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Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ε. ΠΑΪΡΗΣ ΑΒΕΕ την 21 Νοεµβρίου 2005 και έχουν αναρτηθεί στο διαδύκτιο, 
στην διεύθυνση www.pairis.gr. Επισηµαίνεται ότι τα δηµοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά 
στοιχεία στοχεύουν στο να δώσουν 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. 
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1. Στοιχεία Ισολογισµού της 30ης Σεπτεµβρίου 2005 
 

Σηµ.
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Οικόπεδα, Κτίρια, Τεχνικές εγκαταστάσεις, 
Μηχανήµατα, Έπιπλα 1 9.654.824 9.592.720
Ασώµατες ακινητοποιήσεις 2 188.606 254.563
Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις 4.879.350 4.879.350
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 31.373 33.721

14.754.153 14.760.354

Αναβαλλόµενοι φόροι 10 41.839 122.805

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Απογραφή Αποθεµάτων 3 2.394.993 2.551.893
Πελάτες 3.630.291 2.644.206
Χρεώστες διάφοροι 5.139.604 5.537.617
Προκαταβολές 12.054 351.278
Χρεόγραφα 58.386 57.182
Χρηµατικά διαθέσιµα 255.752 209.611

11.491.080 11.351.787
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 26.287.072 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 1.560.423 1.514.971
∆ιαφορές ενοποίησης

11.511.474 11.466.022

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµα δάνεια 58.998 123.680
Αναβαλλόµενοι φόροι
Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού λόγω 
εξόδου από την υπηρεσία 185.892 185.892
Έσοδα εποµένων χρήσεων 432.925 504.483

677.815 814.055
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Προµηθευτές και πιστωτές διάφοροι 4.171.424 5.029.719
Βραχυπρόθεσµα δάνεια 9.224.785 8.004.314
Τρέχουσες υποχρεώσεις από φόρους και 
εισφορές 466.529 862.557
Έξοδα χρήσεως πληρωτέα 235.046 58.279

14.097.783 13.954.869
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 26.287.072 26.234.946

Ε.ΠΑΪΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 

30/9/2005 31/12/2004

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30/09/2005 ΒΑΣΕΙ ∆ΛΠ

 
 
 
Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ. 



 

Σηµ.
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Οικόπεδα, Κτίρια, Τεχνικές εγκαταστάσεις, 
Μηχανήµατα, Έπιπλα 1 12.029.586 12.089.570
Ασώµατες ακινητοποιήσεις 2 188.606 254.563
Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις 2.323.415 2.323.415
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 59.285 61.633

14.600.892 14.729.180

Αναβαλλόµενοι φόροι 10 27.183 111.315

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Απογραφή Αποθεµάτων 3 2.493.873 2.746.001
Πελάτες 4.014.910 3.259.920
Χρεώστες διάφοροι 2.261.094 2.899.549
Προκαταβολές 12.054 354.674
Χρεόγραφα 58.386 57.182
Χρηµατικά διαθέσιµα 281.437 263.626

9.121.754 9.580.953
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 23.749.828 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 -1.512.688 -1.403.282
∆ιαφορές ενοποίησης -315.266 -315.266

8.849.286 8.958.693

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµα δάνεια 58.998 123.680
Αναβαλλόµενοι φόροι
Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού λόγω 
εξόδου από την υπηρεσία 195.817 195.817
Έσοδα εποµένων χρήσεων 432.925 504.483

687.740 823.980
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Προµηθευτές και πιστωτές διάφοροι 4.216.172 5.497.402
Βραχυπρόθεσµα δάνεια 9.247.843 8.573.532
Τρέχουσες υποχρεώσεις από φόρους και 
εισφορές 497.430 499.025
Έξοδα χρήσεως πληρωτέα 251.358 68.816

14.212.802 14.638.776
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 23.749.828 24.421.449

30/9/2005 31/12/2004

ΟΜΙΛΟΣ "Ε.ΠΑΪΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε."
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30/09/2005 ΒΑΣΕΙ ∆ΛΠ

 
 
 
Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ. 



2. Στοιχεία των Αποτελεσµάτων Εννεαµήνου 2005. 
 
 

01/01/05 01/01/04 01/07/05 01/07/04
Σηµ. 30/09/05 30/09/04 30/09/05 30/09/04

Κύκλος εργασιών 10.465.465 10.161.449 3.794.601 3.503.956
Μείον: Κόστος πωλήσεων -8.636.244 -7.764.415 -3.143.136 -2.688.295

Μικτά κέρδη/(ζηµιές) εκµεταλλεύσεως 1.829.221 2.397.033 651.465 815.661

Άλλα λειτουργικά έσοδα 4 185.675 385.047 52.864 283.383
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας -917.183 -1.051.665 -314.612 -302.335
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως -643.934 -688.825 -260.302 -243.581
Άλλα λειτουργικά έξοδα 5 -24.176 -4.369 70.085 28.938

Λειτουργικό κέρδος/(ζηµιά) 429.603 1.037.221 199.500 582.066

Έξοδα Χρηµατοοικονοµικής λειτουργίας -312.433 -313.258 -130.863 -133.462
Κέρδος/(ζηµιά) συνήθων εργασιών 117.170 723.963 68.637 448.604

Αύξηση (µείωση) αξίας επενδύσεων σε 
συνδεδεµένες εταιρείες 18.133 1.338 12.640 12.941

Κέρδος/(ζηµιά) προ φόρων 135.303 725.301 81.277 461.545

Φόρος εισοδήµατος 7 -89.851 -300.745 -99.358 -129.579
Καθαρό κέρδος/(ζηµιά) µετά φόρων 45.452 424.556 -18.081 331.966

∆ικαίωµα µειοψηφίας 0 0 0 0
Καθαρό κέρδος/(ζηµιά) µετά φόρων που 

αναλογούν στον Όµιλο 45.452 424.556 -18.081 331.966

Κέρδος ανά µετοχή (σε Ευρώ) 9 0,0091 0,0854 -0,0036 0,0668

Η Εταιρεία

 
 
Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ. 



