
ΕΠΙΠΛΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 50629/01ΝΤ/Β/01/305

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 79, ΜΟΣΧΑΤΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008

∆ιεύθυνση διαδικτύου όπου έχουν καταχωρηθεί ΣTΟΙΧΕΙΑ  ΚΑTΑΣTAΣΗΣ  ΜΕTABΟΛΩΝ  ΚΑΘΑΡΗΣ  ΘΕΣΗΣ  ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ  (ποσά σε ευρώ)

οι οικονοµικές καταστάσεις: http://www.spidersa.com 30.06.2008 30.06.2007

Ηµεροµηνία έγκρισης των Καθαρή θέση έναρξης περιόδου 

οικονοµικών καταστάσεων: 22 Ιουλίου 2008 (01.01.2008 και 01.01.2007 αντίστοιχα) 1.342.166,05 1.303.438,78

Μερίσµατα διανεµηθέντα 0,00 -46.500,00

Κέρδη / (ζηµίες) της χρήσης, µετά από φόρους 66.280,21 110.013,82

Καθαρή θέση λήξης περιόδου

(30.06.2008 και 30.06.2007 αντίστοιχα) 1.408.446,26 1.366.952,60

ΣTOIXEIA  IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά σε ευρώ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ  ΡΟΩΝ  ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ  (ποσά σε ευρώ)

30.06.2008 31.12.2007 01.01 - 30.06.2008 01.01 - 30.06.2007

ΕΝΕΡΓΗTΙΚΟ Λειτουργικές δραστηριότητες:

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 1.794.582,67 1.809.532,71 Κέρδη προ φόρων 88.373,62 146.685,09

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 8.275,41 8.275,41 Πλέον / µείον προσαρµογές για: 

Αποθέµατα 210.466,45 164.979,06 Αποσβέσεις 35.152,99 31.008,14

Απαιτήσεις από πελάτες 1.433.645,26 1.651.238,44 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 78.523,51 56.882,95

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 211.942,17 204.778,09 Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3.658.911,96 3.838.803,71 λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται 

µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων -45.487,39 -46.137,36

Μεοχικό κεφάλαιο 465.000,00 465.000,00 Μείωση / (αύξηση)  απαιτήσεων 222.979,72 -155.644,10

Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης 943.446,27 877.166,05 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 67.186,36 -98.722,32

Σύνολο Καθαρής Θέσης µετόχων εταιρίας (α) 1.408.446,27 1.342.166,05 Μείον:

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 366.225,53 342.285,97 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληµένα -78.523,51 -56.882,95

Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 150.878,12 141.818,92 Καταβληµένοι φόροι 0,00 0,00

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 1.201.094,24 1.560.485,54 Σύνολο Εισροών / (Εκροών) 

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 532.267,80 452.047,23 από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 368.205,30 -122.810,55

Σύνολο υποχρεώσεων (β) 2.250.465,69 2.496.637,66 Επενδυτικές δραστηριότητες:

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών παγίων -20.202,95 -21.551,85

ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β) 3.658.911,96 3.838.803,71 Σύνολο Εισροών / (Εκροών) 

από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -20.202,95 -21.551,85

ΣTOIXEIA  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΑΠΟTΕΛΕΣΜΑTΩΝ  ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ  (ποσά σε ευρώ) Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

01.01 - 30.06.2008 01.04 - 30.06.2008 01.01 - 30.06.2007 01.04 - 30.06.2007 Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 0,00 221.031,75

Εξοφλήσεις δανείων -335.451,74 0,00

Κύκλος Εργασιών 1.106.032,01 690.007,63 1.033.584,71 659.369,13 Μερίσµατα πληρωθέντα 0,00 -46.500,00

Μικτά Κέρδη / (ζηµιές) 478.194,46 278.163,56 458.367,83 320.320,34 Σύνολο Εισροών / (Εκροών)

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) -335.451,74 174.531,75

και επενδυτικών αποτελεσµάτων 166.897,13 103.826,09 203.568,04 188.911,47 Καθαρή αύξηση / (µείωση) 

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων 88.373,62 56.657,78 146.685,09 152.878,69 στα ταµειακά διαθέσιµα (α) + (β) + (γ) 12.550,61 30.169,35

Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους 66.280,21 42.493,33 110.013,82 111.626,49 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 30.571,27 9.608,17

Κέρδη (ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή - Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 43.121,88 39.777,52

βασικά (σε ευρώ) 7,127 4,569 11,829 12,003

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες:

επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων 202.050,12 121.416,87 234.576,18 204.516,47

Μοσχάτο, 21 Ιουλίου 2008

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΕΤΣΙΟΣ Ν. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑΚΗΣ Π. ΘΕΟΦΙΛΟΣ

   Α.∆.Τ.  Χ 080188 Α.∆.Τ.  AA 025781 α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών: 345.262,00

β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών: 33.573,42

γ) Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη: 103.757,60

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ δ) Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένα µέρη: 0,00

ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών

    και µελών της διοίκησης: 45.000,00

στ) Απαιτήσεις από τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης: 0,00

ΚΑΧΡΙΛΑΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης: 0,00

Α.Μ. ΟΕΕ 28218 - Α' Τάξεως

                                                                        

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της "ΕΠΙΠΛΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.". Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των

αποτελεσµάτων της, πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις οικονοµικές καταστάσεις που προβλέπουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και στην έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.

1. Επί των ακινήτων της εταιρίας έχουν εγγραφεί προσηµειώσεις υποθηκών και υποθήκες ποσού 381.512,00 ευρώ για 

εξασφάλιση τραπεζικών δανείων, το ανεξόφλητο υπόλοιπο των οποίων, κατά την 30η Ιουνίου 2008, ανέρχονταν στο

ποσό των 793.203,92 ευρώ.

2. 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. 

3. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική

κατάσταση ή λειτουργία της εταιρίας.

4. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού κατά την 30.06.2008 ήταν 30 άτοµα, ενώ κατά την 30.06.2007 ο

σχετικός αριθµός ήταν 29 άτοµα.

5. Ποσά πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου και τα υπόλοιπα των

απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρίας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές

της µε τα συνδεδεµένα κατά την έννοια του ∆.Λ.Π. 24 προς αυτήν µέρη, είναι ως εξής:

6. Οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας περιλαµβάνονται µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης στις ενοποιηµένες

οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας "SPIDER" ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε, η οποία έχει έδρα

τα Ιωάννινα κατέχει το 63% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.


