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Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΠΙΠΛΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. την 27.03.2009. Επισηµαίνεται ότι τα δηµοσιοποιηθέντα στον τύπο 

συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισµένα γενικά οικονοµικά στοιχεία, 

αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της Εταιρίας, σύµφωνα 

µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηνατοοικονοµικής Αναφοράς, η οποία απεικονίζεται στης ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις. 
 
 
 
 
Ελευθέριος Ν. Πέτσιος 
 
 
 

 
Πρόεδρος του ∆.Σ. 

 
  ΕΠΙΠΛΟΤΕΧΝΙΚΗ  Α.Ε. 
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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

Κύριοι Μέτοχοι, 

Το 2008 αποτέλεσε για την «ΕΠΙΠΛΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», µία µεταβατική χρονιά αφενός και αφετέρου χρονιά   

αλλαγών που θα σηµατοδοτήσουν την πορεία των επόµενων ετών. Η εταιρεία επέτυχε και εισήλθε σε νέες αγορές και 

διεύρυνε σηµαντικά το πελατολόγιο της.   

Ο κύκλος εργασιών της  Εταιρίας ανήλθε σε 2.279.021 ευρώ περίπου έναντι 2.135.880 ευρώ της προηγούµενης 

χρήσης.  

Τα κέρδη µετά από φόρους της Εταιρίας ανήλθαν σε 76.212 ευρώ, έναντι 85.227 ευρώ κέρδη της προηγούµενης 

χρήσης. 

Η µικρή µείωση των αποτελεσµάτων του 2008 έναντι του 2007 οφείλεται κυρίως στους παρακάτω λόγους: 

●   Το 2008 αυξήθηκαν οι χρηµατοοικονοµικές δαπάνες για την εξυπηρέτηση του δανεισµού σε µεγαλύτερο 

ποσοστό από την παρελθούσα χρήση.  

• Το 2008 αυξήθηκαν τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας στα πλαίσια της διοικητικής αναδιοργάνωσης της.  

 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ 

Οι προοπτικές για τη νέα χρονιά κρίνονται θετικές. 

• Ο κλάδος εξοπλισµού καταστηµάτων, χαρακτηρίζεται από αυξητικές τάσεις. Η εταιρεία επέτυχε σηµαντικές 

συµφωνίες µε νέες αλυσίδες πολυκαταστηµάτων και super market . 

• Αναµένουµε λειτουργική βελτίωση των παραγωγικών διαδικασιών της εταιρίας η βελτιστοποίηση των οποίων ήδη 

άρχισε να γίνεται εµφανής από την χρήση 2008. 

• Ευελπιστούµε ότι µε την ορθολογικότερη διαχείριση των δανειακών υποχρεώσεων και την προσπάθεια νέων 

διαπραγµατεύσεων µε τις τράπεζες θα επιτύχουµε καλύτερα χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα. 

 

• Χρηµατοοικονοµικοί ∆είκτες 

Ακολουθεί ανάλυση των βασικών χρηµατοοικονοµικών δεικτών  της Εταιρίας για την χρήση 2008: 

  2008  2007 
∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ (%)     
Κύκλου Εργασιών  6,70%  19,75% 
Κερδών προ Τόκων, Αποσβέσεων και Φόρων  -3,04%  -2,12% 
Κερδών προ Φόρων  -21,46%  -31,26% 
Κερδών µετά από Φόρους Χρήσης και Αµοιβές ∆. Σ.  -10,58%  -35,52% 
Ενσώµατων Ακινητοποιήσεων (σε αξία κτήσης)  1,68%  15,68% 
Συνολικών Απασχολουµένων Κεφαλαίων  -3,54%  12,85% 
∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  
(% - προ φόρων) 

    

Ιδίων Κεφαλαίων (µ. ο. αρχής & τέλους χρήσης)  7,11%  9,45% 
Συνολικών Απασχολουµένων Κεφαλαίων  
(µ. ο. αρχής & τέλους χρήσης)  5,47%  3,63% 



ΕΠΙΠΛΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 

 
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση  4 
1η Ιανουαρίου έως 31η ∆εκεµβρίου 2008 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (:1)     
Γενική Ρευστότητα  0,98  1,00 
Άµεση Ρευστότητα  0,80  0,84 
∆ΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 
(ηµέρες) 

    

Απαιτήσεων  238  279 
Προµηθευτών  111  99 
Αποθεµάτων  43  46 
∆ΕΙΚΤΕΣ ∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (:1)     
Ξένα / Ίδια Κεφάλαια  1,61  1,86 
Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια  1,10  1,42 
∆ΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (%) 

    

Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα / Μικτό Κέρδος  18,09%  16,04% 
Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα / Κέρδη προ Τόκων & 
Φόρων  60,06%  51,38% 

 

ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Η Εταιρία στην προσπάθεια της να βελτιώσει την καθαρή θέση και τα χρηµατικά της διαθέσιµα δεν θα διανείµει 

µέρισµα στους µετόχους. 

 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

 
1. ∆ιάρθρωση του µετοχικού κεφαλαίου. 

Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε € 465.000,00 και διαιρείται 9300 µετοχές, ονοµαστικής αξίας €50,00 

έκαστη. Οι µετοχές της Εταιρίας είναι κοινές ονοµαστικές µε δικαίωµα ψήφου. 

 

2. Περιορισµοί στη µεταβίβαση µετοχών της Εταιρίας. 

Η µεταβίβαση των µετοχών της Εταιρίας γίνεται όπως ορίζει ο νόµος και δεν υφίστανται περιορισµοί στη µεταβίβαση 

από το καταστατικό της. 

 

3. Μέτοχοι Εταιρίας. 