 
 

01/01/05 01/01/04 01/07/05 01/07/04
Σηµ. 30/09/05 30/09/04 30/09/05 30/09/04

Κύκλος εργασιών 11.047.123 11.123.207 3.988.565 3.763.892
Μείον: Κόστος πωλήσεων -9.187.932 -8.600.344 -3.292.352 -2.902.826

Μικτά κέρδη/(ζηµιές) εκµεταλλεύσεως 1.859.191 2.522.863 696.212 861.065

Άλλα λειτουργικά έσοδα 4 183.213 368.786 16.531 256.895
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας -998.401 -1.156.151 -301.563 -301.664
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως -729.671 -805.816 -285.364 -268.853
Άλλα λειτουργικά έξοδα 5 -28.435 -4.849 36.355 -12.763

Λειτουργικό κέρδος/(ζηµιά) 285.897 924.834 162.172 534.680

Έξοδα Χρηµατοοικονοµικής λειτουργίας -320.223 -417.764 -131.886 -152.027
Κέρδος/(ζηµιά) συνήθων εργασιών -34.326 507.070 30.286 382.653

Αύξηση (µείωση) αξίας επενδύσεων σε 
συνδεδεµένες εταιρείες 18.136 1.338 12.643 12.941

Κέρδος/(ζηµιά) προ φόρων -16.191 508.408 42.930 395.595

Φόρος εισοδήµατος 7 -93.216 -304.117 -100.392 -130.718
Καθαρό κέρδος/(ζηµιά) µετά φόρων -109.406 204.291 -57.463 264.877

∆ικαίωµα µειοψηφίας 0 0 0 0
Καθαρό κέρδος/(ζηµιά) µετά φόρων που 

αναλογή στον Όµιλο -109.406 204.291 -57.463 264.877

Κέρδος ανά µετοχή (σε Ευρώ) 9 -0,0220 0,0411 -0,0116 0,0533

Ο Όµιλος

 
 
Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ. 



3. Κατάσταση µεταβολών Καθαρής Θέσης Περιόδου από 01/01/2005 έως 30/09/2005 
 
 

Μετοχικό 
Κεφάλαιο

∆ιαφορά από 
έκδοση µετοχών 
υπέρ το άρτιο

∆ιαφορές 
αναπροσαρµογής

Τακτικό 
Αποθεµατικό

Αποθεµατικά 
φορολογικών 

νόµων

Αποτελέσµατα εις 
νέον

∆ιαφορές 
Ενοποιήσεως Σύνολο

Υπόλοιπα, κατά την 1 Ιανουαρίου 2005 4.474.319 2.317.275 2.008.166 422.473 728.817 1.514.971 11.466.022
Κέρδος Εννεαµήνου 2005 45.452 45.452
Υπόλοιπα, κατά την 30 Σεπτεµβρίου 2005 4.474.319 2.317.275 2.008.166 422.473 728.817 1.560.423 0 11.511.474

Μετοχικό 
Κεφάλαιο

∆ιαφορά από 
έκδοση µετοχών 
υπέρ το άρτιο

∆ιαφορές 
αναπροσαρµογής

Τακτικό 
Αποθεµατικό

Αποθεµατικά 
φορολογικών 

νόµων

Αποτελέσµατα εις 
νέον

∆ιαφορές 
Ενοποιήσεως Σύνολο

Υπόλοιπα, κατά την 1 Ιανουαρίου 2005 4.474.319 2.317.275 2.734.356 422.473 728.817 -1.403.282 -315.266 8.958.693
Κέρδος Εννεαµήνου 2005 -109.406 -109.406
Υπόλοιπα, κατά την 30 Σεπτεµβρίου 2005 4.474.319 2.317.275 2.734.356 422.473 728.817 -1.512.688 -315.266 8.849.286

Η Εταιρεία

Ο Όµιλος

 
 
 

Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ. 
 
 



4. Κατάσταση Ταµειακών Ροών 
 

01/01/05 01/01/04
30/09/05 30/09/04

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων 135.303 725.301
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις 1.130.740 1.122.125
Προβλέψεις 302.123 186.728
Συναλλαγµατικές διαφορές 15.549 -215.542
Αποτίµηση συµµετοχών και χρεωγράφων -2.709 0
Αποτέλεσµα από την εκποίηση παγίων (κέρδη/ζηµιές) -39.071 2.361
Αναγνωρισθέντα έσοδα από κρατικές επιχορηγήσεις -71.559 -104.166

1.470.377 1.716.808
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 312.433 313.258

Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 156.900 624.336
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -371.856 -420.712
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) -915.359 190.221
(Μείον):
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -312.433 -313.258
Καταβεβληµένοι φόροι -317.196 -80.960
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 22.865 2.029.691

Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών 
επενδύσεων
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων -1.237.175 -1.108.279
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων 149.358 414.534
Τόκοι εισπραχθέντες
Μερίσµατα εισπραχθέντα 1.505
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -1.086.312 -693.745

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 1.204.922
Εξοφλήσεις δανείων -1.220.267
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις 
(χρεολύσια) -64.682 -91.127
Μερίσµατα πληρωθέντα -30.652 177.484

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 1.109.588 -1.133.910

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
περιόδου (α) + (β) + (γ) 46.142 202.036
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 209.611 351.518
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 255.752 553.554

Η Εταιρεία

 
 

Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ. 



