
 

Ε Π Ι Π Λ Ο T Ε Χ Ν Ι Κ Η   Α. Ε. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σ Υ Ν Ο Π T I K E Σ 

Ε Ν ∆ Ι Α Μ Ε Σ Ε Σ 

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ  Κ Α T Α Σ T A Σ Ε Ι Σ  

 

 

 

περιόδου 

1ης Ιανουαρίου έως 30ης Ιουνίου 2008 

 

 

 

 

Σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης  

(∆ΛΠ 34) 

 
 
 
 
 
 



ΕΠΙΠΛΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 

Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις περιόδου   2 
1ης  Ιανουαρίου έως 30ης Ιουνίου 2008 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
 
 

1. Ισολογισµός ........................................................................................................................... 3 

2. Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων.................................................................................. 4 

3. Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων................................................................................... 5 

4. Κατάσταση ταµειακών ροών..................................................................................................... 6 

5. Πρόσθετες πληροφορίες και επεξηγήσεις ................................................................................... 7 

5.1   Πλαίσιο κατάρτισης οικονοµικών καταστάσεων και λογιστικές αρχές ................................... 7 

5.2   Λογιστικές µέθοδοι ........................................................................................................... 7 

5.3   Νέα πρότυπα, ερµηνείες και τροποποίηση υφιστάµενων ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων....... 7 

5.4   Ενσώµατα πάγια στοιχεία του Ενεργητικού ........................................................................ 9 

5.5   Υφιστάµενα εµπράγµατα βάρη ........................................................................................ 10 

5.6   Ανάλυση κύκλου εργασιών.............................................................................................. 10 

5.7   Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές................................................................................... 10 

5.8   Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ...................................................................................... 10 

5.9   Ενδεχόµενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις......................................................................... 10 

5.10   Χρηµατοοικονοµικά µέσα .............................................................................................. 11 

5.11   Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού .......................................................................... 12 

5.12   Κέρδη / (ζηµιές) ανά µετοχή ......................................................................................... 12 

5.13   Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη ................................................................................. 13 

5.14   Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού............................................................ 14 



ΕΠΙΠΛΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 

Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις περιόδου   3 
1ης  Ιανουαρίου έως 30ης Ιουνίου 2008 

1. Ισολογισµός  

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ποσά σε ευρώ) 

 30.06.2008  31.12.2007 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     

Μη κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία     

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 1.794.583  1.809.533 

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 8.275  8.275 

 1.802.858  1.817.808 

Κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία     

Αποθέµατα 210.467  164.979 

Πελάτες 1.433.645  1.651.238 

Λοιπές απαιτήσεις 168.820  174.207 

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 43.122  30.571 

 1.856.054  2.020.996 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 3.658.912   3.838.804 

    

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ     

Μετοχικό κεφάλαιο 465.000  465.000 

Λοιπά αποθεµατικά 581.039  561.682 

Αποτελέσµατα εις νέον 362.407  315.484 

Σύνολο Καθαρής Θέσης 1.408.446  1.342.166 

    

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις    

∆άνεια 366.226  342.286 

Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 142.329  134.629 

Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους 8.549  7.190 

 517.104  484.105 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις    

Προµηθευτές 432.191  339.859 

Λοιπές υποχρεώσεις 85.684  72.402 

Τρέχον φόρος εισοδήµατος 14.393  39.786 

Βραχυπρόθεσµα δάνεια 1.201.094  1.560.486 

 1.733.362  2.012.533 

Σύνολο Υποχρεώσεων 2.250.466  2.496.638 

Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων 3.658.912  3.838.804 
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2. Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων  

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ (ποσά σε ευρώ) 

        

 
01.01.2008 –
30.06.2008  

01.04.2008 – 
30.06.2008 

 01.01.2007 –  
30.06.2007 

 01.04.2007 - 
30.06.2007 

Κύκλος εργασιών 1.106.032  690.008  1.033.585  659.369 
Κόστος πωλήσεων -627.838  -411.845  -575.217  -339.049 