Οι  µέτοχοι κατείχαν την 31.12.2008 τα κάτωθι ποσοστά του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας: 

Μέτοχος 
Ποσοστό του Μ.Κ. 

της Εταιρίας 

ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν.ΠΕΤΣΙΟΣ & ΥΙΟΙ ΑΕ 63,00% 

ΜΑΡΜΑΡΑΚΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ. 35,00% 

ΚΑΡΑΛΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΤΑΣ 2,00% 

 100,00% 

 

4. Κάτοχοι κάθε είδους µετοχών που παρέχουν ειδικά δικαιώµατα ελέγχου. 

∆εν υφίστανται µετοχές της Εταιρίας που παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά δικαιώµατα ελέγχου. 
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5. Περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου. 

∆εν προβλέπονται από το καταστατικό της Εταιρείας περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου. 

 

6. Συµφωνίες µεταξύ των µετόχων της Εταιρίας. 

∆εν έχει καταστεί γνωστή στην Εταιρία η ύπαρξη συµφωνιών µεταξύ των µετόχων της, οι οποίες 

συνεπάγονται περιορισµούς στη µεταβίβαση των µετοχών της ή στην άσκηση δικαιωµάτων ψήφου που 

απορρέουν από τις µετοχές της. 

 

7. Κανόνες διορισµού και αντικατάσταση µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τροποποίηση του 

καταστατικού. 

Οι διατάξεις του καταστατικού της Εταιρίας περί διορισµού και αντικατάστασης των µελών του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου και περί τροποποίησης των διατάξεων του καταστατικού δεν διαφοροποιούνται από τα 

προβλεπόµενα στον Κ.Ν. 2190/1920. 

8. Σηµαντική συµφωνία που έχει συνάψει η Εταιρία και η οποία τίθεται σε ισχύ, τροποποιείται ή λήγει 

σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δηµόσιας πρότασης και τα αποτελέσµατα 

της συµφωνίας αυτής. 

∆εν υφίσταται τέτοια συµφωνία. 

 

9. Κάθε συµφωνία που η Εταιρία έχει συνάψει µε τα µέλη του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου ή µε το 

προσωπικό της, η οποία προβλέπει αποζηµίωση σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιµο 

λόγο ή τερµατισµό της θητείας ή της απασχόλησης τους εξαιτίας της δηµόσιας πρότασης. 

∆εν υπάρχουν συµφωνίες της Εταιρίας µε τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  της ή µε το προσωπικό της, 

οι οποίες να προβλέπουν την καταβολή αποζηµίωσης ειδικά σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς 

βάσιµο λόγο ή τερµατισµού της θητείας ή της  απασχόλησής τους εξαιτίας δηµόσιας πρότασης. 

 

 
 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.  

Ελευθέριος Ν.Πέτσιος 
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ΕΕΚΚΘΘΕΕΣΣΗΗ  ΕΕΛΛΕΕΓΓΧΧΟΟΥΥ    

ΑΑΝΝΕΕΞΞΑΑΡΡΤΤΗΗΤΤΟΟΥΥ  ΟΟΡΡΚΚΩΩΤΤΟΟΥΥ  ΕΕΛΛΕΕΓΓΚΚΤΤΗΗ  ΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΤΤΗΗ  

 

Προς τους Μετόχους ΕΠΙΠΛΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 

 

Έκθεση  επί των Οικονοµικών  Καταστάσεων. 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της «ΕΠΙΠΛΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», που αποτελούνται από τον 

ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2008, και τις καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών 

ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή καθώς και περίληψη των σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και 

λοιπές επεξηγηµατικές σηµειώσεις. 

 

Ευθύνη ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 

Η ∆ιοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη  παρουσίαση αυτών των Οικονοµικών 

Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει σχεδιασµό, εφαρµογή και διατήρηση συστήµατος εσωτερικού 

ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων, απαλλαγµένων από ουσιώδη 

ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει επίσης την επιλογή και εφαρµογή 

κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιµήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. 

 

Ευθύνη Ελεγκτή 

∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων, µε βάση τον έλεγχό µας. 

∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα ∆ιεθνή 

Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συµµόρφωσή µας µε τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασµό 

και διενέργεια του ελέγχου µας µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το κατά πόσο οι οικονοµικές 

καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια.   

Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και 

τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται  κατά την κρίση του 

ελεγκτή  και περιλαµβάνουν την εκτίµηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, λόγω 

απάτης ή λάθους. Για την εκτίµηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαµβάνει υπόψη το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου 

σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών 

διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος 

εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών 

πολιτικών που εφαρµόσθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη ∆ιοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της 

συνολικής παρουσίασης  των οικονοµικών καταστάσεων. 

Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της 

γνώµης µας. 
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Γνώµη 

Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την 

οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2008, την χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις 

Ταµειακές της Ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Αναφορά επί άλλων νοµικών θεµάτων. 

Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις 

συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζοµένων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 

 

Ιωάννινα, 30 Μαρτίου 2009 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 

 
 

Νικόλαος Χρ. Καλλές 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15901 

Σ.Ο.Λ. α.ε. – Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 

Φωκ. Νέγρη 3, 112 57, Αθήνα 
Αριθµός Μητρώου  Σ.Ο.Ε.Λ.  125 
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Ισολογισµός 

Ποσά σε €  Σηµ.  31.12.2008  31.12.2007 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ       
Μη κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία       
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία  5.1  1.784.165  1.809.533 

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 5.2  8.275  8.275 

   1.792.440  1.817.808 

Κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία       
Αποθέµατα 5.3  171.579  164.979 
Πελάτες  5.4  1.503.499  1.651.238 
Λοιπές απαιτήσεις 5.5  195.062  174.207 

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 5.6  40.652  30.571 

   1.910.792  2.020.996 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων    3.703.232  3.838.804 

      

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ       

Κεφάλαιο και αποθεµατικά αποδιδόµενα 
στους µετόχους της µητρικής 

     

Μετοχικό κεφάλαιο 5.7  465.000  465.000 
Λοιπά αποθεµατικά 5.8  581.039  561.682 

Αποτελέσµατα εις νέον 5.9  372.339  315.484 

Σύνολο Καθαρής Θέσης   1.418.378  1.342.166 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ      

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις      

∆άνεια 5.12  212.047  342.286 
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 5.11  123.322  134.629 

Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους 5.10  7.903  7.190 

   343.271  484.105 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις      

Προµηθευτές 5.13  444.474  339.859 
Λοιπές υποχρεώσεις 5.14  150.424  72.402 

Τρέχων φόρος εισοδήµατος 5.15  2.449  39.786 

Βραχυπρόθεσµα δάνεια 5.12  1.344.236  1.560.486 

   1.941.583  2.012.533 

Σύνολο Υποχρεώσεων   2.284.854  2.496.638 

Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων   3.703.232  3.838.804 
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Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων 
 

Ποσά σε € Σηµ.  
01.01.2008 - 
31.12.2008 

 
01.01.2007 - 
31.12.2007 

Κύκλος εργασιών 6.1  2.279.021  2.135.880 

Κόστος πωλήσεων 6.2  -1.462.673  -1.312.315 

Μικτό κέρδος   816.348  823.565 

Άλλα έσοδα  6.6  39.998  26.662 
Έξοδα διαθέσεως 6.4  -227.753  -252.029 
Έξοδα διοικήσεως 6.5  -282.243  -263.374 
Άλλα έξοδα  6.7  -100.503  -77.723 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα και έξοδα 6.8  -147.663  -132.088 

Κέρδος (ζηµιά) προ φόρων   98.184  125.013 

Φόρος εισοδήµατος 5.19  -21.972  -39.786 

Καθαρό κέρδος (ζηµιά) χρήσης   76.212  85.227 

Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή –  
βασικά (σε ευρώ) 

  
8,19  9,16 

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών 
και επενδυτικών αποτελεσµάτων   245.847  257.101 
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, 
χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων   317.150  324.557 
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Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων  
 

Ποσά σε € 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Λοιπά 
αποθεµατικά 

Αποτελέσµατα 
εις νέον 

Σύνολο 

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2007, σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ 465.000 557.947 280.492 1.303.439 
Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων για τη χρήση 01.01 – 31.12.2007     
Καθαρά αποτελέσµατα χρήσης 2007   85.227 85.227 
Μεταφορά σε αποθεµατικά  3.735 -3.735 0 
Έγκριση προτεινόµενων προς διανοµή µερισµάτων χρήσης 2006   -46.500 -46.500 

Συνολικό αναγνωριζόµενο Κέρδος / ζηµιά χρήσης 0 3.735 34.992 38.727 

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2007 465.000 561.682 315.484 1.342.166 

Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων για τη χρήση 01.01 – 31.12.2008     
Καθαρά αποτελέσµατα χρήσης 2008   76.212 76.212 
Μεταφορά σε αποθεµατικά  19.357 -19.357 0 

Συνολικό αναγνωριζόµενο Κέρδος / ζηµιά χρήσης 0 19.357 56.855 76.212 

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2008 465.000 581.039 372.339 1.418.378 
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Κατάσταση ταµειακών ροών (έµµεση µέθοδος) 

 Ποσά σε €  
01.01.2008 - 
31.12.2008  

01.01.2007 - 
31.12.2007 

Λειτουργικές δραστηριότητες:    

Κέρδη προ φόρων 98.184  125.013 

Πλέον / µείον προσαρµογές για:     

Αποσβέσεις 71.303  67.456 

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) 
επενδυτικής δραστηριότητας    

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 147.663  132.088 

Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών 
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές 
δραστηριότητες:    

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων -6.600  -37.336 

Μείωση / (αύξηση)  απαιτήσεων 126.884  -213.544 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 112.734  -229.433 

Μείον:    

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληµένα -147.663  -132.088 

Καταβληµένοι φόροι 0  0 

Σύνολο Εισροών / (Εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α) 402.505  -287.844 

Επενδυτικές δραστηριότητες:    

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών παγίων -45.935  -293.451 

Σύνολο Εισροών / (Εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β) -45.935  -293.451 

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες    

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 0  648.758 

Εξοφλήσεις δανείων -301.084  0 

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις -45.405  0 

Μερίσµατα πληρωθέντα 0  -46.500 

Σύνολο Εισροών / (Εκροών) από χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες (γ) -346.489  602.258 

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα 
και ισοδύναµα χρήσης (α) + (β) + (γ) 10.081  20.963 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 30.571  9.608 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 40.652  30.571 
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1. Πληροφορίες για την Εταιρία 

Η εταιρία ιδρύθηκε στις 07.03.1997 µε τον τίτλο «ΕΠΙΠΛΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ» και µε αρχικούς εταίρους τους: 

• Μαρµαράκη Θεόφιλο 

• Καζαντζίδη Κωνσταντίνο 

• Αργυρό Γεώργιο 

• Κοκολάκη Παναγιώτη 

• Κοκολάκη Νικόλαο 

Σκοπός της εταιρίας ο εξοπλισµός καταστηµάτων µε ξύλινες επενδύσεις – έπιπλα και κάθε είδους επιχείρησης µε πάσης 

φύσεως ξύλινες κατασκευές σύµφωνα µε τα αρχιτεκτονικά σχέδια των πελατών της. 