 

01/01/05 01/01/04
30/09/05 30/09/04

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων -16.191 508.408
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις 1.250.175 1.293.573
Προβλέψεις 311.294 223.877
Συναλλαγµατικές διαφορές 15.566 -215.542
Αποτίµηση συµµετοχών και χρεωγράφων -2.709 0
Αποτέλεσµα από την εκποίηση παγίων (κέρδη/ζηµιές) -39.575 -3.789
Αναγνωρισθέντα έσοδα από κρατικές επιχορηγήσεις -71.559 -104.166

1.447.002 1.702.361
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 320.223 417.764

Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 252.128 649.260
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 99.681 408.492
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) -875.975 -4.898
(Μείον):
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -320.223 -417.764
Καταβεβληµένοι φόροι -385.282 -102.708
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 537.555 2.652.508

Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών 
επενδύσεων
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων -1.249.103 -1.133.842
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων 164.443 444.004
Τόκοι εισπραχθέντες
Μερίσµατα εισπραχθέντα 1.505
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -1.083.155 -689.838

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 658.745
Εξοφλήσεις δανείων -2.027.271
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις 
(χρεολύσια) -64.682 -91.127
Μερίσµατα πληρωθέντα -30.652 177.484

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 563.411 -1.940.914

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
περιόδου (α) + (β) + (γ) 17.811 21.756
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 263.626 554.762
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 281.437 576.518

Ο Όµιλος

 
 
Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ. 



5. Βάση Σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων. 
 
Η Ε. ΠΑΪΡΗΣ ΑΒΕΕ (η ¨Εταιρεία¨) είναι ανώνυµη εταιρεία εγγεγραµµένη στην Ελλάδα, ιδρύθηκε το 
1974, έχει την έδρα της στον Ασπρόπυργο Αττικής και το αντικείµενο εργασιών της είναι η παραγωγή 
και εµπορία πλαστικών δοχείων – φιαλών και σάκων απορρηµάτων. 
 
Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας καλύπτουν την θυγατρική της εταιρεία 
POLYPACK AE (ο ¨Όµιλος Ε. ΠΑΪΡΗΣ ΑΒΕΕ¨). Η θυγατρική της εταιρεία διοικείται και ελέγχεται 
άµεσα από την Ε. ΠΑΪΡΗΣ ΑΒΕΕ µε την κατοχή όλων των µετοχών της. 
 
Συγγενείς εταιρείες είναι εκείνες οι εταιρείες επί των οποίων ο Όµιλος ασκεί σηµαντική επιρροή αλλά 
δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να χαρακτηρισθούν ως θυγατρικές. Οι ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις του Οµίλου περιλαµβάνουν την αναλογία του Οµίλου επί των κερδών και των ζηµιών 
των συγγενών εταιρειών, µε βάση την µέθοδο της καθαρής θέσης. 
 
Τα διεταιρικά υπόλοιπα και οι διεταιρικές συναλλαγές καθώς και τα κέρδη του Οµίλου, που έχουν 
προκύψει από διεταιρικές συναλλαγές και δεν έχουν πραγµατοποιηθεί ακόµη (σε επίπεδο Οµίλου), 
απαλείφονται κατά την σύνταξη των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. 
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν προς δηµοσίευση από το διοικητικό συµβούλιο την 21           
Νοεµβρίου 2005. 
 
Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα 
(∆ΠΧΠ), που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι οικονοµικές αυτές καταστάσεις έχουν 
συνταχθεί βάσει της αρχής της εύλογης αξίας και του ιστορικού κόστους και είναι εκφρασµένες σε 
Ευρώ. 
 
 
∆οµή του Οµίλου 
 
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  
 
Η Εταιρεία επίσης συµµετέχει στην εταιρεία ECOTURN ΑΕ µε ποσοστό 15%. Η αποτίµηση αυτής της 
συµµετοχής έχει γίνει µε 0,01 ευρώ κατόπιν απόφασης της εταιρείας για την πορεία των εργασιών της. 
 
 



Λογιστικές Αρχές 
 
Ι. Πάγια περιουσιακά στοιχεία 
 
Τα κτήρια και τα οικόπεδα απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις στην εύλογη αξία τους όπως 
αυτή εκτιµήθηκε από ανεξάρτητο προσοδοφόρο εκτιµητή κατά την ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΛΠ 
(31 ∆εκεµβρίου 2003). Τα υπόλοιπα πάγια στοιχεία της εταιρείας απεικονίζονται στις οικονοµικές 
καταστάσεις στις αξίες κτήσεώς τους. Οι αξίες αυτές απεικονίζονται µειωµένες κατά (α) τις 
συσσωρευµένες αποσβέσεις και (β) την τυχόν απαξίωση τους. 
 
Οι δαπάνες, που διενεργούνται για την αντικατάσταση σηµαντικών συστατικών στοιχείων των παγίων, 
κεφαλαιοποιούνται. Οι υπόλοιπες δαπάνες, που διενεργούνται σε σχέση µε τα πάγια περιουσιακά 
στοιχεία, κεφαλαιοποιούνται µόνον όταν αυξάνουν τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη, που αναµένεται 
ότι θα προκύψουν από την εκµετάλλευση των επηρεαζόµενων στοιχείων. Όλες οι άλλες δαπάνες 
συντήρησης, επιδιόρθωσης κλπ των παγίων καταχωρούνται στον λογαριασµό αποτελεσµάτων ως 
έξοδο, κατά τον χρόνο της πραγµατοποίησης τους. 
 
