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

1/1-30/06/2009 1/1-30/06/2008 1/1-30/06/2009 1/1-30/06/2008
Νόµιµος ελεγκτής

Ελεγκτική εταιρία (49.517) (233.235)  64.323 (169.222)
Τύπος έκθεσης επισκόπησης

786.338 799.333 764.969 760.615
139.302 101.465 139.585 104.337

Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ (33.444) 10.263 (33.444) 10.263
30/6/2009 31/12/2008 30/6/2009 31/12/2008

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 281.764 142.417 174.916  110.648
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 9.521.447 9.713.801 8.862.874 9.033.859 247.485 325.993 247.402  325.704
Επενδύσεις σε ακίνητα 3.300.000 3.300.000 0 0
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 14.380 15.472 14.380 15.472
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.474.949 1.527.947 6.881.143 6.908.154
Αποθέµατα 3.320.902 3.226.678 3.320.902 3.223.557 (94.224)  107.609 (97.345)  44.415
Απαιτήσεις από πελάτες 5.974.397 5.920.525 6.310.620 6.256.955  202.565  188.025 201.805 428.168
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 619.579 950.435 565.267 893.011 (1.330.835) (1.451.263) (1.314.655) (1.627.442)

60.267 42.134 60.267 42.134 (233.826) (294.606) (233.744) (294.317)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 24.285.922 24.696.993 26.015.454 26.373.142

(84.392) (303.999) (86.188) (306.831)
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο 7.258.340 7.258.340 7.258.340 7.258.340 (592.891) (497.524) (592.891) (495.884)
Λοιπά στοιχεία  ιδίων κεφαλαίων 1.157.102 1.280.079 3.999.528 4.016.939
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) 8.415.443 8.538.419 11.257.868 11.275.280  0  4.500  0  1.500
∆ικαιώµατα µειοψηφίας (β) 0 0 0 0  3.047  5.643  3.047  5.643
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) 8.415.443 8.538.419 11.257.868 11.275.280
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 160.136 0 160.136 0 (589.844) (487.381) (589.844) (488.741)
Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 1.417.761 1.298.126 1.114.412 1.023.752
Βραχυπρόθεσµες δανειακές  υποχρεώσεις 9.814.579 9.137.769 9.814.579 9.137.769 4.317.162 2.647.780 4.317.162 2.647.780
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 4.478.002 5.722.679 3.668.458 4.936.341 (3.574.880) (1.545.024) (3.574.880) (1.545.024)
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 15.870.479 16.158.574 14.757.586 15.097.862

(32.027) (20.546) (32.027) (20.546)
24.285.922 24.696.993 26.015.454 26.373.142 (44.167) (71.692) (44.167) (71.692)

 666.087  1.010.519  666.087  1.010.519
Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

1/1-30/06/2009 1/1-30/06/2008 1/4-30/06/2009 1/4-30/06/2008 (8.149) 219.138 (9.944) 214.946
Κύκλος εργασιών 6.473.837 7.855.842 3.239.201 4.327.785 439.347 393.872 425.201 387.038
Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 1.112.903 1.335.733 434.744 803.686 431.198 613.010 415.257 601.985

283.278 240.903 82.526  265.371 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων (49.517) (233.235) (99.431)  34.987
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α) (122.977) (205.540) (104.729)  76.593
  - Ιδιοκτήτες µητρικής (122.977) (205.540) (104.729)  76.593
  - ∆ικαιώµατα µειοψηφίας  0  0  0  0
Λοιπά έσοδα µετά από φόρους (Β)  0  0  0  0

(122.977) (205.540) (104.729)  76.593
  - Ιδιοκτήτες µητρικής (122.977) (205.540) (104.729)  76.593
  - ∆ικαιώµατα µειοψηφίας  0  0  0  0

-0,0247 -0,0413 -0,0211 0,0154

1.069.616 1.040.236 478.005 667.471

Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

1/1-30/06/2009 1/1-30/06/2008 1/4-30/06/2009 1/4-30/06/2008

Κύκλος εργασιών 6.442.313 7.549.991 3.229.261 4.151.861

Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 1.093.067 1.280.651 434.081 781.960 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

30/6/2009 30/6/2009
290.233 270.396 88.518  295.152 77.426 166.857

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων  64.323 (169.222) (21.426)  75.809 315 16.003
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α) (17.412) (139.851) (35.211)  118.279 426.949 852.263
Λοιπά έσοδα µετά από φόρους (Β) 248.412 248.412

(17.412) (139.851) (35.211)  118.279 164.879 124.003

-0,0035 -0,0281 -0,0071 0,0238

6.194 1.500
1.055.201 1.031.011 473.346 677.123

33.547 20.120

Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ 30/6/2009 30/6/2008 30/6/2009 30/6/2008

8.538.419 7.530.725 11.275.280 11.545.375

(122.977) (205.540) (17.412) (139.851)

8.415.443 7.325.186 11.257.868 11.405.524

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

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις 
(χρεολύσια)

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

Μερίσµατα πληρωθέντα

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

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

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου

Εξοφλήσεις δανείων

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

  α) Έσοδα
  β) Έξοδα
  γ) Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη
  δ) Υποχρεώσεις από συνδεδεµένα µέρη

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόµενα 
για πώληση

Ηµ/νία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των 
οικονοµικών καταστάσεων : 24 Αυγούστου 2009

Ε. ΠΑΪΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 ΕΩΣ 30 IOYNΙΟΥ 2009

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων

Λειτουργικές δραστηριότητες

Α.∆.Τ Ρ053010

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου

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

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

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
Μείον:

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

∆ΩΡΙΣ ∆. ΠΑΪΡΗ

Ασπρόπυργος, 24 Αυγούστου 2009

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 
(συνεχιζόµενες και  διακοπείσες δραστηριότητες)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.06.2009 και 
30.06.2008 αντίστοιχα)

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Συναλλαγµατικές διαφορές

Προβλέψεις

Αποσβέσεις

Πλέον / µείον προσαρµογές για:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα

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

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

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

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια

Μερίσµατα εισπραχθέντα 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων 
στοιχείων

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων

Επενδυτικές δραστηριότητες

: Καλογερόπουλος Ιωάννης

: BAKER TILLY HELLAS A.E.
: Με σύµφωνη γνώµη

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

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

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

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

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

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

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

5) Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ήταν στην εταιρία 118 άτοµα και στον 
όµιλο 119 άτοµα, ενώ την αντίστοιχη περίοδο στην προηγούµενη χρήση ήταν στην εταιρία 121 άτοµα και στον όµιλο 123 

άτοµα.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ

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

5) 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:

1) Οι εταιρίες του Οµίλου, η µέθοδος ενοποίησης, η έδρα τους, το ποσοστό συµµετοχής παρατίθενται αναλυτικά στην 
σηµείωση 1.2 της ενδιάµεσης οικονοµικής πληροφόρησης.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2009 
και 01.01.2008 αντίστοιχα)

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 περιόδου.

2) Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσης του Οµίλου παρατίθενται στην σηµείωση 9.2.2 της ενδιάµεσης οικονοµικής 
πληροφόρησης

4) Οι συσσωρευτικές προβλέψεις που έχουν διενεργηθεί στις 30.06.2009 αφορούν κατά ποσό 161.547 ευρώ τον Όµιλο και 
κατά ποσό 157.627 ευρώ την εταιρία. Οι προβλέψεις αυτές αφορούν τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις και αναλύονται στην 
σηµείωση 6 της ενδιάµεσης οικονοµικής πληροφόρησης.

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

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