Η αρχική έδρα και οι βιοτεχνικές της εγκαταστάσεις ήταν στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη στον Νοµό Αττικής. 

 

Την  20.12.2000 η εταιρία «EMΠΟΡΙΚΗ SPIDER AE» θυγατρική κατά 99,99% την περίοδο εκείνη της µητρικής εταιρίας 

«ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ & ΥΙΟΙ ΑΕ» αγόρασε το 60% των εταιρικών µεριδίων από τους φυσικούς 

εταίρους της ΕΠΙΠΛΟΤΕΧΝΙΚΗΣ Ε.Π.Ε. 

Την ηµεροµηνία εκείνη τα εταιρικά µερίδια στην “ ΕΠΙΠΛΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ” διαµορφώθηκαν ως εξής: 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ SPIDER AE 60% 

ΜΑΡΜΑΡΑΚΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 15% 

ΚΑΖΑΝΤΖΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 15% 

ΑΡΓΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10% 

 

Το τίµηµα της αγοράς ανήλθε στο ποσό των ∆ρχ. 60 εκ.  ή 176.082 ευρώ.  

 

Η εταιρία στην συνέχεια προέβηκε σε αγορά οικοπέδου µε Βιοµηχανοστάσιο στην περιοχή των Οινοφύτων (ΒΙ.ΠΕ) 

έναντι τιµήµατος ∆ρχ. 150 εκ. ή 440.205 ευρώ το οποίο αποπλήρωσε µε ιδία συµµετοχή (1/3) και µε µακροπρόθεσµο 

τραπεζικό δανεισµό (2/3). Η εταιρία ολοκλήρωσε την µετεγκατάσταση της από τον Α. Ι. Ρέντη στα Οινόφυτα Βοιωτίας 

το έτος 2002. 

 

Η Εταιρία µετετράπη σε Ανώνυµο Εταιρία (19.12.2001) µε βάση τις διατάξεις του 2166/93 και ταυτόχρονη αύξηση 

µετοχικού κεφαλαίου ∆ρχ. 88 εκ. ή 258.253 ευρώ µε καταβολή µετρητών και µετά την απορρόφηση της εταιρίας  

«EMΠΟΡΙΚΗ SPIDER AE» από την µητρική της «ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ & ΥΙΟΙ ΑΕ» η µετοχική σύνθεση 

διαµορφώθηκε ως εξής: 

ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. 

ΠΕΤΣΙΟΣ & ΥΙΟΙ ΑΕ 

58% 

ΜΑΡΜΑΡΑΚΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 15% 

ΚΑΖΑΝΤΖΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 15% 

ΑΡΓΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10% 

ΚΑΡΑΛΗΣ ΕΠΑΜ/Ν∆ΑΣ 2% 
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Τον Ιανουάριο του έτους 2007 οι µέτοχοι φυσικά πρόσωπα Καζαντζίδης Κωνσταντίνος και Αργυρός Γεώργιος 

αποχώρησαν και µεταβίβασαν τα µερίδια τους και η µετοχική σύνθεση –που ισχύει µέχρι σήµερα- διαµορφώθηκε ως 

εξής: 

ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. 

ΠΕΤΣΙΟΣ & ΥΙΟΙ ΑΕ 

63% 

ΜΑΡΜΑΡΑΚΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 35% 

ΚΑΡΑΛΗΣ ΕΠΑΜ/Ν∆ΑΣ 2% 

 

Την Εταιρία διοικεί πενταµελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο η θητεία του οποίου  λήγει την 24.01.2012 και τα µέλη του είναι 

τα εξής: 

Πέτσιος Ελευθέριος του Νικολάου Πρόεδρος του ∆.Σ. 

Μαρµαράκης Θεόφιλος του Πέτρου ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

Πέτσιος Αναστάσιος του Ευαγγέλου Μέλος του ∆.Σ. 

Πέτσιος Νικόλαος του Κωνσταντίνου Μέλος του ∆.Σ. 

Πενταράκη Παναγιώτα του Γρηγορίου Μέλος του ∆.Σ. 
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2. Πλαίσιο κατάρτισης οικονοµικών καταστάσεων 

 
2.1 Πλαίσιο κατάρτισης οικονοµικών καταστάσεων  
 

Οι οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2008 που καλύπτουν την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 31η 

∆εκεµβρίου 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 Αναφοράς (∆ΠΧΑ). 
 

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 ∆ΠΧΑ 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. 

 

2.2 Νέα πρότυπα και διερµηνείες 

 
Το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) καθώς και η Επιτροπή ∆ιερµηνειών, έχουν εκδώσει νέα λογιστικά 

πρότυπα και διερµηνείες ή έχουν τροποποιήσει υφιστάµενα πρότυπα, η εφαρµογή των οποίων είναι υποχρεωτική για 

λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009. Η εκτίµηση της ∆ιοίκησης της Εταιρίας σχετικά 

µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων και διερµηνειών στις Οικονοµικές Καταστάσεις της 

Εταιρίας παρατίθενται παρακάτω: 

• 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. 

• 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. 

• 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 
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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 στην Εταιρία. 

• 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 η 

Εταιρία 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. 

• ∆.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. 

• Αναθεωρηµένο ∆.Λ.Π. 27 «Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις», µε ισχύ για ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01.07.2009. Με βάση το αναθεωρηµένο πρότυπο, οι συναλλαγές 

µε τους µετόχους που δεν ασκούν έλεγχο αναγνωρίζονται στην καθαρή θέση εφόσον δεν καταλήγουν σε απώλεια 

του ελέγχου της θυγατρικής. Σε  περίπτωση απώλειας του ελέγχου τυχόν εναποµένον τµήµα της επένδυσης 

επιµετράται σε  εύλογη αξία και το κέρδος ή η ζηµία αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα. Το εν λόγω πρότυπο δεν 

αναµένεται να έχει επίδραση στην Εταιρία. 