Οι αποσβέσεις επιβαρύνουν το λογαριασµό αποτελεσµάτων, µε βάση την σταθερή µέθοδο απόσβεσης, 
καθ΄ όλη τη διάρκεια της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής των πάγιων περιουσιακών στοιχείων. Οι 
εδαφικές εκτάσεις δεν αποσβένονται. Η εκτιµώµενη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής, κατά κατηγορία 
παγίων, έχει ως εξής: 
 

Κτίρια 12,5 έτη 
Μηχανήµατα 8,3 έτη 
Μεταφορικά µέσα 5 - 7 έτη 
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός 3 - 7 έτη 
Άϋλα στοιχεία 3 - 5 έτη 

 
 
ΙΙ Αποθέµατα 
 
Τα αποθέµατα απεικονίζονται στην χαµηλότερη αξία µεταξύ του κόστους κτήσεως ή παραγωγής τους 
κα της ρευστοποιήσιµης αξίας τους. Ρευστοποιήσιµη αξία είναι η εκτιµώµενη τιµή πώλησης, µειωµένη 
κατά το κόστος διάθεσης των αποθεµάτων. Το κόστος των αποθεµάτων προσδιορίζεται µε τη µέθοδο 
του σταθµικού µέσου όρου και περιλαµβάνει τις δαπάνες απόκτησης των αποθεµάτων, τις δαπάνες 
παραγωγής τους (εφόσον πρόκειται για ιδιοπαραγώµενα προϊόντα) και τις δαπάνες µεταφοράς τους 
στην τοποθεσία που βρίσκονται. 
 
 
ΙΙΙ Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις 
 
Οι απαιτήσεις απεικονίζονται µειωµένες κατά τη ζηµιά που προκύπτει από τις πιθανολογούµενες 
επισφάλειες. 
 
 
ΙV ∆ιαθέσιµα 
 
Τα διαθέσιµα περιλαµβάνουν και τα ισοδύναµα των ταµειακών διαθεσίµων, όπως είναι οι καταθέσεις 
όψεως. 
 



V Συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα 
 
Οι συναλλαγές που είναι εκφρασµένες σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται σε ευρώ µε τη 
συναλλαγµατική ισοτιµία που ισχύει κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής. Κατά την ηµεροµηνία 
σύνταξης του ισολογισµού, οι υποχρεώσεις που  είναι σε ξένα νοµίσµατα, µετατρέπονται σε ευρώ µε 
τη συναλλαγµατική ισοτιµία που ισχύει κατά την ηµεροµηνία αυτή. Οι συναλλαγµατικές διαφορές που 
προκύπτουν από την µετατροπή καταχωρούνται στον λογαριασµό των αποτελεσµάτων. 
 
 
VI Μερίσµατα 
 
Τα πληρωτέα µερίσµατα απεικονίζονται ως υποχρέωση κατά τον χρόνο έγκρισής τους από την γενική 
συνέλευση των µετόχων. 
 
 
VIΙ ∆ικαιώµατα εργαζοµένων 
 
Η υποχρέωση του Οµίλου προς τα πρόσωπα που εργοδοτούνται από τον Όµιλο, για την µελλοντική 
καταβολή παροχών ανάλογα µε το χρόνο της προϋπηρεσίας του καθενός, προσµετράται και 
απεικονίζεται µε βάση το αναµενόµενο να καταβληθεί δεδουλευµένο δικαίωµα του κάθε εργαζοµένου, 
κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, προεξοφλούµενο στην παρούσα αξία, σε σχέση µε τον 
προβλεπόµενο χρόνο καταβολής του. Το χρησιµοποιούµενο επιτόκιο προεξόφλησης είναι ίσο µε 5%. 
 
 
VIII Προβλέψεις 
 
Οι προβλέψεις δηµιουργούνται όταν ο Όµιλος έχει νοµική ή τεκµαιρόµενη υποχρέωση, ως αποτέλεσµα 
παρελθόντος γεγονότος, και πιθανολογείται ότι θα απαιτηθεί εκροή οικονοµικού οφέλους για την 
τακτοποίηση της υποχρέωσης. 
 
 
ΙΧ Χρηµατοοικονοµικά εργαλεία 
 
Τα βασικά χρηµατοοικονοµικά εργαλεία του Οµίλου είναι τα µετρητά, οι τραπεζικές καταθέσεις, οι 
βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις και υποχρεώσεις. ∆εδοµένης της βραχυπρόθεσµης φύσεως των εργαλείων 
αυτών, η διοίκηση του Οµίλου πιστεύει ότι η εύλογη αξία τους ουσιαστικά ταυτίζεται µε την αξία στην 
οποία απεικονίζονται στα λογιστικά βιβλία του Οµίλου. Επιπρόσθετα, η διοίκηση του Οµίλου πιστεύει 
ότι τα επιτόκια που καταβάλλονται σε σχέση µε τα συναφθέντα δάνεια ισοδυναµούν µε τα τρέχοντα 
εύλογα επιτόκια της αγοράς και, συνεπώς, δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις οποιασδήποτε 
προσαρµογής της αξίας στην οποία απεικονίζονται οι υποχρεώσεις αυτές. Ο Όµιλος Ε. ΠΑΪΡΗΣ 
ΑΒΕΕ δεν χρησιµοποιεί χρηµατοοικονοµικά παράγωγα. 
 
 
ΧΙ Έσοδα 
 
Πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών 
 
Τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται (καταχωρούνται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων), 
όταν οι βασικοί κίνδυνοι και τα οφέλη, που διασυνδέονται µε την ιδιοκτησία των αγαθών, έχουν 
µεταβιβαστεί στον αγοραστή. Τα έσοδα δεν αναγνωρίζονται, εάν υπάρχει σηµαντική αβεβαιότητα, 
όσον αφορά την ανάκτηση του οφειλόµενου τιµήµατος ή την ενδεχόµενη επιστροφή των αγαθών. 
  



