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Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που 
εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ε. ΠΑΪΡΗΣ ΑΒΕΕ την 20 Ιουνίου 2005 και 
έχουν αναρτηθεί στο διαδύκτιο, στην διεύθυνση www.pairis.gr. Επισηµαίνεται ότι τα 
δηµοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον 
αναγνώστη ορισµένα γενικά οικονοµικά στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωµένη 
εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της Εταιρείας και του Οµίλου, 
σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Επίσης επισηµαίνεται ότι χάριν απλοποίησης, 
στα δηµοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία έχουν γίνει ορισµένες 
συµπτύξεις και ανακατατάξεις κονδυλίων. 
 
Αναστάσιος Ε. Παϊρης 
Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
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5. Πίνακας προσαρµογών της Καθαρής Θέσης µεταξύ Ελληνικών λογιστικών 

προτύπων και ∆ιεθνών λογιστικών προτύπων χρηµατοοικονοµικής 

πληροφόρησης. 

6. Στοιχεία κατά τοµέα και γεωγραφική περιοχή. 

7. Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες 

1. Αρχές σύνταξης των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων. 

2. Εταιρείες που ενοποιούνται και µέθοδος ενοποίησης τους. 

3. Λογιστικές µέθοδοι. 

4. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις. 

5. Υφιστάµενα εµπράγµατα βάρη. 

6. Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές. 

7. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού. 

8. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µε την Εταιρεία µέρη. 

9. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις. 



1. Στοιχεία Ισολογισµού της 31 Μαρτίου 2005 
 

Ε.ΠΑΪΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε.  
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/03/2005 ΒΑΣΕΙ ∆ΛΠ 

            
   ΧΡΗΣΗ 31/03/2005  ΧΡΗΣΗ 31/12/2004   

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ          
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ          

  
Οικόπεδα, Κτίρια, Τεχνικές εγκαταστάσεις, 
Μηχανήµατα, Έπιπλα 9.853.331    9.592.720     

  Ασώµατες ακινητοποιήσεις 232.270    254.563     
  Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις 4.879.350    4.879.350     
  Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 31.373    33.721     
     14.996.323    14.760.354   
            
Αναβαλλόµενοι φόροι   79.678    122.805   
            
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ          
  Απογραφή Αποθεµάτων 2.521.558    2.551.893     
  Πελάτες  2.732.728    2.644.206     
  Χρεώστες διάφοροι 5.651.111    5.537.617     
  Προκαταβολές  338.156    351.278     
  Χρεόγραφα 49.658    57.182     
  Χρηµατικά διαθέσιµα 763.932    209.611     
     12.057.144    11.351.787   
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   27.133.145    26.234.946   

            

ΠΑΘΗΤΙΚΟ          
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ          
  Μετοχικό Κεφάλαιο   4.474.319    4.474.319   
  ∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο   2.317.275    2.317.275   

  
∆ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας περιουσιακών 
στοιχείων   2.008.166 

 
  2.008.166 

  

  Αποθεµατικά κεφάλαια   1.151.290    1.151.290   
  Αποτελέσµατα εις νέο   1.555.345    1.514.971   
  ∆ιαφορές ενοποίησης            
     11.506.396    11.466.022   
            
∆ικαιώµατα µειοψηφίας          
            
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ          
  Μακροπρόθεσµα δάνεια 100.864    123.680     
  Αναβαλλόµενοι φόροι          

  
Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού λόγω 
εξόδου από την υπηρεσία 185.892    185.892     

  Έσοδα εποµένων χρήσεων 479.373    504.483     
     766.129    814.055   

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ          
  Προµηθευτές και πιστωτές διάφοροι 5.109.704    5.029.719     
  Βραχυπρόθεσµα δάνεια 8.821.922    8.004.314     
  Τρέχουσες υποχρεώσεις από φόρους και εισφορές 711.750    862.557     
  Έξοδα χρήσεως πληρωτέα 217.244    58.279     

     14.860.620    13.954.869   

            

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ    27.133.145    26.234.946   

                    



 

ΟΜΙΛΟΣ "Ε.ΠΑΪΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε." 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/03/2005 ΒΑΣΕΙ ∆ΛΠ 

            
   ΧΡΗΣΗ 31/03/2005  ΧΡΗΣΗ 31/12/2004   

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ          
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ          

  
Οικόπεδα, Κτίρια, Τεχνικές εγκαταστάσεις, 
Μηχανήµατα, Έπιπλα 12.286.345    12.089.570     