• Τροποποιηµένο ∆.Π.Χ.Π. 1 «Πρώτη Εφαρµογή των ∆.Π.Χ.Α.», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν 

την ή µετά την 01.01.2009. Με βάση την τροποποίηση αυτή, επιτρέπεται κατά την πρώτη εφαρµογή των ∆.Π.Χ.Α., 

στις  ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής εταιρίας, να γίνει χρήση του τεκµαιρόµενου κόστους για 

επενδύσεις σε θυγατρικές, συγγενείς εταιρίες και κοινοπραξίες. Η τροποποίηση αυτή δεν αναµένεται να έχει 

επίδραση στην Εταιρία. 

• Τροποποιηµένο ∆.Π.Χ.Α. 2 «Παροχές που Βασίζονται στην Αξία Μετοχών», µε ισχύ από 01.01.2009. Οι 

τροποποιήσεις πραγµατεύονται θέµατα συνθηκών ωρίµανσης και ακυρώσεων δικαιωµάτων. Συγκεκριµένα ορίζει 

ότι οι συνθήκες ωρίµανσης είναι συνθήκες υπηρεσίας και αποδοτικότητας και συνεπώς λαµβάνονται υπόψη για τον 

καθορισµό της εύλογης αξίας κατά την ηµεροµηνία της παραχώρησης. Επίσης καθορίζει ότι όλες οι ακυρώσεις 

δικαιωµάτων, ανεξάρτητα αν προέρχονται από την οντότητα ή από τα άλλα µέρη πρέπει να έχουν τον ίδιο  

λογιστικό χειρισµό. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν αναµένεται να έχουν επίδραση στην Εταιρία. 

• Τροποποιηµένο ∆.Π.Χ.Α. 5 «Μη  Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που κατέχονται για πώληση και 

διακοπείσες δραστηριότητες», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01.07.2009. Οι 

τροποποιήσεις  διευκρινίζουν ότι το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων µιας θυγατρικής 

στην οποία χάνεται ο έλεγχος, χαρακτηρίζονται ως κατεχόµενα για πώληση. Η Εταιρία θα εφαρµόσει την 

τροποποίηση άµεσα, αν συντρέξει περίπτωση. 

• Τροποποιηµένο ∆.Λ.Π. 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που 
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αρχίζουν την ή µετά την  01.01.2009. Με βάση τις τροποποιήσεις µία επένδυση σε συγγενή είναι ένα ενιαίο 

περιουσιακό στοιχείο  για σκοπούς ελέγχου της αποµείωσης. Συνεπώς τυχόν ζηµίες αποµείωσης δεν κατανέµονται σε 

υπεραξία και λοιπά  περιουσιακά στοιχεία της επένδυσης και τυχόν αναστροφή ζηµιών αποµείωσης αφορά το 

σύνολο της επένδυσης. Επίσης όταν µια επένδυση σε συγγενή εταιρία λογιστικοποιείται σύµφωνα µε το ∆Λ.Π. 

39, δεν απαιτούνται όλες οι γνωστοποιήσεις του ∆Λ.Π. 28. Η Εταιρία θα εφαρµόσει τις εν λόγω τροποποιήσεις 

από 01.01.2009, αν συντρέξει περίπτωση. 

• Τροποποιηµένο  ∆.Λ.Π.36  «Αποµείωση  Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους 

που αρχίζουν την ή µετά την 01.01.2009. Οι τροποποιήσεις ορίζουν, ότι όταν η εύλογη αξία µείον το κόστος της 

πώλησης προσδιορίζονται µε την χρήση τεχνικών προεξόφλησης των χρηµατοροών, παρέχονται ισοδύναµες 

γνωστοποιήσεις  µε αυτές που προβλέπονται για τον προσδιορισµό  της  αξίας  χρήσεως. Η Εταιρία  θα εφαρµόσει 

τις  τροποποιήσεις από την 01.01.2009, αν συντρέξει περίπτωση. 

• Τροποποιήσεις του ∆.Λ.Π.38 «Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν 

την ή µετά την 01.01.2009. Με βάση τις τροποποιήσεις αυτές, οι προκαταβολές αναγνωρίζονται ως περιουσιακό 

στοιχείο   όταν γίνονται προκαταβολικά για την απόκτηση του δικαιώµατος πρόσβασης σε αγαθά ή για την λήψη 

υπηρεσιών.  Επίσης  έγινε τροποποίηση  του  λεκτικού   σχετικά  µε  την  διενέργεια  αποσβέσεων  στα  άυλα  

στοιχεία, που  στην  ουσία  επιτρέπει  την ελεύθερη χρήση και των άλλων, εκτός της σταθερής µεθόδου 

απόσβεσης, επί των άυλων στοιχείων. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν αναµένεται να έχουν επίδραση στην  Εταιρία. 

• Τροποποιήσεις στο ∆.Λ.Π. 19 «Παροχές σε Εργαζοµένους», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν 

την ή µετά την 01.01.2009. Με βάση τις τροποποιήσεις αυτές, µία τροποποίηση σε ένα πρόγραµµα που έχει ως 

συνέπεια, η  µεταβολή των υπεσχηµένων παροχών να επηρεάζεται από µελλοντικές αυξήσεις µισθών, να θεωρείται 

περικοπή, ενώ τροποποίηση σε ένα πρόγραµµα που µεταβάλει τα οφέλη που αποδίδονται σε παρελθούσα υπηρεσία, 

θεωρείται  αρνητικό κόστος προϋπηρεσίας, αν καταλήγει σε µείωση της παρούσας αξίας της δέσµευσης 

καθορισµένης παροχής. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν αναµένεται να έχουν επίδραση στην Εταιρία. 