Κρατικές επιχορηγήσεις 
 
Οι κρατικές επιχορηγήσεις καταχωρούνται στις οικονοµικές καταστάσεις όταν υπάρχει εύλογη 
διασφάλιση ότι θα εισπραχθούν και ότι ο Όµιλος θα συµµορφωθεί µε τους όρους και τις προϋποθέσεις 
που έχουν τεθεί για την καταβολή τους. Οι επιχορηγήσεις που καλύπτουν πραγµατοποιθείσες δαπάνες 
καταχωρούνται ως έσοδο της περιόδου εντός της οποίας πραγµατοποιήθηκαν οι επιχορηγούµενες 
δαπάνες. Οι επιχορηγήσεις που καλύπτουν το κόστος αποκτηθέντων περιουσιακών στοιχείων 
αναγνωρίζονται ως έσοδο και καταχωρείται στον λογαριασµό των αποτελεσµάτων, κατά την διάρκεια 
της απόσβεσης του επιχορηγηθέντος περιουσιακού στοιχείου µε βάση τους συντελεστές που ορίζει η 
φορολογική νοµοθεσία. 
 
Έσοδα από µερίσµατα 
 
Τα έσοδα από µερίσµατα αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία της διανοµής τους. 
 
 
ΧΙ Έξοδα 
 
Λειτουργικές µισθώσεις 
 
Οι πληρωµές που γίνονται βάση λειτουργικών µισθώσεων καταχωρούνται στον λογαριασµό 
αποτελεσµάτων ως έξοδα, κατά τον χρόνο χρήσεως του µισθίου. 
 
Χρηµατοδοτικές µισθώσεις 
 
Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις αντιµετωπίζονται ως δανειακές συµβάσεις, µε συνέπεια να 
απεικονίζονται τα µισθωµένα περιουσιακά στοιχεία ως περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου (και να 
αποσβένονται), µε αντίστοιχη αναγνώριση της χρηµατοδοτικής υποχρέωσης προς τον εκµισθωτή ή 
τους εκµισθωτές. Το κόστος της χρηµατοδότησης καταχωρείται στον λογαριασµό των αποτελεσµάτων 
ως έξοδο, κατά τον χρόνο που καθίσταται δεδουλευµένο. 
 
Κόστος χρηµατοδότησης 
 
Το καθαρό κόστος χρηµατοδότησης αποτελείται από τους δεδουλευµένους τόκους επί των 
συναφθέντων δανείων, που υπολογίζονται βάσει της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου, µετά την 
αφαίρεση των δεδουλευµένων πιστωτικών τόκων, που προκύπτουν από τη βραχυπρόθεσµη επένδυση 
των διαθεσίµων. 
 
 
ΧΙΙ Φόρος εισοδήµατος 
 
Η επιβάρυνση της χρήσης µε φόρους εισοδήµατος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους και τους 
ετεροχρονισµένους φόρους, δηλαδή τους φόρους (ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις), που σχετίζονται µε 
τα απεικονιζόµενα στην τρέχουσα χρήση κέρδη (ή ζηµιές) αλλά θα καταλογισθούν από τις 
φορολογικές αρχές σε µελλοντικές χρήσεις. Ο φόρος εισοδήµατος καταχωρείται στον λογαριασµό 
αποτελεσµάτων, εκτός του φόρου εκείνου που αφορά συναλλαγές που καταχωρήθηκαν απευθείας στα 
ίδια κεφάλαια, στην οποία περίπτωση καταχωρείται απευθείας, κατά ανάλογο τρόπο, στα ίδια 
κεφάλαια. 
 
Οι τρέχοντες φόροι εισοδήµατος είναι πληρωτέοι φόροι επί του φορολογητέου εισοδήµατος της 
χρήσης, βάσει των θεσπισµένων συντελεστών φόρου κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, και οι 
τυχόν πρόσθετοι φόροι εισοδήµατος που αφορούν προηγούµενες χρήσεις. Ο Όµιλος κάνει πρόβλεψη 



λογιστικών διαφορών που µπορεί να προκύψουν από τον έλεγχο των φορολογικών αρχών. Η 
πρόβλεψη αυτή έχει υπολογιστεί µε βάσει ιστορικά δεδοµένα. 
 
Οι ετεροχρονισµένοι φόροι εισοδήµατος υπολογίζονται, βάσει των θεσπισµένων συντελεστών φόρου 
που θα ισχύουν κατά τον χρόνο καταλογισµού τους, επί της διαφοράς µεταξύ της λογιστικής και της 
φορολογικής βάσεως των επιµέρους περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, στο βαθµό που οι 
διαφορές αυτές συνθέτουν ετεροχρονισµούς, που θα εξαλειφθούν στο µέλλον. 
 
Οι ετεροχρονισµένες φορολογικές απαιτήσεις κατά των φορολογικών αρχών αναγνωρίζονται µόνο 
στην έκταση στην οποία είναι πιθανό ότι θα υπάρξουν µελλοντικά κέρδη, που θα προσδώσουν 
φορολογικές υποχρεώσεις µε τις οποίες θα µπορέσουν να συµψηφισθούν οι ετεροχρονισµένες 
φορολογικές απαιτήσεις. Οι ετεροχρονισµένες φορολογικές απαιτήσεις µειώνονται κατά την έκταση 
στην οποία δεν είναι πλέον προφανές ότι η σχετική µελλοντική φορολογική ελάφρυνση θα 
εξασφαλισθεί. 
 
 
ΧΙΙΙ Τµηµατική ανάλυση των δραστηριοτήτων του Οµίλου 
 
«Τοµέας» ή «τµήµα» των δραστηριοτήτων του Οµίλου είναι κάθε διακεκριµένη επιχειρηµατική 
δραστηριότητα µε ιδιάζοντα χαρακτηριστικά ως προς την φύση της δραστηριότητας και τους 
επιχειρηµατικούς κινδύνους που συνεπάγεται (επιχειρηµατικός τοµέας). Ανάλογη διάκριση γίνεται µε 
βάση το επιχειρηµατικό περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσεται η δραστηριότητα (γεωγραφικός τοµέας). 
Ο Όµιλος Ε. ΠΑΪΡΗΣ ΑΒΕΕ έχει ένα και µόνο επιχειρηµατικό τοµέα δραστηριοτήτων και 
συγκεκριµένα, εκείνον της παραγωγής και διάθεσης πλαστικών δοχείων – φιαλών και σάκων 
απορρηµάτων. Συνεκτιµώντας τους επιχειρηµατικούς κινδύνους και την γεωγραφική κατάτµηση των 
δραστηριοτήτων του Οµίλου που είναι κατά κύριο λόγο στην εσωτερική αγορά, δεν θεωρείτε ότι θα 
πρέπει να γίνει κάποια τµηµατοποίηση. 
 