  Ασώµατες ακινητοποιήσεις 232.270    254.563     
  Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις 2.323.415    2.323.415     
  Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 59.285    61.633     
     14.901.315    14.729.180   
            
Αναβαλλόµενοι φόροι   67.189    111.315   
            
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ          
  Απογραφή Αποθεµάτων 2.808.111    2.746.001     
  Πελάτες  3.148.899    3.259.920     
  Χρεώστες διάφοροι 3.047.180    2.899.549     
  Προκαταβολές  338.156    354.674     
  Χρεόγραφα 49.658    57.182     
  Χρηµατικά διαθέσιµα 815.134    263.626     
     10.207.138    9.580.953   
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   25.175.642    24.421.449   

            

ΠΑΘΗΤΙΚΟ          
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ          
  Μετοχικό Κεφάλαιο   4.474.319    4.474.319   
  ∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο   2.317.275    2.317.275   

  
∆ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας περιουσιακών 
στοιχείων   2.734.356 

 
  2.734.356 

  

  Αποθεµατικά κεφάλαια   1.151.290    1.151.290   
  Αποτελέσµατα εις νέο   -1.353.171    -1.403.282   
  ∆ιαφορές ενοποίησης   -315.266    -315.266   
     9.008.804    8.958.693   
            
∆ικαιώµατα µειοψηφίας          
            
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ          
  Μακροπρόθεσµα δάνεια 100.864    123.680     
  Αναβαλλόµενοι φόροι          

  
Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού λόγω 
εξόδου από την υπηρεσία 195.817   

 
195.817   

  

  Έσοδα εποµένων χρήσεων 479.373    504.483     

     776.054    823.980   
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ          
  Προµηθευτές και πιστωτές διάφοροι 5.517.100    5.497.402     
  Βραχυπρόθεσµα δάνεια 8.868.039    8.573.532     
  Τρέχουσες υποχρεώσεις από φόρους και εισφορές 771.136    499.025     
  Έξοδα χρήσεως πληρωτέα 234.510    68.816     

     15.390.784    14.638.776   

            
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ    25.175.642    24.421.449   

                    
 



2. Στοιχεία των Αποτελεσµάτων Περιόδου από 1/1/2005 έως 31/3/2005 
 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 

            
   Η Εταιρεία  Ο Όµιλος   
   31/03/05  31/03/04  31/03/05  31/03/04   
            
  Κύκλος εργασιών  3.246.205  3.127.692  3.437.374  3.515.545   
  Μείον: Κόστος πωλήσεων -2.545.980  -2.370.709  -2.754.552  -2.706.195   
  Μικτά κέρδη/(ζηµιές) εκµεταλλεύσεως 700.226  756.982  682.822  809.350   
  Άλλα λειτουργικά έσοδα 35.151  55.091  120.149  66.183   
  Έξοδα διοικητικής λειτουργίας -309.145  -321.756  -346.588  -368.302   
  Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως -199.767  -227.595  -228.951  -284.334   
  Άλλα λειτουργικά έξοδα -41.662  -13.656  -26.814  -99   
  Λειτουργικό κέρδος/(ζηµιά) 184.802  249.067  200.618  222.798   
  Έξοδα Χρηµατοοικονοµικής λειτουργίας  -93.494  -111.797  -98.376  -149.446   
  Κέρδος/(ζηµιά) συνήθων εργασιών 91.308  137.270  102.242  73.352   

  
Αύξηση (µείωση) αξίας επενδύσεων σε συνδεδεµένες 
εταιρείες -7.524  -11.243  -7.524  -11.243   

  Κέρδος/(ζηµιά) προ φόρων 83.784  126.027  94.718  62.109   
  Φόρος εισοδήµατος -43.409  -63.911  -44.607  -64.929   
  Καθαρό κέρδος/(ζηµιά) µετά φόρων 40.374  62.116  50.111  -2.820   
  ∆ικαίωµα µειοψηφίας 0  0  0  0   

  
Καθαρό κέρδος/(ζηµιά) µετά φόρων που αναλογή 

στον Όµιλο 40.374  62.116  50.111  -2.820   

            
  Κέρδος ανά µετοχή (σε Ευρώ) 0,0081  0,0125  0,0101  -0,0006   
                    

 
 
 
3. Κατάσταση µεταβολών Καθαρής Θέσης Περιόδου από 1/1/2005 έως 31/3/2005 
 
 