Μικτό κέρδος 478.194  278.163  458.368  320.320 

Άλλα έσοδα  15.567  15.567  15.859  6.608 

Έξοδα διαθέσεως -187.748  -114.817  -143.851  -74.616 

Έξοδα διοικήσεως -134.658  -74.337  -117.641  -61.023 

Άλλα έξοδα  -4.458  -750  -9.167  -2.378 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα και έξοδα -78.523  -47.168  -56.883  -36.033 

Κέρδος (ζηµιά) προ φόρων 88.374  56.658  146.685  152.879 

Φόρος εισοδήµατος -22.094  -14.165  -36.671  -41.252 

Καθαρό κέρδος (ζηµιά) περιόδου 66.280  42.493  110.014  111.627 

        
Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή – 
βασικά (σε ευρώ) 7,127 4,569  11,829  12,003 
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσµάτων 166.897 103.826  203.568  188.911 
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσµάτων και 
συνολικών αποσβέσεων 202.050 121.417  234.576  204.516 
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3. Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων  

 

 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Λοιπά 
αποθεµατικά 

Αποτελέσµατα 
εις νέον 

Σύνολο 

     
Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2007 465.000 557.947 280.492 1.303.439 
Μεταφορά σε αποθεµατικά από κέρδη 
χρήσης 2006  3.735 -3.735 0 
Μερίσµατα διανεµηθέντα από κέρδη 
χρήσης 2006   -46.500 -46.500 
Καθαρό κέρδος περιόδου   110.014 110.014 
Συνολικό αναγνωριζόµενο  
Κέρδος / ζηµιά χρήσης 0 3.735 59.779 63.514 
Υπόλοιπο την 30η Ιουνίου 2007 465.000 561.682 340.271 1.366.953 

     
Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2008 465.000 561.682 315.484 1.342.166 
Μεταφορά σε αποθεµατικά από κέρδη 
χρήσης 2007  19.357 -19.357 0 
Καθαρό αποτέλεσµα περιόδου   66.280 66.280 
Συνολικό αναγνωριζόµενο  
Κέρδος / ζηµιά χρήσης 0 19.357 46.923 66.280 
Υπόλοιπο την 30η Ιουνίου 2008 465.000 581.039 362.407 1.408.446 
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4. Κατάσταση ταµειακών ροών 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ (Ποσά σε ευρώ) 

  
01.01.2008 – 
30.06.2008  

01.01.2007 - 
30.06.2007 

Λειτουργικές δραστηριότητες:    

Κέρδη προ φόρων 88.374  146.685 

Πλέον / µείον προσαρµογές για:     

Αποσβέσεις 35.153  31.008 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 78.524  56.883 
Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών 
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές 
δραστηριότητες:    

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων -45.487  -46.137 

Μείωση / (αύξηση)  απαιτήσεων 222.980  -155.644 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 67.186  -98.722 

Μείον:    

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληµένα -78.524  -56.883 

Καταβληµένοι φόροι 0  0 
Σύνολο Εισροών / (Εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α) 368.206  -122.811 

Επενδυτικές δραστηριότητες:    
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών 
επενδύσεων 0  0 

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών παγίων -20.203  -21.552 
Σύνολο Εισροών / (Εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β) -20.203  -21.552 

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες    

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 0  221.032 

Εξοφλήσεις δανείων -335.452  0 

Μερίσµατα πληρωθέντα 0  -46.500 
Σύνολο Εισροών / (Εκροών) από χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες (γ) -335.452  174.532 
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα 
(α) + (β) + (γ) 12.551  30.169 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης 
περιόδου 30.571  9.608 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 43.122  39.777 
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5. Πρόσθετες πληροφορίες και επεξηγήσεις 

 

5.1 Πλαίσιο κατάρτισης οικονοµικών καταστάσεων και λογιστικές αρχές 

Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2008, έχουν 

συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως αυτή τροποποιείται µε την αναπροσαρµογή 

συγκεκριµένων στοιχείων  ενεργητικού και παθητικού σε τρέχουσες αξίες, την αρχή της συνέχισης της 

δραστηριότητας και είναι  σύµφωνες µε τα  ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ). 

 

Η IASB έχει εκδώσει µια σειρά από πρότυπα τα οποία αναφέρονται ως «IFRS Stable Platform 2005». Ο 

Όµιλος εφαρµόζει το IFRS Stable Platform 2005 από την 1η Ιανουαρίου 2005.  
 

Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ απαιτεί τη χρήση εκτιµήσεων και κρίσης κατά 

την εφαρµογή των λογιστικών αρχών της Εταιρίας. Σηµαντικές παραδοχές από την  διοίκηση για την εφαρµογή 

των λογιστικών µεθόδων της Εταιρίας αναφέρονται κατάλληλα. 

 

5.2 Λογιστικές µέθοδοι 

Έχουν τηρηθεί οι Βασικές Λογιστικές Αρχές των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31.12.2007. 

 

5.3 Νέα πρότυπα, ερµηνείες και τροποποίηση υφιστάµενων ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων 

Η Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων καθώς και η Επιτροπή Ερµηνειών έχουν ήδη εκδώσει µια σειρά 

νέων λογιστικών προτύπων και ερµηνειών τα οποία δεν αποτελούν µέρος του «IFRS Stable Platform 2005». Τα 

∆ΠΧΠ και οι ∆ΕΕΧΠ είναι υποχρεωτικά για τις λογιστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2006 

πλην του ∆ΠΧΠ 7 που εφαρµόζεται για τις περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2007.  

 
 1. Τροποποίηση του ∆.Λ.Π. 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων», µε ισχύ, για ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01/01/2009. Το τροποποιηµένο ∆.Λ.Π.1, βασικά, αντικαθιστά 

την «Κατάσταση Αποτελεσµάτων» µε την διευρυµένη «Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος» και εισάγει την 

πρόσθετη «Κατάσταση της Χρηµατοοικονοµικής Θέσης» στην αρχή της πρώτης παρουσιαζόµενης συγκριτικής 

περιόδου, στην περίπτωση αναδροµικής εφαρµογής λογιστικής πολιτικής και αναδροµικής αναδιατύπωσης ή 

αναταξινόµησης στοιχείων των οικονοµικών καταστάσεων. Η εφαρµογή του προτύπου αυτού πέραν της 

διαφορετικής παρουσίασης θα έχει επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις, ιδίως στην Κατάσταση Συνολικού 

Εισοδήµατος. 

 
 2. Αντικατάσταση του ∆.Λ.Π. 23 «Κόστος ∆ανεισµού», µε ισχύ, για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

αρχίζουν την ή µετά την 01/01/2009. Το νέο πρότυπο απαλείφει την επιλογή που παρείχε το προηγούµενο για την 

άµεση αναγνώριση στα έξοδα του κόστους δανεισµού που σχετιζόταν µε την απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή 

περιουσιακών στοιχείων. Με δεδοµένο ότι η εφαρµογή του προτύπου δεν έχει αναδροµική ισχύ, οι οικονοµικές 

καταστάσεις δεν θα επηρεασθούν. 
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 3. Τροποποίηση του ∆.Λ.Π. 32 σχετικά µε την λογιστική αντιµετώπιση κάποιων ιδιαίτερων 

χρηµατοοικονοµικών µέσων που πληρούν τον ορισµό της υποχρέωσης αλλά αντιπροσωπεύουν υπολειµµατικό 

δικαίωµα στα καθαρά περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης και συνεπώς εντάσσονται στην καθαρή θέση, µε 

ταυτόχρονη τροποποίηση του ∆.Λ.Π. 1, ώστε να συµπεριληφθούν στο κείµενό του κάποιες πρόσθετες 

γνωστοποιήσεις που προκύπτουν από την ανωτέρω τροποποίηση. Οι τροποποιήσεις αυτές έχουν ισχύ για ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01/01/2009. Το πρότυπο αυτό δεν έχει επί του παρόντος 

εφαρµογή στον Όµιλο και την Εταιρία. 