 
XIV 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. 
 
 
XV Ενδεχόµενες υποχρεώσεις 
 
∆εν υπάρχουν σηµαντικές ενδεχόµενες υποχρεώσεις. 



6. Σηµειώσεις στις Οικονοµικές Καταστάσεις 
 
 
1. Ενσώµατα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία 
 
Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας και του Οµίλου αναλύονται ως εξής: 
 

Γήπεδα & 
οικόπεδα

Κτίρια & 
τεχνικά 
έργα

Μηχανήµατα 
& λοιπός 
εξοπλισµός

Μεταφορικ
ά µέσα

Έπιπλα & 
λοιπός 

εξοπλισµός

Ακινητο-
ποιήσεις 
υπό 

εκτέλεση

Σύνολο

Αξία κτήσεως
Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2004 3.105.986 4.691.115 14.661.977 745.319 1.082.886 5.000 24.292.283
Προσθήκες Εννεαµήνου 2005 202.095 795.407 96.854 50.572 92.142 1.237.070
Μεταφορές από "υπό εκτέλεση" 0 0 0 0 0 0
Εκποιήσεις Εννεαµήνου 2005 0 146.988 92.193 640 0 239.820
Κατά την 30η Σεπτεµβρίου 2005 3.105.986 4.893.210 15.310.397 749.980 1.132.818 97.142 25.289.532

Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2004 2.975.379 10.540.728 371.010 812.445 0 14.699.562
Αποσβέσεις Εννεαµήνου 2005 230.215 665.524 82.895 86.045 0 1.064.679
Εκποιήσεις Εννεαµήνου 2005 47.419 82.114 0 129.533
Κατά την 30η Σεπτεµβρίου 2005 0 3.205.595 11.158.833 371.791 898.490 0 15.634.709

Αναπόσβεστη αξία
Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2004 3.105.986 1.715.735 4.121.250 374.309 270.441 5.000 9.592.720
Κατά την 30η Σεπτεµβρίου 2005 3.105.986 1.687.615 4.151.564 378.188 234.328 97.142 9.654.824

Η Ετιαρεία

 
 
 

Γήπεδα & 
οικόπεδα

Κτίρια & 
τεχνικά έργα

Μηχανήµατα & 
λοιπός 

εξοπλισµός

Μεταφορικά 
µέσα

Έπιπλα & 
λοιπός 

εξοπλισµός

Ακινητο-
ποιήσεις 
υπό 

εκτέλεση

Σύνολο

Αξία κτήσεως
Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2004 4.505.986 5.110.835 20.190.760 844.310 1.209.526 42.000 31.903.417
Προσθήκες Εννεαµήνου 2005 0 207.734 800.887 96.854 51.381 92.142 1.248.998
Μεταφορές από "υπό εκτέλεση" 0 0 0 0 0 0 0
Εκποιήσεις Εννεαµήνου 2005 0 0 213.241 92.193 640 0 306.074
Κατά την 30η Σεπτεµβρίου 2005 4.505.986 5.318.569 20.778.406 848.971 1.260.267 134.142 32.846.341

Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2004 0 3.341.040 15.091.543 458.847 922.417 0 19.813.847
Αποσβέσεις Εννεαµήνου 2005 0 234.472 772.452 85.385 91.805 0 1.184.114
Εκποιήσεις Εννεαµήνου 2005 0 0 99.092 82.114 0 0 181.206
Κατά την 30η Σεπτεµβρίου 2005 0 3.575.511 15.764.903 462.119 1.014.223 0 20.816.756

Αναπόσβεστη αξία
Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2004 4.505.986 1.769.796 5.099.217 385.462 287.109 42.000 12.089.570
Κατά την 30η Σεπτεµβρίου 2005 4.505.986 1.743.058 5.013.503 386.852 246.044 134.142 12.029.586

Ο Όµιλος

 
 
 
∆εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη επί των παγίων στοιχείων της Εταιρείας και του Οµίλου. 



2. Ασώµατα Πάγια 
 
Τα ασώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας και του Οµίλου αναλύονται ως εξής: 
 

Η Εταιρεια Ο Όµιλος

Λογισµικά 
προγράµµατα

Λογισµικά 
προγράµµατα

Αξία κτήσεως
Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2004 519.412 524.406
Προσθήκες Εννεαµήνου 2005 105 105
Μεταφορές από "υπό εκτέλεση" 0
Εκποιήσεις Εννεαµήνου 2005 0
Κατά την 30η Σεπτεµβρίου 2005 519.517 524.511

Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2004 264.850 269.843
Αποσβέσεις Εννεαµήνου 2005 66.061 66.061
Εκποιήσεις Εννεαµήνου 2005 0
Κατά την 30η Σεπτεµβρίου 2005 330.911 335.904

Αναπόσβεστη αξία
Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2004 254.563 254.563
Κατά την 30η Σεπτεµβρίου 2005 188.606 188.606

 
 
 
3. Αποθέµατα 
 
Τα αποθέµατα της Εταιρείας και του Οµίλου κατά την 30 Σεπτεµβρίου 2005 και την 31 ∆εκεµβρίου 
2004, αναλύονται ως εξής: 
 

