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1.4. ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Πνζά εθθξαζκέλα ζε € Πνζά εθθξαζκέλα ζε €
Έμμεζη μέθοδορ

31/12/2011 31/12/2010

1/1-

31/12/2011

1/1-

31/12/2010

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ Λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ
Ιδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία 4.725.575 5.161.820 Απνηειέζκαηα πξν θόξσλ (3.941) (640.588)

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 5.776 11.151 Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:
Λνηπά κε θπθινθνξνιπληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 15.950 15.950
Απνζέκαηα 1.201.384 1.172.760 Απνζβέζεηο 468.617 474.302

Απαηηήζεηο από πειάηεο 876.343 292.645 Απνκεηώζεηο ελζώκαησλ θαη άπισλ
Λνηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 48.581 148.521 Πξνβιέςεηο (6.871) 4.000

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ       6.873.609 6.802.847 Σπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ (1.005) (3)

Μεηνρηθό Κεθάιαην 5.800.000 5.800.000 Φξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα 230.900 202.443

Λνηπά ζηνηρεία ηδίσλ θεθαιαίσλ (4.079.294) (4.040.482)

ύνολο ιδίυν κεθαλαίυν ιδιοκηηηών μηηπικήρ (α) 1.720.706 1.759.518 Μείσζε / (αύμεζε) απνζεκάησλ (28.624) 57.486

Μαθξνπξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 46.339 216.076 Μείσζε / (αύμεζε) απαηηήζεσλ (641.800) 762.919

Πξνβιέςεηο/Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 535.725 513.453 (Μείσζε) / αύμεζε ππνρξεώζεσλ (πιελ δαλεηαθώλ) 342.295 (421.082)

Βξαρππξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 478.228 477.192 Μείνλ:
Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 4.092.611 3.836.608 Φξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα (212.807) (202.443)

ύνολο ςποσπεώζευν (β) 5.152.903 5.043.329 Καηαβεβιεκέλνη θόξνη (77.321) (41.781)
ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (α)+(β) 6.873.609 6.802.847 Σύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α) 69.443 195.253

Δπενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ

Αγνξά ελζώκαησλ θαη άπισλ  πάγησλ ζηνηρείσλ (26.995) (173.641)

Δηζπξάμεηο από πσιήζεηο ελζώκαησλ θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ 1.000 0

1.2.   ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ Τόθνη εηζπξαρζέληεο 2 3
Πνζά εθθξαζκέλα ζε € Σύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β) (25.993) (173.638)

1/1/ - 

31/12/2011

1/1/ -

31/12/2010 Υπημαηοδοηικέρ δπαζηηπιόηηηερ

Κύθινο εξγαζηώλ 7.367.803 6.818.794 Δηζπξάμεηο από εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα 3.962.500 162.053
Μηθηά θέξδε 887.385 667.525 Δμνθιήζεηο δαλείσλ (3.895.645) (316.428)
Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ  θαη επελδπηηθώλ 

απνηειεζκάησλ  226.957 (438.148) (165.580) 0

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ (3.941) (640.588) (98.725) (154.375)

Κέξδε / (δεκηέο) κεηά από θόξνπο (Α) (38.811) (867.085) (55.275) (132.760)
Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Β) 0 0 Τακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο ρξήζεο 78.255 211.015
Σπγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Α)+(Β) (38.811) (867.085) Σαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα λήξηρ σπήζηρ 22.980 78.255

Κέξδε/(δεκίεο) κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή – βαζηθά (ζε €) (0,6692) (14,9497)
Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ 

απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ 695.574 36.154

1.3. ΣΤΟΙΧΔΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΔΤΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ

Πνζά εθθξαζκέλα ζε €

31/12/2011 31/12/2010

Σύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ έλαξμεο ρξήζεο (01/01/2011 θαη 01/01/2010 

αληίζηνηρα) 1.759.517 2.626.602
Σπγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (ζπλερηδόκελεο 

δξαζηεξηόηεηεο) (38.811) (867.085)
ύνολο ιδίυν κεθαλαίυν λήξηρ σπήζηρ (31/12/2011 και 

31/12/2010 ανηίζηοισα) 1.720.706 1.759.517

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

  α) Έζνδα 783.528

  β) Έμνδα 1.017.030

  γ) Απαηηήζεηο 0

  δ) Υπνρξεώζεηο 1.109.477

  ε) Σπλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ θαη κειώλ 

δηνίθεζεο
136.546

  ζη) Απαηηήζεηο από  δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο 6.996

  δ) Υπνρξεώζεηο πξνο ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο 5.239

Σύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ)