 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ  Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 1/1-31/3/2005 1/1-31/3/2004  1/1-31/3/2005 1/1-31/3/2004 
      

     Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (1.01.2005 και 
1.01.2004 αντίστοιχα) 11.466.022 11.174.164  8.958.693 9.153.137 

     
Κέρδη / (ζηµιές) της περιόδου, µετά από φόρους 40.374 62.116  50.111 -2.820 

Καθαρή θέση λήξης περιόδου (31.03.2005 και 
31.03.2004 αντίστοιχα) 11.506.396 11.236.279  9.008.804 9.150.317 
      

 
 
 



4. Κατάσταση Ταµειακών Ροών 
 
 

 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ  Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 
1/1-

31/3/2005 
1/1-

31/3/2004  
1/1-

31/3/2005 
1/1-

31/3/2004 
Λειτουργικές δραστηριότητες     
Κέρδη προ φόρων 83.784 126.027  94.718 62.109 
Πλέον / µείον προσαρµογές για:      
Αποσβέσεις 296.639 368.421  360.475 437.150 
Προβλέψεις 264.734 160.499  274.859 157.642 
Συναλλαγµατικές διαφορές -23.045   -23.045  
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 93.494 111.797  98.376 149.446 

     
     

Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών 
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις 
λειτουργικές δραστηριότητες:      
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων -87.422 394.594  -179.867 419.206 
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -202.016 -248.349  -36.609 253.829 
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) -9.784 -55.476  387.089 -219.108 
(Μείον):      
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -93.494 -111.797  -98.376 -149.446 
Καταβεβληµένοι φόροι -65.500 -13.380  -99.940 -16.933 

     Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α) 257.389 732.335  777.678 1.093.895 

Επενδυτικές δραστηριότητες      
     Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών 

στοιχείων -544.597 -153.314  -544.597 -153.314 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων 39.213 0  39.213 4.386 
Αποτίµηση χρεωγράφων 7.524 11.243  7.524 11.243 

         Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β) -497.860 -142.070  -497.860 -137.684 

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες      
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 817.608 1.650.553  294.506 1.142.693 

     Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές 
µισθώσεις (χρεολύσια) -22.816 -22.285  -22.816 -22.285 
Μερίσµατα πληρωθέντα 0 -207  0 -207 

         Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες (γ) 794.792 1.628.061  271.691 1.120.200 

     Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και 
ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ) 554.321 2.218.325  551.508 2.076.411 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 209.611 351.518  263.626 554.762 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 763.932 2.569.843  815.134 2.631.173 
      

 



5. Πίνακας προσαρµογών της Καθαρής Θέσης µεταξύ Ελληνικών λογιστικών 
προτύπων και ∆ιεθνών λογιστικών προτύπων χρηµατοοικονοµικής 
πληροφόρησης 

 
Οι παρούσες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις είναι οι πρώτες που συντάσσονται 

και δηµοσιεύονται σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύµφωνα µε τον νόµο, η εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών 
Προτύπων είναι υποχρεωτική για τις εισηγµένες εταιρείες στο Χρηµατιστήριο Αξιών 
Αθηνών από 1 Ιανουαρίου 2005.  
 

∆εδοµένης της ανάγκης παράθεσης των συγκριτικών στοιχείων της προηγούµενης 
χρήσης στην ίδια βάση, η αποτίµηση και προσαρµογή της αξίας των επιµέρους 
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Εταιρείας και του Οµίλου έγινε 
ουσιαστικά την 31 ∆εκεµβρίου 2003, µε συνέπεια τη διαφοροποίηση των οικονοµικών 
καταστάσεων που είχαν προγενέστερα συνταχθεί και δηµοσιευθεί, σύµφωνα µε τις 
προϊσχύουσες διατάξεις της Ελληνικής εταιρικής νοµοθεσίας. Οι κυριότερες 
προσαρµογές που κρίθηκαν αναγκαίες αφορούν: 

 
• την αποτίµηση των ακινήτων του Οµίλου στην εύλογη αξία τους. 
• την αποτίµηση της συµµετοχής της στην εταιρεία ECOTURN (ποσοστού 15%) µε 

ποσό 0,01 ευρώ. Η διεύθυνση της εταιρίας εκτιµώντας την κατάσταση της 
ECOTURN πιστεύει ότι η επένδυση αυτή έχει απαξιωθεί. 