30/9/2005 31/12/2004 30/9/2005 31/12/2004

Εµπορεύµατα 76.540 84.354 45.508 42.016
Προϊόντα έτοιµα και ηµιτελή-υποπροϊόντα και 
υπολείµµατα 893.625 955.809 866.087 923.226
Παραγωγή σε εξέλιξη 0 0 0 0
Πρώτες & βοηθητικές ύλες, αναλώσιµα υλικά 
ανταλλακτικά & είδη συσκευασίας 1.523.708 1.705.838 1.483.398 1.586.651

2.493.873 2.746.001 2.394.993 2.551.893

Ο Όµιλος Η Εταιρεία

 
 
 



4. Άλλα έσοδα 
 
Τα άλλα έσοδα της Εταιρείας και του Οµίλου αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 
 

30/09/2005 30/09/2004 30/09/2005 30/09/2004

Συναλλαγµατικές διαφορές 0 215.596 0 215.596
Κέρδη από την εκποίηση παγίων 41.140 7.408 40.635 1.258
Αναγνωρισθέντα έσοδα επιχορηγήσεων 71.559 104.383 71.559 104.383
Έσοδα προηγούµενων χρήσεων 4.098 165 3.898 0
Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως 50.024 28.277 53.290 50.961
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 16.393 12.957 16.293 12.849

183.213 368.786 185.675 385.047

Ο Όµιλος Η Εταιρεία

 
 
 
5. Άλλα έξοδα 
 
Τα άλλα έξοδα της Εταιρείας και του Οµίλου αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 
 

30/09/2005 30/09/2004 30/09/2005 30/09/2004

Συναλλαγµατικές διαφορές 15.566 54 15.566 54
Ζηµιές από την εκποίηση παγίων 1.565 3.619 1.565 3.619
Έξοδα προηγούµενων χρήσεων 3.908 0 1.554 0
Λοιπά έξοδα 7.396 1.176 5.492 696

28.435 4.849 24.176 4.369

Ο Όµιλος Η Εταιρεία

 
 
 
6. Οι εργαζόµενοι στην Εταιρεία και τον Όµιλο – το Κόστος Μισθοδοσίας 
 
Ο αριθµός των εργαζοµένων στην Εταιρεία και τον Όµιλο καθώς και το κόστος της µισθοδοσίας κατά 
το εννιάµηνο του 2005 και το αντίστοιχο του 2004 είναι: 
 

30/09/2005 30/09/2004 30/09/2005 30/09/2004

Αριθµός ατόµων 150 183 143 174

Κόστος προσωπικού 2.841.255 3.130.149 2.701.847 2.931.335

Ο Όµιλος Η Εταιρεία

 
 
 



7. Φόροι Εισοδήµατος 
 
Η φορολογική επιβάρυνση των αποτελεσµάτων προσδιορίσθηκε ως εξής: 
 

30/09/2005 30/09/2004 30/09/2005 30/09/2004

Κέρδη προ φόρων, ως λογ/µός αποτελεσµάτων -152.030 183.520 62.015 440.245
Φορολογικός συντελεστής 32% 35%
Φόρος εισοδήµατος, βάσει του ονοµαστικού 
συντελεστή 19.845 154.086 19.845 154.086
Πρόσθετοι φόροι προηγούµενων χρήσεων 9.083 110 8.885 110

Φόρος επί µη φορολογικά εκπεστέων δαπανών 55.767 54.444 52.600 51.072

Αποτίµηση ετεροχρονισµένων φορολογικών 
απαιτήσεων και υποχρεώσεων 8.520 95.477 8.520 95.477

93.216 304.117 89.851 300.745

Ο Όµιλος Η Εταιρεία

 
 
Ο φόρος εισοδήµατος του Οµίλου δεν έχει υπολογιστεί µε βάση τον φορολογικό συντελεστή γιατί η 
θυγατρική εταιρεία Polypack AE παρουσίαζε ζηµιές τα αντίστοιχα εξάµηνα. Το ποσό του φόρου 
εισοδήµατος αποτελεί το αλγεβρικό άθροισµα που προκύπτει από την ενοποίηση των εταιρειών. 
 
Το γεγονός ότι σε ορισµένες περιπτώσεις τα έσοδα και τα έξοδα αναγνωρίζονται λογιστικά σε χρόνο 
διαφορετικό από το χρόνο που τα έσοδα αυτά φορολογούνται ή τα έξοδα εκπίπτονται, για να 
προσδιορίσουµε το φορολογητέο εισόδηµα, δηµιουργήθηκε η ανάγκη να αναγνωρίσουµε λογιστικά 
ετεροχρονισµένες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις. 
 
Η Εταιρεία, όπως και η θυγατρική της, Polypack ΑΕ δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για 
την τρέχουσα χρήση και την χρήση του 2004. Κατά συνέπεια το εισόδηµα της δεν µπορεί να θεωρηθεί 
οριστικό. Έχει κάνει πρόβλεψη για διαφορές φορολογικού ελέγχου µε βάση την µέχρι τώρα έκβαση 
τους για κάθε εταιρεία. 
 
 
8. Κρατικές επιχορηγήσεις 
 
Οι κρατικές επιχορηγήσεις αφορούν την Εταιρεία και σχετίζονται µε επενδύσεις που έγιναν την 
περίοδο από το 1996 έως το 2004 και επιχορηγήθηκαν σε ποσοστό 40%. Οι επιχορηγήσεις αυτές 
αναγνωρίζονται ως έσοδα παράλληλα µε την απόσβεση των περιουσιακών στοιχείων που 
επιδοτήθηκαν. Ανάλογα µε τις διατάξεις του νόµου, στα πλαίσια του οποίου έγινε η επιχορήγηση, 
ισχύουν ορισµένοι περιορισµοί ως προς τη µεταβίβαση των επιχορηγηθέντων πάγιων στοιχείων. Κατά 
τους διενεργηθέντες από τις αρµόδιες αρχές, κατά καιρούς, ελέγχους, δεν εντοπίσθηκε περίπτωση µη 
συµµόρφωσης µε τους περιορισµούς αυτούς. 
 
