
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

 

Γλσζηνπνηείηαη όηη κε ηελ από 15/6/2007 απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο 

Εηαηξίαο απνθαζίζηεθε ε αλακόξθσζε ησλ ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 31/3/2007, ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο 

2006, θαζώο θαη ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο 2005.  

 

Οη αιιαγέο πνπ έγηλαλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2006, ζε ζρέζε κε 

ηηο αλακνξθσκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ίδηαο ρξήζεο, πνπ είραλ εγθξηζεί κε 

ηελ από 31/5/2007 απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη δεκνζηεύζεθαλ ζηηο 8 

Ινπλίνπ 2007 ζηηο εθεκεξίδεο Απγή, Ναπηεκπνξηθή θαη Θξηάζην, θαζώο θαη νη 

αιιαγέο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2005, νθείινληαη ζην γεγνλόο όηη ε 

ζπγγελήο εηαηξία ELOPAK A.E. εθήξκνζε γηα πξώηε θνξά ζε πιήξε αλάπηπμε ηα 

Δηεζλή Λνγηζηηθά Πξόηππα, κε απνηέιεζκα νη νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο λα είλαη 

δηαθνξνπνηεκέλεο ζε ζρέζε κε ηηο πξνεγνύκελεο αληίζηνηρεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, 

πνπ απνηεινύζαλ κεηαηξνπή ησλ ηζνινγηζκώλ ηνπ ΚΝ 2190/1920 ζε κνξθή ΔΠΧΠ 

Επηζεκαίλεηαη όηη νη σο άλσ αλακνξθσκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ ρξήζεσλ 

2005 θαη 2006, ζπληάρζεθαλ ζύκθσλα κε ηα Δηεζλή Λνγηζηηθά Πξόηππα (ΔΠΧΠ) θαη 

έρεη γίλεη εηδηθόηεξα εθαξκνγή ηνπ ΔΛΠ 8 «Λνγηζηηθέο Πνιηηηθέο, Μεηαβνιέο ησλ 

ινγηζηηθώλ εθηηκήζεσλ θαη ιάζε».  

 
Επηζεκαίλεηαη όηη ε δηαθνξνπνίεζε από ηηο πξνεγνύκελεο δεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2005 αθνξά ηελ κείσζε ηεο θαζαξήο ζέζεο ηνπ Οκίινπ γηα ηελ 

ρξήζε ηνπ 2004 θαηά 164.000 επξώ θαη γηα ηελ ρξήζε ηνπ 2005 θαηά 313.714 επξώ. Η 

επηξξνή ζηα ελνπνηεκέλα απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ ηεο ρξήζεο ηνπ 2005 ζπλίζηαηαη 

ζηε κείσζή ηνπο γηα ηελ ρξήζε ηνπ 2004 θαηά 164.365 επξώ θαη γηα ηελ ρξήζε ηνπ 2005 

θαηά 149.349 επξώ. 

Γηα ηηο αλακνξθσκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2006 ε δηαθνξνπνίεζε ηνπο 

από ηηο πξνεγνύκελεο δεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αθνξά ηελ κείσζε ηεο 

θαζαξήο ζέζεο ηνπ Οκίινπ θαηά 239.819 επξώ θαη ησλ ελνπνηεκέλσλ απνηειεζκάησλ 

ηνπ Οκίινπ θαηά 296.907 επξώ. Σηνλ παξαθάησ πίλαθα εκθαλίδνληαη ζπλνπηηθά νη 

αιιαγέο:  

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

    

Καζαξή ζέζε αξρηθή 8.958.759  8.643.957  8.466.850  

Καζαξή ζέζε κεηά ηελ 

αλακόξθσζε 8.794.393  8.330.243  8.227.031  

Δηαθνξά -164.366  -313.714  -239.819  

    

Απνηειέζκαηα Χξήζεο αξρηθά -15.406  -239.802  193.695  

Απνηειέζκαηα Χξήζεο κεηά -179.771  -389.151  -103.212  

Δηαθνξά -164.365  -149.349  -296.907  

 

 

Οη αιιαγέο  ζηηο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 

31/3/2007 αθνξνύλ επίζεο ηε γηα πξώηε θνξά εθαξκνγή από ηε ζπγγελή εηαηξεία 

καο ELOPAK A.E. εθαξκνγή ησλ ΔΠΧΠ. Αλαθνξηθά κε ηηο σο άλσ ελδηάκεζεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, επηζεκαίλεηαη όηη ε δηαθνξνπνίεζε από ηηο πξνεγνύκελεο 

δεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 31.3.2007 αθνξά ζηελ ελνπνίεζε ηεο 

εηαηξίαο ELOPAK A.E. κε ηελ θαζαξή ζέζε πνπ είρε ζηηο 31/3/2007 θαη ε νπνία 



αλεξρόηαλ ζην πνζό ησλ 3.905.682,00 επξώ, αληί απηήο πνπ είρε ιεθζεί ππόςε ζηελ 

αξρηθή δεκνζίεπζε θαη αλεξρόηαλ ζηα 3.978.466,00  επξώ, ε νπνία ήηαλ βαζηζκέλε ζηελ 

αμία ηεο εηαηξίαο κε βάζε ηνλ ηζνινγηζκό ηεο ηελ 31/12/2006. Η επηξξνή ζηα 

ελνπνηεκέλα απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ ηεο πεξηόδνπ ηνπ πξώηνπ ηξηκήλνπ ζπλίζηαηαη 

ζηε κείσζή ηνπο θαηά 35.664,00 επξώ, ελώ ην ζύλνιό ηνπο δηακνξθώζεθε ζην πνζό ησλ 

90.279,00 επξώ κεηά θόξσλ.  

 

Επηπιένλ ε Εηαηξία αλαθνηλώλεη όηη, ζε ζπλέρεηα ησλ σο άλσ αλακνξθώζεσλ, 

πξνρώξεζε ζηελ επαλαθαηάξηηζε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ησλ ρξήζεσλ, 

πνπ έιεμαλ ζηηο 31/12/2005 θαη 31/12/2006 θαζώο θαη ησλ ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθώλ 

θαηαζηάζεσλ γηα ηελ πεξίνδν, πνπ έιεμε ηελ 31/3/2007, νη νπνίεο εγθξίζεθαλ από ην 

Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο Εηαηξίαο ζηηο 15/6/2007 θαη εθδόζεθαλ λέεο Εθζέζεηο 

Ειέγρνπ από ηνπο Οξθσηνύο Ειεγθηέο Λνγηζηέο πνπ είραλ ειέγμεη ηηο αληίζηνηρεο 

ρξήζεηο, ζηηο 19/6/2007. Τα ζπλνπηηθά ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο ησλ ρξήζεσλ 2005 θαη 

2006 ζα δεκνζηεπζνύλ ζηηο 21 Ινπλίνπ 2007 ζηηο εθεκεξίδεο Απγή, Ναπηεκπνξηθή θαη 

Θξηάζην, ελώ νη αληίζηνηρεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαζώο θαη νη ελδηάκεζεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αλαξηήζεθαλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Εηαηξίαο ζηηο 20 Ινπλίνπ 

2007.  

 

 