• την αποτίµηση των χρεογράφων στην τρέχουσα αξία τους. 
• την άµεση απόσβεση διαφόρων εξόδων που είχαν κεφαλαιοποιηθεί  στο παρελθόν 

και αποσβένονταν τµηµατικά. 
• την λογιστική αναγνώριση των υποχρεώσεων της εταιρίας και του οµίλου προς τους 

εργαζοµένους σε σχέση µε την µελλοντική καταβολή παροχών ανάλογα µε τον χρόνο 
της προϋπηρεσίας του καθενός. 

• την µεταφορά των «µη δεδουλευµένων» κρατικών επιχορηγήσεων από τα ίδια 
κεφάλαια στις υποχρεώσεις και της απεικόνισης τους ως εσόδων εποµένων χρήσεων. 

• την αναγνώριση της αξίας των επιπτώσεων της ετεροχρονισµένης φορολογίας, 
δηλαδή των φόρων εισοδήµατος που θα καταβληθούν ή θα ανακτηθούν µελλοντικά 
σε σχέση µε έσοδα ή έξοδα που ήδη αναγνωρίσθηκαν λογιστικά ή, αντίστροφα, σε 
σχέση µε έσοδα ή έξοδα που, ενώ φορολογήθηκαν ή εκπέσθηκαν ήδη, δεν αφορούν 
την τρέχουσα ή προηγούµενες χρήσεις και, συνεπώς, θα αναγνωρισθούν λογιστικά 
στο µέλλον. 

• την διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων. 
• τον καταλογισµό των συναλλαγµατικών διαφορών που προέκυψαν από την 

αποτίµηση των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων του Οµίλου, στα αποτελέσµατα 
της περιόδου. 

• την απεικόνιση των χρηµατοοικονοµικών µισθώσεων στα πάγια στοιχεία της 
Εταιρείας. 

 
 
Παρακάτω ακολουθεί συνοπτικό πίνακας µε την προσαρµογή της καθαρής θέσης µεταξύ 
Ελληνικών λογιστικών προτύπων και ∆ιεθνών λογιστικών προτύπων 
χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης. 



 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ (01/01/2005 ΚΑΙ 01/01/2004) 

ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (Ε.Λ.Π.) ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (∆.Π.Χ.Π.) 

      
 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ  Ο ΟΜΙΛΟΣ 
 01/01/2005 01/01/2004  01/01/2005 01/01/2004 
      

     Καθαρή θέση περιόδου (1/1/2005 και 1/1/2004 
αντίστοιχα, όπως είχαν απεικονιστεί σύµφωνα µε 
τα ΕΛΠ) 12.492.074 9.779.312  11.023.833 7.823.698 
Αποτίµηση των παγίων στοιχείων στην εύλογη 
αξία  2.817.328   3.831.377 
Αποτίµηση συµµετοχών -880.411 -880.411  -1.104.996 -989.914 
Αποτίµηση χρεωγράφων 30.549 25.842  30.549 25.842 
∆ιαγραφή κεφαλαιοποιηθέντων εξόδων -67.814 -88.745  -201.657 -305.990 

     Μετάθεση µερισµάτων στον χρόνο έγκρισης των 
οικονοµικών καταστάσεων  178.973   178.973 
Αναγνώριση δεδουλευµένων παροχών στο 
προσωπικό -185.892 -200.804  -195.817 -214.556 

Αναγνώριση αναβαλλόµενης φορολογία 
122.805 -37.135  111.315 -107.984 

Προσαρµογή της αξίας των απαιτήσεων -9.409 -9.409  -668.187 -673.285 
Απεικόνιση των επιχορηγήσεων στις µακροχρόνιες 
υποχρεώσεις -504.398 -561.910  -504.398 -565.678 
Συναλλαγµατικές διαφορές 245.030 0  244.562  
Απεικόνιση αξίας παγίων αποκτηθέντων µε leasing 223.488 151.123  223.488 150.655 
Καθαρή θέση περιόδου (01/01/2005 και 
01/01/2004 αντίστοιχα, όπως είχαν απεικονιστεί 
σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ) 11.466.022 11.174.164  8.958.693 9.153.137 
      

 
 
6. Στοιχεία κατά τοµέα και γεωγραφική περιοχή. 
 