 
 4. Αντικατάσταση του ∆.Π.Χ.Π. 3 «Επιχειρηµατικές Συνενώσεις», µε ισχύ για επιχειρηµατικές συνενώσεις, 

µε ηµεροµηνία απόκτησης που προκύπτει σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 

01/07/2009. Το νέο πρότυπο εισάγει αλλαγές στα θέµατα αναγνώρισης και επιµέτρησης των περιουσιακών 

στοιχείων, των υποχρεώσεων, της υπεραξίας και των δικαιωµάτων µειοψηφίας, καθώς και στις απαιτούµενες 

γνωστοποιήσεις, κατά τις συνενώσεις επιχειρήσεων. Η εφαρµογή του θα έχει επίδραση στις µελλοντικές αγορές 

επιχειρήσεων. Πάντως ο όµιλος δεν προτίθεται να προβεί σε νωρίτερη εφαρµογή του προτύπου, (η οποία 

επιτρέπεται) για αγορές στις οποίες ενδεχοµένως προβεί, πριν την ηµεροµηνία της υποχρεωτικής ισχύος του. 

 
 5. ∆.Π.Χ.Π 8 «Λειτουργικοί Τοµείς» µε ισχύ, για ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 

01/01/2009. Το ∆.Π.Χ.Π. 8 αντικαθιστά το ∆.Λ.Π. 14 «Πληροφόρηση κατά Τοµέα». Οι ουσιώδεις αλλαγές που 

επιφέρει το πρότυπο, είναι, η βάση διαχωρισµού των λειτουργικών τοµέων και η δυνατότητα επιµέτρησης των 

στοιχείων τους σε διαφορετική βάση, τα οποία γίνονται πλέον, βάσει των εσωτερικών αναφορών προς τον 

λαµβάνοντα τις αποφάσεις, προκειµένου να κατανεµηθούν οι πόροι και να εκτιµηθεί η απόδοση. Το πρότυπο αυτό 

δεν αναµένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στην παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων. 

 
 6. ∆ιερµηνεία 11 «∆.Π.Χ.Π.2—Συναλλαγές Οµίλου και Ιδίων Μετοχών», µε ισχύ, για ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01/03/2007.Η διερµηνεία αυτή παρέχει οδηγίες για τον λογιστικό χειρισµό, 

παροχής δικαιωµάτων σε συµµετοχικούς τίτλους από µία επιχείρηση στους εργαζοµένους της, για τα οποία 

(δικαιώµατα), η επιχείρηση επιλέγει ή είναι υποχρεωµένη να αγοράσει τους συµµετοχικούς τίτλους από τρίτο µέρος 

προκειµένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, παροχής δικαιωµάτων σε συµµετοχικούς τίτλους, είτε από την 

ίδια την επιχείρηση είτε από τους µετόχους της , τους οποίους (συµµετοχικούς τίτλους) θα παράσχουν οι µέτοχοι 

και παροχές σε συµµετοχικούς τίτλους που εµπλέκονται δύο ή περισσότερες εταιρείες του οµίλου. Η διερµηνεία 

αυτή, δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο και την Εταιρία. 

 
 7. ∆ιερµηνεία 12 «Συµφωνίες Παραχώρησης του ∆ικαιώµατος Παροχής Υπηρεσιών», µε ισχύ, για ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01/01/2008. Η διερµηνεία αυτή παρέχει οδηγίες για τον 

λογιστικό χειρισµό, εκ µέρους του παραχωρησιούχου, συµφωνιών παραχώρησης, από τον δηµόσιο προς τον 

ιδιωτικό τοµέα. Η διερµηνεία αυτή, δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο και την Εταιρία. 

 
 8. ∆ιερµηνεία 13 «Προγράµµατα Εµπιστοσύνης ή Αφοσίωσης Πελατών», µε ισχύ, για ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01/07/2008. Η διερµηνεία αυτή, περιγράφει τον λογιστικό χειρισµό της 

ανταµοιβής της εµπιστοσύνης, που µια οντότητα παρέχει στους πελάτες της, στα πλαίσια µιας συναλλαγής 
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πώλησης αγαθών, παροχής υπηρεσιών, ή χρησιµοποίησης των περιουσιακών στοιχείων της από αυτούς και η οποία 

(ανταµοιβή της εµπιστοσύνης), εφόσον συντρέχουν οι εκάστοτε προϋποθέσεις, θα εξαργυρωθεί στο µέλλον, µε την 

λήψη δωρεάν ή µε έκπτωση, αγαθών ή υπηρεσιών. Η διερµηνεία αυτή, δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο και την 

Εταιρία. 

