
 

 

 

 

Ανακοίνωση Άλλων Σηµαντικών Γεγονότων K4-01-063 

 

 

Γνωστοποιείται ότι µε την από 15/6/2007 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 

Εταιρίας αποφασίστηκε η αναµόρφωση των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων 

για την περίοδο που έληξε την 31/3/2007, των οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 

2006, καθώς και των οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 2005.  

 

Οι αλλαγές που έγιναν στις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2006, σε σχέση µε 

τις αναµορφωµένες οικονοµικές καταστάσεις της ίδιας χρήσης, που είχαν εγκριθεί µε 

την από 31/5/2007 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και δηµοσιεύθηκαν στις 8 

Ιουνίου 2007 στις εφηµερίδες Αυγή, Ναυτεµπορική και Θριάσιο, καθώς και οι 

αλλαγές στις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2005, οφείλονται στο γεγονός ότι 

η συγγενής εταιρία ELOPAK A.E. εφήρµοσε για πρώτη φορά σε πλήρη ανάπτυξη τα 

∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, µε αποτέλεσµα οι οικονοµικές της καταστάσεις να είναι 

διαφοροποιηµένες σε σχέση µε τις προηγούµενες αντίστοιχες οικονοµικές 

καταστάσεις, που αποτελούσαν µετατροπή των ισολογισµών του ΚΝ 2190/1920 σε 

µορφή ∆ΠΧΠ Επισηµαίνεται ότι οι ως άνω αναµορφωµένες οικονοµικές καταστάσεις 

των χρήσεων 2005 και 2006, συντάχθηκαν σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά 

Πρότυπα (∆ΠΧΠ) και έχει γίνει ειδικότερα εφαρµογή του ∆ΛΠ 8 «Λογιστικές 

Πολιτικές, Μεταβολές των λογιστικών εκτιµήσεων και λάθη?.  

 

Επισηµαίνεται ότι η διαφοροποίηση από τις προηγούµενες δηµοσιευµένες 

οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2005 αφορά την µείωση της καθαρής θέσης του 

Οµίλου για την χρήση του 2004 κατά 164.000 ευρώ και για την χρήση του 2005 κατά 

313.714 ευρώ. Η επιρροή στα ενοποιηµένα αποτελέσµατα του Οµίλου της χρήσης 

του 2005 συνίσταται στη µείωσή τους για την χρήση του 2004 κατά 164.365 ευρώ 

και για την χρήση του 2005 κατά 149.349 ευρώ. 

Για τις αναµορφωµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2006 η διαφοροποίηση 

τους από τις προηγούµενες δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις αφορά την 

µείωση της καθαρής θέσης του Οµίλου κατά 239.819 ευρώ και των ενοποιηµένων 

αποτελεσµάτων του Οµίλου κατά 296.907 ευρώ. Στον παρακάτω πίνακα 

εµφανίζονται συνοπτικά οι αλλαγές:  

 

                                                            31/12/2004 31/12/2005       31/12/2006 

Καθαρή θέση αρχική                                 8.958.759     8.643.957         8.466.850  

Καθαρή θέση µετά την αναµόρφωση           8.794.393     8.330.243         8.227.031  

∆ιαφορά                                                  -164.366       -313.714          -239.819  

 

Αποτελέσµατα Χρήσης αρχικά                    -15.406          -239.802          193.695  

Αποτελέσµατα Χρήσης µετά                       -179.771        -389.151         -103.212   

∆ιαφορά                                                  -164.365        -149.349         -296.907   



 

 

 

 

 

 

 

Οι αλλαγές  στις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την περίοδο που έληξε την 

31/3/2007 αφορούν επίσης τη για πρώτη φορά εφαρµογή από τη συγγενή εταιρεία 

µας ELOPAK A.E. εφαρµογή των ∆ΠΧΠ. Αναφορικά µε τις ως άνω ενδιάµεσες 

οικονοµικές καταστάσεις, επισηµαίνεται ότι η διαφοροποίηση από τις προηγούµενες 

δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της 31.3.2007 αφορά στην ενοποίηση της 

εταιρίας ELOPAK A.E. µε την καθαρή θέση που είχε στις 31/3/2007 και η οποία 

ανερχόταν στο ποσό των 3.905.682,00 ευρώ, αντί αυτής που είχε ληφθεί υπόψη στην 

αρχική δηµοσίευση και ανερχόταν στα 3.978.466,00  ευρώ, η οποία ήταν βασισµένη 

στην αξία της εταιρίας µε βάση τον ισολογισµό της την 31/12/2006. Η επιρροή στα 

ενοποιηµένα αποτελέσµατα του Οµίλου της περιόδου του πρώτου τριµήνου 

συνίσταται στη µείωσή τους κατά 35.664,00 ευρώ, ενώ το σύνολό τους 

διαµορφώθηκε στο ποσό των 90.279,00 ευρώ µετά φόρων.  

 

Επιπλέον η Εταιρία ανακοινώνει ότι, σε συνέχεια των ως άνω αναµορφώσεων, 

προχώρησε στην επανακατάρτιση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων των 

χρήσεων, που έληξαν στις 31/12/2005 και 31/12/2006 καθώς και των ενδιάµεσων 

οικονοµικών καταστάσεων για την περίοδο, που έληξε την 31/3/2007, οι οποίες 

εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας στις 15/6/2007 και εκδόθηκαν 

νέες Εκθέσεις Ελέγχου από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές που είχαν ελέγξει τις 

αντίστοιχες χρήσεις, στις 19/6/2007. Τα συνοπτικά στοιχεία και πληροφορίες των 

χρήσεων 2005 και 2006 θα δηµοσιευθούν στις 21 Ιουνίου 2007 στις εφηµερίδες 

Αυγή, Ναυτεµπορική και Θριάσιο, ενώ οι αντίστοιχες οικονοµικές καταστάσεις 

καθώς και οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της 

Εταιρίας στις 20 Ιουνίου 2007.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


