 6.578.449 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων 210.000 0

Εισπράξεις από πωλήσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων 0 0

Τόκοι εισπραχθέντες 0 0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 88.874 (634.776)

1.2.   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Ποσά εκφρασμένα σε € Εισπράξεις από επιχορηγήσεις επενδύσεων 41.500 0

1/1/ - 

31/12/2015

1/1/ - 

31/12/2014 Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 7.812.657 7.692.963

Κύκλος εργασιών 5.960.547 6.884.875 Εξοφλήσεις δανείων (7.832.516) (7.681.307)

Μικτά κέρδη 287.754 313.918 (48.000) (8.000)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών  και επενδυτικών 

αποτελεσμάτων  (437.953) (126.461) (26.359) 3.656

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων (528.356) (250.679) 8.798 (12.573)
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α) (460.683) (196.346) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 16.447 29.020
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) 0 0 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 25.245 16.447

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β) (460.683) (196.346)

Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €) (7,9428) (3,3853)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 67.344 355.062

1.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε €

31/12/2015 31/12/2014

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01/01/2015 και 01/01/2014 

αντίστοιχα) 1.626.324 1.822.670
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες) (460.683) (196.346)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31/12/2015 και 

31/12/2014 αντίστοιχα) 1.165.640 1.626.324

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

  α) Έσοδα 678.825

  β) Έξοδα 488.138

  γ) Απαιτήσεις 733.322

  δ) Υποχρεώσεις 686.366

  ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών 

διοίκησης
215.336

  στ) Απαιτήσεις από  διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 13.781

  ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 21.906

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

EPSH ΕΛΛΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
AΡ.M.A.E.:   52804/58/Β/02/004 - ΑΡ. ΓΕΜΗ 052300248000

Έδρα: Θέση Καψοβάτι, Αιγίνιο Πιερίας

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

από 1η Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015 

(Δημοσιευμένα βάσει του κ.ν 2190/20,άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις,ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)

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

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

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή 

που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 

ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές 

μισθώσεις(χρεολυσία)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

  Αιγίνιο, 18/03/2016

Πρόσθετα  στοιχεία & πληροφορίες  (Ποσά εκφρασμένα σε €) :

1. Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων.
2. Δεν υπάρχουν επίδικες διαφορές ή αποφάσεις δικαστηρίων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρίας.
3. Οι ανέλεγκτες χρήσεις της εταιρίας παραθέτονται στην παράγραφο 5.3. των σημειώσεων των οικονομικών καταστάσεων.
4. Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζει η ημεδαπή μητρική εταιρεία Ε. ΠΑΪΡΗΣ ΑΒΕΕ.
5. Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις, είναι συνεπείς με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2014.

6. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015 ήταν 25 και την 31η Δεκεμβρίου 2014 ήταν 20 άτομα.
7. To Θέμα έμφασης της έκθεσης Ορκωτού Ελεγκτή αναφέρεται στη σημείωση 4.1 των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας για την ύπαρξη επιχειρηματικού σχεδίου αντιμετώπισης της δυσχερούς
οικονομικής κατάστασης και διατήρησης συνθηκών ομαλής συνέχισης των δραστηριοτήτων της εταιρείας.
8. Τα ποσά των εισροών και εκροών σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης της Εταιρείας καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας στην λήξη της τρέχουσας

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της EPSH Α.Β.Ε.Ε.. 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 ελέγχου του

νόμιμου ελεγκτή.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ. 
ΔΩΡΙΣ Δ. ΠΑΪΡΗ

Α.Δ.Τ. AH508426

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜ. ΠΑΪΡΗΣ

Α.Δ.Τ. ΑΚ 810756

Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ

Α.Δ.Τ. Η924529

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ

Α.Δ.Τ. Χ038599
ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α’ ΤΑΞΕΩΣ ΑΜΑ 68641