 
 9. ∆ιερµηνεία 14 «∆.Λ.Π.19 - Το όριο σε ένα περιουσιακό στοιχείο καθορισµένων παροχών, οι ελάχιστες 

απαιτήσεις χρηµατοδότησης και οι αλληλεπιδράσεις τους», µε ισχύ, για ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν 

την ή µετά την 01/01/2008. Η διερµηνεία αυτή αντιµετωπίζει τα θέµατα της επιστροφής χρηµάτων ή µειώσεων σε 

µελλοντικές εισφορές, πως µία ελάχιστη απαίτηση χρηµατοδότησης µπορεί να επηρεάσει την δυνατότητα µείωσης 

µελλοντικών καταβολών και πότε µία ελάχιστη απαίτηση χρηµατοδότησης µπορεί να δηµιουργήσει υποχρέωση, σε 

προγράµµατα καθορισµένων παροχών. Η διερµηνεία αυτή, δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο και την Εταιρία. 

 

 

5.4 Ενσώµατα πάγια στοιχεία του Ενεργητικού 

Ποσά σε €  Οικόπεδα Κτίρια 
Μηχ/κός 

εξοπλισµός 
Μεταφορικά 

µέσα 

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισµός 
Σύνολο 

       
Κόστος κτήσης την 1η Ιανουαρίου 2007 248.000 841.934 619.722 71.199 42.642 1.823.497 

Μείον: Συσσωρευµένες αποσβέσεις 0 -47.151 -136.180 -22.672 -33.906 -239.909 

Λογιστική αξία την 1η Ιανουαρίου 2007 248.000 794.783 483.541 48.528 8.736 1.583.588 

Προσθήκες  7.090 13.388 4.500 3.702 28.680 

Πωλήσεις – Μειώσεις   -14.674   -14.674 

Αποσβέσεις χρήσης  -8.181 -15.578 -3.114 -4.136 -31.008 

Αποσβέσεις πωληθέντων -διαγραφέντων     7.520     7.520 

Κόστος κτήσης την 30η Ιουνίου 2007 248.000 849.024 618.437 75.699 46.344 1.837.503 

Μείον: Συσσωρευµένες αποσβέσεις 0 -55.332 -144.238 -25.786 -38.042 -263.397 

Λογιστική αξία την 30η Ιουνίου 2007 248.000 793.692 474.199 49.914 8.302 1.574.107 

Κόστος κτήσης την 1η Ιανουαρίου 2008 248.000 863.176 846.437 104.699 47.065 2.109.377 

Μείον: Συσσωρευµένες αποσβέσεις 0 -63.796 -163.865 -29.880 -42.304 -299.845 

Λογιστική αξία την 1η Ιανουαρίου 2008 248.000 799.380 682.571 74.820 4.762 1.809.533 

Προσθήκες  20.203    20.203 

Πωλήσεις – Μειώσεις      0 

Αποσβέσεις χρήσης  -8.524 -21.528 -4.188 -913 -35.153 

Αποσβέσεις πωληθέντων -διαγραφέντων           0 

Κόστος κτήσης την 30η Ιουνίου 2008 248.000 883.379 846.437 104.699 47.065 2.129.580 

Μείον: Συσσωρευµένες αποσβέσεις 0 -72.320 -185.393 -34.068 -43.217 -334.998 

Λογιστική αξία την 30η Ιουνίου 2008 248.000 811.059 661.043 70.632 3.849 1.794.583 
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5.5 Υφιστάµενα εµπράγµατα βάρη 

Επί των ακινήτων της Εταιρίας έχουν εγγραφεί προσηµειώσεις υποθηκών ύψους 381.512,00 ευρώ, για 

εξασφάλιση τραπεζικών δανείων, το ανεξόφλητο υπόλοιπο των οποίων, κατά την 30.06.2008 ανέρχονταν στο ποσό 

των 793.203,92 ευρώ.  

 

 

5.6 Ανάλυση κύκλου εργασιών 

 Η εταιρία δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εµπορία συστηµάτων εξοπλισµού καταστηµάτων και 

αποθηκών και οι πωλήσεις της πραγµατοποιούνται στο εσωτερικό. 