• Τροποποιηµένο ∆.Λ.Π. 39 «Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία: Αναγνώριση και Επιµέτρηση», µε ισχύ για 

ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01.01.2009. Οι τροποποιήσεις αυτές αναφέρονται σε θέµατα 

αναταξινόµησης παραγώγων από την κατηγορία των επιµετρώµενων σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων, στην 

περίπτωση  παύσης ή έναρξης σχέσης αντιστάθµισης, σε τροποποιήσεις του ορισµού των στοιχείων που 

επιµετρώνται σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων και σε τροποποιήσεις σχετικά µε τον καθορισµό του 

αποτελεσµατικού επιτοκίου σε περίπτωση που ένα χρεωστικό µέσο παύει να είναι αντισταθµισµένο στοιχείο. Οι 

τροποποιήσεις αυτές δεν αναµένεται να έχουν επίδραση στην Εταιρία. 

• Τροποποιηµένο ∆.Λ.Π. 16 «Ενσώµατα  Πάγια», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 

01.01.2009. Με βάση τις τροποποιήσεις αυτές, οι οντότητες που αποκτούν ενσώµατα πάγια µε σκοπό την ενοικίαση  

και στην συνέχεια την πώλησή τους, παρουσιάζουν το αντίτιµο από την πώληση ως έσοδο και µεταφέρουν τα 

στοιχεία αυτά από τα ενσώµατα πάγια στα αποθέµατα όταν καθίστανται προοριζόµενα για πώληση. Αντίστοιχη  

τροποποίηση έγινε και στο ∆.Λ.Π. 7 «Κατάσταση ταµιακών ροών» βάσει της οποίας οι ταµιακές ροές από την 

αγορά ενοικίαση και πώληση τέτοιων στοιχείων αναγνωρίζονται στις ροές από λειτουργικές δραστηριότητες. Οι  

τροποποιήσεις αυτές δεν αναµένεται να έχουν επίδραση στην Εταιρία. 

• Τροποποιηµένο ∆.Λ.Π. 29 «Χρηµατοοικονοµική Αναφορά σε Υπερπληθωριστικές  Οικονοµίες», µε ισχύ 
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για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01.01.2009. Οι τροποποιήσεις έγιναν για να δώσουν έµφαση 

στο γεγονός   ότι ένας αριθµός περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων επιµετρώνται σε εύλογη αξία και όχι στο 

κόστος. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν εφαρµογή στην Εταιρία. 

• Τροποποιηµένο ∆.Λ.Π. 31 «Συµφέροντα σε Κοινοπραξίες», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν 

την ή µετά την 01.01.2009. Οι τροποποιήσεις ορίζουν, ότι όταν ένα συµφέρον σε κοινοπραξία λογιστικοποιείται 

σύµφωνα µε το  ∆.Λ.Π. 39 δεν απαιτούνται όλες οι γνωστοποιήσεις του ∆.Λ.Π. 31. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν 

εφαρµογή στην Εταιρία. 

• Τροποποιηµένο ∆.Λ.Π. 20 «Λογιστική Κρατικών Επιχορηγήσεων και Γνωστοποιήσεις Κρατικής 

Βοήθειας», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01.01.2009. Με βάση τις τροποποιήσεις 

αυτές, η λήψη δανείου από   το κράτος µε επιτόκιο µικρότερο αυτού της αγοράς λογιστικοποιείται σύµφωνα µε το 

∆.Λ.Π. 20 και  όχι το ∆.Λ.Π. 39. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν εφαρµογή στην Εταιρία. 

• Τροποποιηµένο ∆.Λ.Π. 40 «Επενδύσεις σε Ακίνητα», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά 

την 01.01.2009. Με βάση τις τροποποιήσεις αυτές, ακίνητα που είναι στο κατασκευαστικό στάδιο και προορίζονται 

για  επενδύσεις σε ακίνητα µε την ολοκλήρωσή τους, είναι εντός του πεδίου εφαρµογής του ∆.Λ.Π. 40 και συνεπώς  

µπορούν να επιµετρώνται σε εύλογη αξία. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν αναµένεται να έχουν επίδραση στην Εταιρία. 

• Τροποποιηµένο ∆.Λ.Π. 41 «Γεωργία», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 

01.01.2009. Με βάση τις τροποποιήσεις αυτές, αίρεται η απαγόρευση της λήψης του βιολογικού 

µετασχηµατισµού ως  παραµέτρου για την επιµέτρηση της εύλογης αξίας των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 

και απαιτείται η χρήση  του αγοραίου επιτοκίου, όταν για τον προσδιορισµό της εύλογης αξίας χρησιµοποιείται η 

προεξόφληση των  µελλοντικών ταµιακών ροών. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν εφαρµογή στην Εταιρία. 

• ∆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 

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 στην 

Εταιρία. 

• ∆ιερµηνεία 15 «Συµφωνίες για την Κατασκευή Ακίνητης Περιουσίας», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή µετά την 01.01.2009. Η διερµηνεία παρέχει οδηγίες για το αν εφαρµόζεται το ∆.Λ.Π. 18 ή  το 

∆.Λ.Π. 11 σε περιπτώσεις κατασκευής ακινήτων. Η διερµηνεία αυτή δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρία. 