από 1η Ιανοςαπίος 2011 έυρ 31 Γεκεμβπίος 2011 

  Αιγίνιο, 19/03/2012

Η ΔΣΑΙΡΔΙΑ

Ππόζθεηα  ζηοισεία & πληποθοπίερ  (Ποζά εκθπαζμένα ζε €) :

Καθαπή αύξηζη/(μείυζη) ζηα ηαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα 

σπήζηρ (α)+(β)+(γ)

Η ΔΣΑΙΡΔΙΑ

Πιένλ/ κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ θίλεζεο ή 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο:

Δμνθιήζεηο ππνρξεώζεσλ από ρξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο(ρξενιπζία)

Η ΔΣΑΙΡΔΙΑ

Η ΔΣΑΙΡΔΙΑ

Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεκηέο) επελδπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο

EPSH ΔΛΛΑ ΠΛΑΣΙΚΔ ΤΚΔΤΑΙΔ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ - ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΔ 
AΡ.M.A.E.:   52804/58/Β/02/004

Έδπα: Θέζη Κατοβάηι, Αιγίνιο Πιεπίαρ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΥΡΗΗ

1.1 ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ

(Γημοζιεςμένα βάζει ηος κ.ν 2190/20,άπθπο 135 για επισειπήζειρ πος ζςνηάζζοςν εηήζιερ οικονομικέρ καηαζηάζειρ,ενοποιημένερ και μη, καηά ηα ΓΛΠ)

1. Γελ ππάξρνπλ εκπξάγκαηα βάξε επί ηωλ παγίωλ ζηνηρείωλ.
2. Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο δηαθνξέο ή απνθάζεηο δηθαζηεξίωλ πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπηωζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ιεηηνπξγία ηεο εηαηξίαο.
3. Οη αλέιεγθηεο ρξήζεηο ηωλ ηεο εηαηξίαο παξαζέηνληαη ζηελ παξάγξαθν 5.3. ηωλ ζεκεηώζεωλ ηωλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ.
4. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ θαηαξηίδεη ε εκεδαπή κεηξηθή εηαηξεία Δ. ΠΑΪΡΗ ΑΒΔΔ.
5. Οη ινγηζηηθέο αξρέο βάζεη ηωλ νπνίωλ ζπληάρζεθαλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, είλαη ζπλεπείο κε απηέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε ζύληαμε ηωλ εηήζηωλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ ηεο ρξήζεο 2010.
6. Ο αξηζκόο ηνπ απαζρνινύκελνπ πξνζωπηθνύ ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2011 ήηαλ 22 ελώ θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010 ν αξηζκόο ηωλ εξγαδνκέλωλ ήηαλ 27.
7. Σα πνζά ηωλ εηζξνώλ θαη εθξνώλ ζωξεπηηθά από ηελ έλαξμε ηεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο ηεο Δηαηξείαο θαζώο θαη ηα ππόινηπα ηωλ απαηηήζεωλ θαη ππνρξεώζεωλ ηεο Δηαηξείαο ζηελ ιήμε ηεο ηξέρνπζαο
ρξήζεο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε θαηά ηελ έλλνηα ηνπ ΓΛΠ 24 είλαη ωο εμήο:

Τα παπακάηω ζηοισεία και πληποθοπίερ, πος πποκύπηοςν από ηιρ οικονομικέρ καηαζηάζειρ, ζηοσεύοςν ζε μια γενική ενημέπωζη για ηην οικονομική καηάζηαζη και ηα αποηελέζμαηα ηηρ EPSH Α.Β.Ε.Ε.. Σςνιζηούμε επομένωρ ζηον

αναγνώζηη, ππιν πποβεί ζε οποιαδήποηε είδοςρ επενδςηική επιλογή ή άλλη ζςναλλαγή με ηον εκδόηη, να αναηπέξει ζηη διεύθςνζη διαδικηύος ηος εκδόηη, όπος αναπηώνηαι οι οικονομικέρ καηαζηάζειρ καθώρ και η έκθεζη ελέγσος ηος

νόμιμος ελεγκηή.

ΠΡΟΕΔΡΟ  Δ.. 
ΓΩΡΙ Γ. ΠΑΪΡΗ

Α.Γ.Σ. AH508426

ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ

ΙΩΑΝΝΗ ΔΜΜ. ΠΑΪΡΗ

Α.Γ.Σ. 297979

Γ/ΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ

ΑΛΚΙΒΙΑΓΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑΚΗ

Α.Γ.Σ. Η924529

ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ

ΘΔΟΓΟΙΟ ΑΠΟΣΟΛΙΓΗ

Α.Γ.Σ. Υ622112

ΛΟΓΙΣΡΙΑ Α’ ΣΑΞΔΩ ΑΜΑ 15790