 Η ανάλυση του κύκλου εργασιών έχει ως εξής: 

Ποσά σε € 
01.01.2008 - 

30.06.2008 
 

01.01.2007 - 

30.06.2007 

Πωλήσεις εµπορευµάτων 76.823  80.825 

Πωλήσεις προϊόντων ετοίµων & ηµιτελών 1.010.886  944.198 

Παροχή υπηρεσιών 18.323  8.562 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1.106.032  1.033.585 

 
 

5.7 Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές 

∆εν υπάρχουν επιδικίες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν 

σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρίας και του Οµίλου.  

 

5.8 Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και την χρήση 2002 και κατά συνέπεια οι φορολογικές 

υποχρεώσεις της µέχρι και την παρούσα οικονοµική κατάσταση δεν έχουν καταστεί οριστικές.  

 

5.9 Ενδεχόµενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις 

  Πληροφορίες σχετικά µε ενδεχόµενες υποχρεώσεις 

∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν 

σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρίας. 

Η Εταιρία έχει νόµιµους τίτλους κυριότητας επί των παγίων στοιχείων.  

 

Πληροφορίες σχετικά µε ενδεχόµενες απαιτήσεις 

∆εν υπάρχουν. 
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5.10  Χρηµατοοικονοµικά µέσα  

 
 
1. Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 
 

Η εταιρία εκτίθεται σε περιορισµένο φάσµα χρηµατοοικονοµικών κινδύνων. Οι συνήθεις κίνδυνοι στους 

οποίους θεωρητικά  υπάγεται, είναι  κίνδυνοι αγοράς, πιστωτικός κίνδυνος και κίνδυνος ρευστότητας. 
 

Το γενικό πρόγραµµα διαχείρισης κινδύνων της Εταιρίας εστιάζεται στην αντιµετώπιση των κινδύνων καλής 

εκτέλεσης των εργασιών και αξιοπιστίας και ορθής υλοποίησης των προµηθειών και µετά ταύτα άµεση 

προτεραιότητα έχει ο πιστωτικός κίνδυνος και κατόπιν οι κίνδυνοι αγοράς. 
 
 

Η διαχείριση των κινδύνων (εκτ ίµηση, π ιθανότητα, συνέπε ιες)  διεκπεραιώνεται µε ευθύνη του 

∆.Σ. της Εταιρίας. 

 

Προ της διενέργειας των σχετικών συναλλαγών, λαµβάνεται έγκριση από τα µέλη του ∆.Σ. που σύµφωνα 

µε το καταστατικό και το νόµο έχουν το δικαίωµα δέσµευσης της Εταιρίας προς τους αντισυµβαλλοµένους αφού 

γίνει ανάλυση του σχετικού κινδύνου. 
 
 
 
 

2. Κίνδυνος αγοράς 
 

 
• Συναλλαγµατικός κίνδυνος 

 

Ο  κίνδυνος αυτός δεν υφίσταται διότι η Εταιρία δεν έχει συναλλαγές σε ξένο νόµισµα. 

 
• Κίνδυνος τιµών 

 
Η Εταιρία εκτίθεται σε µεταβολές της αξίας των πρώτων & λοιπών υλικών που προµηθεύεται, γι’ αυτό και 

προβαίνει τακτικά σε σηµαντική αποθεµατοποίηση. 

Ο κίνδυνος τιµών αναφορικά µε τις επενδύσεις σε χρεόγραφα θεωρείται µηδενικός, δεδοµένου ότι η Εταιρία 

δεν διαθέτει επενδύσεις σε χρεόγραφα. 

 

3. Πιστωτικός κίνδυνος 
 

Ο πιστωτικός κίνδυνος στον οποίο εκτίθεται η Εταιρία απορρέει από την αθέτηση υποχρέωσης  εκ µέρους 

του πελάτη να αποπληρώσει εντός των συµβατικών προθεσµιών µ έρος ή το σύνολο της  οφειλής του. Ο κύκλος 

εργασιών της Εταιρίας συνίσταται κυρίως από συναλλαγές µε µεγάλους και αξιόπιστους πελάτες µε µεγάλη 

πιστοληπτική ικανότητα. Στη βάση αυτή ο πιστωτικός κίνδυνος εκτιµάται ότι είναι ελάχιστος. Η Εταιρία έχει 

διενεργήσει σχετική πρόβλεψη και εκτιµά ότι δεν εκτίθεται σε κίνδυνο πέραν του προβλεποµένων. 
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4. Κίνδυνος ρευστότητας 
 

Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα λόγω του γεγονότος ότι υπάρχουν αχρησιµοποίητα  

πιστωτικά όρια από τραπεζικά ιδρύµατα. Επίσης η Εταιρία στην προµήθε ια υλικών έχει καταφέρει να 

εξασφαλίζει µεγάλες πιστώσεις από τους προµηθευτές της.  