Η κίνηση του λογαριασµού των επιχορηγήσεων, εντός του εννιαµήνου του 2005, ήταν η εξής: 
 

Ο Όµιλος Η Εταιρεία

Επιχορηγήσεις κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2004 504.398 504.398
Έσοδο που αναγνωρίστηκε το Εννιάµηνο 2005 -71.559 -71.559
Επιχορηγήσεις κατά την 30 Σεπτεµβρίου 2005 432.839 432.839  



9. Κέρδη ανά Μετοχή 
 
Τα κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται µε την διαίρεση του αναλογούντος στους µετόχους της Εταιρείας 
και του Οµίλου κέρδους, µε τον σταθµισµένο µέσο όρο των σε κυκλοφορία µετοχών κατά την 
διάρκεια της χρήσεως.. 

Ο Όµιλος Η Εταιρεία

Καθαρά κέρδη που αναλογούν στους 
µετόχους -109.406 45.452
Σταθµισµένος Μέσος Όρος  των σε 
κυκλοφορία µετοχών 4.971.466 4.971.466
Κέρδη ανά µετοχή -0,0220 0,0091  
 
Επισηµαίνεται ότι δεν υπάρχει ανειληµµένη υποχρέωση προς έκδοση νέων µετοχών στο µέλλον και 
συνεπώς, δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τον υπολογισµό και την παράθεση άλλου δείκτη κερδών 
ανά µετοχή (δηλαδή δείκτη που να λαµβάνει υπόψη την ύπαρξη δυνητικών µετοχών) 
 
 
10. Ετεροχρονισµένες Φορολογικές Απαιτήσεις και Υποχρεώσεις 
 
Ο υπολογισµός των ετεροχρονισµένων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων διενεργείται στο 
επίπεδο της κάθε εταιρείας του Οµίλου και, στο βαθµό που προκύπτουν απαιτήσεις και υποχρεώσεις, 
συµψηφίζονται µεταξύ τους (στο επίπεδο της κάθε εταιρείας). Για την θυγατρική εταιρεία Polypack 
ΑΕ δεν έχουν λογιστεί ετεροχρονισµένες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις γιατί έχει προς 
συµψηφισµό υπόλοιπο φορολογικών ζηµιών από προηγούµενες χρήσεις. 
 
Οι αναγνωρισθείσες ετεροχρονισµένες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις ανάγονται στις εξής 
αιτίες: 

30/09/2005 31/12/2004 30/09/2005 31/12/2004

Από την άµεση λογιστική απόσβεση άυλων 
περιουσιακών στοιχείων, που φορολογικά 
αποσβένονται στην πενταετία 13.356 14.779 13.356 21.701
Από την λογιστική αναγνώριση της αποµείωσης 
της αξίας επενδύσεων, που φορολογικά 
εκπίπτεται κατά το χρόνο της εκποίησης της 
επένδυσης 281.731 281.731 281.731 281.731
Από την λογιστική αναγνώριση των 
υποχρεώσεων προς τους εργαζοµένους, που 
εκπίπτονται φορολογικά κατά τον χρόνο της 
καταβολής τους 59.485 59.485 59.485 59.485
Από την αποτίµηση απαιτήσεων 3.011 3.011 3.011 3.011
Από την αποτίµηση µετοχών -15.097 -9.776 -15.097 -9.776
Από αδιανέµητα αποθεµατικά που θα 
φορολογηθούν µε την διανοµή τους -13.274 -13.274 -13.274 -13.274
Από διάφορους ετεροχρονισµούς µεταξύ 
λογιστικών κερδών και φορολογητέου 
εισοδήµατος -302.030 -224.642 -287.374 -220.074
Φόροι εισοδήµατος, που θα επιβαρύνουν 
λογιστικά επόµενες χρήσεις 27.183 111.315 41.839 122.805

Η ΕταιρείαΟ Όµιλος

 



11. Συναλλαγές και Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις από και προς Συνδεδεµένα Πρόσωπα 
 
Οι συναλλαγές του Οµίλου, εντός του εννεαµήνου 2005, και οι απαιτήσεις από και οι υποχρεώσεις 
προς συνδεδεµένα µε τον Όµιλο πρόσωπα, κατά την 30η Σεπτεµβρίου 2005 ήταν οι εξής: 
 

Εταιρεία
Πωλήσεις προς 
συνδεδεµένες 
εταιρείες

Αγορές από 
συνδεδεµένες 
εταιρείες

Απαιτήσεις από 
συνδεδεµένες 
εταιρείες

Υποχρεώσεις προς 
συνδεδεµένες 
εταιρείες

POLYPACK A.E. 1.098.551 187.394 3.085.143 5.730
ELOPAK A.E. 50 470.791
ECOTURN A.E. 12.120  
 
 
Οι κατάβληθείσες το εννιάµηνο του 2005 αµοιβές των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 
συµπεριλαµβανοµένων και των εργοδοτικών εισφορών, είναι οι εξής: 
 
Εκτελεστικά µέλη 116.893
Μη εκτελεστικά µέλη 0  
 
 
12. Μεταγενέστερα του Ισολογισµού γεγονότα. 
 
∆εν υπάρχουν µεταγενέστερα του ισολογισµού της 30 Σεπτεµβρίου 2005 γεγονότα, που να αφορούν 
είτε την Εταιρεία είτε τον Όµιλο, στα οποία να επιβάλλεται αναφορά από τα ∆ιεθνή Λογιστικά 
Πρότυπα (∆ΠΧΠ). 
 
 
13. Πίνακας προσαρµογών της Καθαρής Θέσης µεταξύ Ελληνικών λογιστικών προτύπων και 
∆ιεθνών λογιστικών προτύπων χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης 
 

Οι παρούσες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις 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 
      

 
 
 