• ∆ιερµηνεία 16 «Αντισταθµίσεις Καθαρής Επένδυσης σε Εκµεταλλεύσεις Εξωτερικού», µε ισχύ για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01.10.2008. Η διερµηνεία ορίζει, ότι σε τέτοιες περιπτώσεις, λογιστική 

αντιστάθµισης   µπορεί να εφαρµοσθεί, µόνον για συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν µεταξύ του 

λειτουργικού νοµίσµατος  της εκµετάλλευσης του εξωτερικού και του λειτουργικού νοµίσµατος της µητρικής 

εταιρίας. Η διερµηνεία αυτή δεν  έχει επί του παρόντος  εφαρµογή στην Εταιρία. 

• ∆ιερµηνεία 17 «∆ιανοµές Μη Ταµιακών Περιουσιακών Στοιχείων σε Ιδιοκτήτες», µε ισχύ για ετήσιες 

περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01.07.2009. Η διερµηνεία ορίζει, ότι η υποχρέωση για διανοµή µη 

ταµιακών περιουσιακών στοιχείων σε ιδιοκτήτες, επιµετράται σε εύλογη αξία κατά την ηµεροµηνία που η διανοµή 
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εγκρίνεται  από το αρµόδιο όργανο. Στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς και κατά την ηµεροµηνία διακανονισµού, 

τυχόν  διαφορά µεταξύ εύλογης αξίας του περιουσιακού στοιχείου που δίδεται και της υποχρέωσης για διανοµή,  

αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα. Η διερµηνεία αυτή δεν αναµένεται να έχει εφαρµογή στην Εταιρία. 

• ∆ιερµηνεία 18 «Μεταβιβάσεις Περιουσιακών Στοιχείων από Πελάτες», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή µετά την 01.07.2009. Η διερµηνεία ασχολείται µε τα θέµατα λήψης ενσωµάτων παγίων από 

πελάτες, µε σκοπό την σύνδεσή τους µε δίκτυο ή την παροχή προς αυτούς, συνεχούς πρόσβασης σε αγαθά ή 

υπηρεσίες, ή για  αµφότερα. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρία. 
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3. Βασικές λογιστικές αρχές - Πολιτικές 

 

Βάση Σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων 
 

Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Πληροφόρησης ∆.Π.Χ.Π. 

Οι οικονοµικές  καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε την αρχή του ιστορικού κόστους, µε εξαίρεση την 

αποτίµηση των γηπέδων και κτιρίων. Οι βασικές λογιστικές αρχές – πολιτικές που ακολουθήθηκαν είναι οι 

παρακάτω: 

 

Υπεραξία 
 
 

Η υπεραξία (Goodwill) που προκύπτει κατά την ενοποίηση αντιπροσωπεύει την υπερβάλλουσα αξία του 

τιµήµατος δηλ. του κόστους εξαγοράς σε σχέση µε το µερίδιο της Εταιρίας στην αντίστοιχη εύλογη αξία των 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων µιας θυγατρικής, την ηµεροµηνία της εξαγοράς. 

 

 

Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 

 

Τα γήπεδα και τα κτίρια που κατέχονται µε σκοπό τη χρήση τους στην παραγωγή ή διάθεση αγαθών και 

υπηρεσιών ή για διοικητικούς σκοπούς εµφανίζονται στον Ισολογισµό στην αναπροσαρµοσµένη αξία τους, η οποία 

ισούται µε  την εύλογη αξία τους κατά την ηµεροµηνία της αναπροσαρµογής τους, που έχει καθορισθεί µετά από 

αξιολόγηση από επαγγελµατίες εκτιµητές µε βάση τεκµηρίωση της αγοράς, µειωµένη καταρχήν µε τις σωρευµένες 

αποσβέσεις και κατά δεύτερον µε τυχόν απαξίωσή τους.  

 

Οι αναπροσαρµογές πραγµατοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα, έτσι ώστε το εναποµείνον λογιστικό 

υπόλοιπο να µη διαφέρει σηµαντικά από εκείνο που θα προέκυπτε, αν χρησιµοποιείτο η αντίστοιχη εύλογη αξία κατά 

την ηµεροµηνία του Ισολογισµού. 

 

Μηχανολογικός εξοπλισµός – Μεταφορικά Μέσα - Έπιπλα και εξοπλισµός εµφανίζονται στο κόστος τους 

µειωµένα κατά το ποσό των σωρευµένων αποσβέσεων και την αναγνωρισµένη ζηµιά από αποµείωση της αξίας 

τους. 

 

Οι αποσβέσεις λογίζονται έτσι ώστε να επιβαρύνουν τα αποτελέσµατα αναλογικά µε το κόστος ή την αξία 

αποτίµησης των παγίων περιουσιακών στοιχείων, εκτός από την γη και τις ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση, κατά 

την διάρκεια της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής τους, χρησιµοποιώντας την σταθερή µέθοδο µε τους  παρακάτω 

συντελεστές: 
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Κτίρια & Τεχνικά Έργα 2% 

Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός               5% 

Μεταφορικά µέσα     8% 

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός 20% - 35% 

 

Τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται µε χρηµατοδοτικές µισθώσεις, αποσβένονται µε βάση την 

εκτιµώµενη ωφέλιµη  ζωή  τους  µε την ίδια µέθοδο όπως και τα λοιπά πάγια στοιχεία. 

 

Το κέρδος ή η ζηµιά που προκύπτει από την πώληση ή την απόσυρση ενός περιουσιακού στοιχείου 

καθορίζεται ως η διαφορά µεταξύ των εσόδων από την πώληση και της αντίστοιχης αναπόσβεστης αξίας του 

και µεταφέρεται στα αποτελέσµατα της χρήσης. 

 
 

Επενδύσεις σε ακίνητα για εκµετάλλευση 
 

Η επένδυση σε ακίνητα για εκµετάλλευση, που αφορά ακίνητα που αποκτώνται µε σκοπό τα έσοδα από ενοίκια 

και τ ην κεφαλαιακή ανατίµηση, εµφανίζονται στην εύλογη αξία τους κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού. 