 
 
5. Κίνδυνος καλής εκτέλεσης έργου 

Η Εταιρία λόγω της µακροχρόνιας εµπειρίας της, των αυστηρών τεχνικών προδιαγραφών της, δεν εκτίθεται 

σε µεγάλους κινδύνους όσον  αφορά την καλή εκτέλεση των εργασιών του. 

 

6. Κίνδυνος ανταγωνισµού 

Ο κίνδυνος ανταγωνισµού διατηρείται σε σχετικά χαµηλά επίπεδα λόγω της µεγάλης γνώσης της αγοράς 

και της σηµαντικής θέσης που κατέχει.  

 

7. Κίνδυνος από ατυχήµατα 

 Η Εταιρία διαχειρίζεται τον συγκεκριµένο κίνδυνο µε ασφαλιστήρια συµβόλαια περιουσίας και προστασίας 

από ατυχήµατα, φυσικά γεγονότα και δόλιες πράξεις. Σε ότι αφορά στο προσωπικό τηρούνται επακριβώς οι 

σχετικοί κανόνες από τη νοµοθεσία για τους όρους ασφάλειας και υγιεινής στους χώρους εργασίας.  

 

 

5.11 Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού 

Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού της Εταιρίας κατά την παρουσιαζόµενη ηµεροµηνία έχει ως 

εξής: 

30.06.2008  30.06.2007 

30  29 

 

 

5.12 Κέρδη / (ζηµιές) ανά µετοχή 

Τα βασικά κέρδη ανά µετοχή (εκφρασµένα σε ευρώ ανά µετοχή) γ ι α  την Εταιρία έχουν ως εξής: 

Ποσά σε € 01.01.2008 - 
30.06.2008 

 01.01.2007 -  
30.06.2007 

Κέρδη προ φόρων 88.374  146.685 

Φόρος εισοδήµατος -22.094  -36.671 

Κέρδη µετά από φόρους 66.280  110.014 

    

Βασικά κέρδη ανά µετοχή (€/µετοχή) 7,127  11,829 
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5.13 Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 

1. Υπόλοιπα της εταιρίας µε τις συνδεδεµένες επιχειρήσεις 

Ποσά σε € 30.06.2008  31.12.2007 

Α) Απαιτήσεις     

«SPIDER» ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε. 103.758  27.869 

Σύνολο 103.758  27.869 

Β) Υποχρεώσεις    

«SPIDER» ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε. -  - 

Σύνολο -  - 

 

2. Συναλλαγές της εταιρίας µε τις συνδεδεµένες επιχειρήσεις 

Ποσά σε € 30.06.2008  30.06.2007 

Α) Πωλήσεις σε:    

«SPIDER» ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε. 345.262  399.349 

Σύνολο 345.262  399.349 

Β) Αγορές από:    

«SPIDER» ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε. 33.573  28.811 

Σύνολο 33.573  28.811 

 

3. Συναλλαγές της εταιρίας µε λοιπά συνδεδεµένα µέρη 

Ποσά σε € 30.06.2008  30.06.2007 

Α) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών 

στελεχών και µελών της διοίκησης: 45.000  45.000 

Β) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη 

και µέλη της διοίκησης: -  - 

Γ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά 

στελέχη και µέλη της διοίκησης: -  - 
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5.14 Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού  

 ∆εν υπάρχουν µεταγενέστερα των οικονοµικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν είτε τον 

Όµιλο είτε την Εταιρία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆ΛΠ).  

 

Μοσχάτο, 21 Ιουλίου 2008 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆.Σ. 

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ  
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
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