Ανακοίνωση επανασύνταξης Οικονοµικών Καταστάσεων
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας Ε. ΠΑΪΡΗΣ ΑΒΕΕ ενέκρινε στις 31/05/07, εκ
νέου, τις αναµορφωµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης του 2006. Η
διαφοροποίηση από τις προηγούµενες αναµορφωµένες οικονοµικές καταστάσεις
αφορά την προσθήκη τα εξής:
Α) Στην κατάσταση αποτελεσµάτων της περιόδου από 1/1/2006 έως 31/12/2006.
Μειώθηκαν τα αποτελέσµατα του οµίλου από επενδυτικές δραστηριότητες κατά το
ποσό των 370.801,62 ευρώ που αφορούσε την ενοποίηση της εταιρίας ELOPAK AE
µε την µέθοδο της καθαρής θέσης. Τα καθαρά κέρδη / ζηµιές του οµίλου
διαµορφώθηκαν σε ζηµιές 177.106,66 ευρώ.
Β) Στην κατάσταση µεταβολών της καθαρής θέσης, της περιόδου από 1/1/2006 έως
31/12/2006. Συµπεριλήφθηκε στα αποτελέσµατα χρήσης του οµίλου, το αποτέλεσµα
της ενοποίησης της εταιρίας ELOPAK AE, µε την µέθοδο της καθαρής θέσης, το
οποίο αναφερόταν σε ξεχωριστή γραµµή. Το σύνολο της καθαρής θέσης του οµίλου
δεν µεταβλήθηκε.
Γ) Στην κατάσταση ταµειακών ροών. ∆ιορθώθηκαν τα κέρδη προ φόρων του οµίλου
για την περίοδο από 1/1/2006 έως 31/12/2006 και την περίοδο από 1/1/2005 έως
31/12/2005 και συµφώνησαν µε την κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης των
αντίστοιχων περιόδων. Ανάλογη διόρθωση έγινε και στα αποτελέσµατα από
επενδυτικές δραστηριότητες του οµίλου για να συµφωνήσει η κατάσταση ταµειακών
ροών.
∆) Στο ετήσιο ενηµερωτικό δελτίο της χρήσης 2006. Έγιναν οι διορθώσεις των
παραπάνω καταστάσεων καθώς επίσης και οι πιο κάτω αλλαγές:
• Συµπεριλήφθηκε ο πίνακας µεταβολών της καθαρής θέσης της χρήσης 2005.
• Έγινε ανάλυση των συναλλαγών µε τα συνδεδεµένα µέρη.
• Έγινε ανάλυση των ταµειακών διαθεσίµων.
• Συµπεριλήφθηκαν οι παραδοχές της αναλογιστικής µελέτης του ∆ΛΠ 19.
• ∆ιορθώθηκε ο πίνακας ανάλυσης του «Φόρου εισοδήµατος».
• Συµπεριλήφθηκε η επεξηγηµατική έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του
άρθρου 11α του Ν.3371/2005.
• Συµπεριλήφθηκε η νέα έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.
Επιπλέον η Εταιρεία ανακοινώνει, σε συνέχεια των αναµορφώσεων που αφορούν τα
οικονοµικά στοιχεία της χρήσης του 2006, ότι προχώρησε σε επανασύνταξη των
ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε στις 31/12/2006 οι οποίες
εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας στις 31/05/2007 , εκδόθηκε
νέα Έκθεση Ελέγχου από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή στις 05/06/2007 και
αναρτώνται στην ιστοσελίδα στην διεύθυνση www.pairis.gr.