Ο Όµιλος Ε. ΠΑΪΡΗΣ ΑΒΕΕ έχει ένα και µόνο επιχειρηµατικό τοµέα δραστηριοτήτων 
και, συγκεκριµένα, εκείνο της παραγωγής και εµπορίας πλαστικών φιαλών – σάκων 
απορρηµάτων. Οι πωλήσεις της εταιρίας γίνονται σε ποσοστό 99% στον νοµό Αττικής 
και κατά συνέπεια δεν υπάρχει λόγος διαχωρισµού τους σε διαφορετικές γεωγραφικές 
περιοχές. 
 
 
7. Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες 

 
1. Αρχές σύνταξης των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων 

 
Οι µη ελεγµένες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Οµίλου για 
το πρώτο τρίµηνο του 2005 έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) και ειδικότερα σύµφωνα µε το ∆ΠΧΠ 34 
περί ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων. 
 
Οι λογιστικές αρχές που χρησιµοποιήθηκαν για την προετοιµασία και την παρουσίαση 
των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων είναι συνεπείς µε αυτές που 



χρησιµοποιήθηκαν για την σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας και 
του Οµίλου για την χρήση που έληξε στις 31/12/2004. 
 
Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις πρέπει να ληφθούν υπόψη σε συνδυασµό µε τις 
οικονοµικές καταστάσεις της 31/12/2004 καθότι µε αυτόν τον τρόπο προσφέρεται πιο 
ολοκληρωµένη ενηµέρωση στον αναγνώστη. 
 
Η προετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε γενικώς αποδεκτές 
λογιστικές αρχές απαιτεί τη χρησιµοποίηση υπολογισµών και υποθέσεων που 
επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη 
γνωστοποίηση ενδεχόµενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία των 
οικονοµικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά των εσόδων και εξόδων κατά την 
διάρκεια της περιόδου υπό αναφορά. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισµοί 
βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της διεύθυνσης της Εταιρείας και του Οµίλου 
σε σχέση µε τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγµατικά αποτελέσµατα µπορεί 
τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισµούς. 
 

2. Εταιρείες που ενοποιούνται και µέθοδος ενοποίησης τους 
 
Οι εταιρείες του Οµίλου και τα ποσοστά συµµετοχής της κάθε εταιρίας που ενοποιούνται 
στις οικονοµικές καταστάσεις είναι οι ακόλουθες: 
 

Εταιρεία Ποσοστό 
Συµµετοχής Μέθοδος Ενοποίησης Έδρα

POLYPACK A.E. 100% οριζόντια Ελλάδα

ELOPAK A.E. 49% Καθαρή Θέση βάση ∆ΛΠ Ελλάδα

 
 

3. Λογιστικές µέθοδοι 
 
Οι λογιστικές αρχές που χρησιµοποιήθηκαν για την προετοιµασία και την παρουσίαση 
των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων είναι συνεπείς µε αυτές που 
χρησιµοποιήθηκαν για την σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας και 
του Οµίλου για την χρήση που έληξε στις 31/12/2004. 
 

4. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 
 
Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για την χρήση του 2004 και ο Όµιλος για τις 
χρήσεις 2003 και 2004. 
 

5. Υφιστάµενα εµπράγµατα βάρη 
 
∆εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη επί των παγίων στοιχείων της εταιρίας και του Οµίλου 
 

6. Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές 
 
∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που 
ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας και 
του Οµίλου. 
 



7. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού 
 
Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της περιόδου 31/3/2005 ήταν 163 
άτοµα στην εταιρία και 172 άτοµα συνολικά στον Όµιλο. 
 

8. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µε την Εταιρεία µέρη 
 
Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα του Οµίλου, κατά το α΄ τρίµηνο του 2005 και την 31η 
Μαρτίου 2005, αντίστοιχα, ήταν τα εξής: 
 

Εταιρεία 
Πωλήσεις 
προς 

συνδεδεµένες 
εταιρείες 

Αγορές από 
συνδεδεµένες 

εταιρείες 

Απαιτήσεις 
από 

συνδεδεµένες 
εταιρείες 

Υποχρεώσεις 
προς 

συνδεδεµένες 
εταιρείες 

     

POLYPACK A.E. 327.267 23.176 2.814.142 125.893  
ELOPAK A.E.   710.613 239.822  

ECOTURN A.E.    12.120  
     

 
 

9. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις 
 
∆εν υπάρχουν σηµαντικές ενδεχόµενες υποχρεώσεις. 