 
 

Ιδιοπαραγωγή άϋλων περιουσιακών στοιχείων - έξοδα ερευνών και ανάπτυξης 
 

Οι δαπάνες ερευνών και ανάπτυξης λογιστικοποιούνται ως έξοδα στην περίοδο που πραγµατοποιούνται. 

 

Ένα ιδιοπαραγόµενο άϋλο περιουσιακό στοιχείο που προκύπτει από την ανάπτυξη της Εταιρίας, 

αναγνωρίζεται ως τέτοιο µόνο όταν συντρέχουν όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις: 

 

• Το στοιχείο που δηµιουργείται µπορεί να αναγνωρισθεί / ταυτοποιηθεί  

• Είναι πιθανό ότι το στοιχείο που δηµιουργείται θα αποφέρει µελλοντικά οικονοµικά οφέλη και 

• Το κόστος ανάπτυξης του περιουσιακού στοιχείου µπορεί να µετρηθεί µε αξιοπιστία. 

 

Τα ιδιοπαραγόµενα άϋλα πάγια στοιχεία αποσβένονται µε τη σταθερή µέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης 

ζωής τους. Όπου δεν µπορούν να αναγνωρισθούν ιδιοπαραγόµενα άϋλα στοιχεία, οι δαπάνες ανάπτυξης 

αναγνωρίζονται ως έξοδα στη χρήση που πραγµατοποιούνται. 

 

Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις 
 

Οι µισθώσεις ταξινοµούνται ως χρηµατοδοτικές µισθώσεις όταν σύµφωνα µε τους όρους µίσθωσης σχεδόν 

όλοι οι κίνδυνοι και οι απολαβές της ιδιοκτησίας του µισθίου µεταφέρονται ουσιαστικά στον µισθωτή και σε 

λειτουργικές µισθώσεις, που είναι όλες οι υπόλοιπες περιπτώσεις. 
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Η Εταιρία ως µισθωτής 
 

Τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται στα πλαίσια χρηµατοδοτικής µίσθωσης αναγνωρίζονται ως 

περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας και λογιστικοποιούνται µε  την εύλογη αξία τους. Η αντίστοιχη υποχρέωση προς 

τον εκµισθωτή συµπεριλαµβάνεται στον Ισολογισµό και εµφανίζεται ως υποχρέωση από χρηµατοδοτική µίσθωση - 

δάνεια. 

 

Οι πληρωµές µισθώσεων διαχωρίζονται σε κόστος χρηµατοδότησης και στη µείωση της  υποχρέωσης της 

µίσθωσης έτσι ώστε να επιτευχθεί µια σταθερή, περιοδική επιβάρυνση από τόκους στο εναποµείναν υπόλοιπο της 

υποχρέωσης. Το κόστος χρηµατοδότησης επιβαρύνει απευθείας τα χρηµατοο ικονοµ ι κά αποτελέσµατα. 

 

 

Αποµείωση αξίας παγίων στοιχείων  
 

Κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού, η Εταιρία εξετάζει το αναπόσβεστο υπόλοιπο των ενσώµατων και 

ασώµατων παγίων στοιχείων προκειµένου να διαπιστώσει αν υπάρχει ένδειξη απαξίωσής τους. Αν συντρέχει 

περίπτωση απαξίωσης τους, γίνεται εκτίµηση της ανακτήσιµης αξίας του παγίου έτσι ώστε να καθοριστεί το ύψος της 

ζηµιάς αποµείωσης της αξίας του (αν συντρέχει τέτοια περίπτωση). Ένα ασώµατο πάγιο στοιχείο µε απεριόριστη 

ωφέλιµη ζωή εξετάζεται για αποµείωση σε ετήσια βάση και οποτεδήποτε υπάρχει ένδειξη αποµείωσης του παγίου. 

 

 

Επενδύσεις κατεχόµενες ως την λήξη 

Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού µε πάγιες ή προσδιορισµένες 

πληρωµές και συγκεκριµένη λήξη και τα οποία η Εταιρία έχει την πρόθεση και την δυνατότητα να τα διακρατήσει ως 

την λήξη τους. 

 

Αποθέµατα 
 

Τα αποθέµατα απεικονίζονται στη χαµηλότερη µεταξύ της αξία κτήσης τους ή του κόστους παραγωγής κατά 

περίπτωση και της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας τους. Το κόστος παραγωγής προσδιορίζεται από τα άµεσα 

αναλωθέντα υλικά και, όπου συντρέχει η περίπτωση, τα άµεσα εργατικά καθώς και τα αναλογούντα γενικά 

βιοµηχανικά έξοδα που πραγµατοποιούνται προκειµένου να φθάσουν τα αποθέµατα στην παρούσα κατάσταση. Το 

κόστος παραγωγής προσδιορίζεται χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της σταθµισµένης µέσης τιµής. Η καθαρή 

ρευστοποιήσιµη αξία αντιπροσωπεύει την εκτιµώµενη αξία πώλησης µειωµένη κατά το εκτιµώµενο κόστος 

ολοκλήρωσης και τα άµεσα έξοδα πώλησης. 
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Απαιτήσεις 

 
Οι απαιτήσεις από εµπορικές δραστηριότητες είναι άτοκες και παρουσιάζονται στην ονοµαστική τους αξία, 

µειωµένες µε σχετική πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων. 

 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ταµειακών διαθεσίµων 

 Τα διαθέσιµα και ισοδύναµα διαθεσίµων περιλαµβάνουν τις καταθέσεις στην τράπεζα, τα µετρητά στο ταµείο 

καθώς επίσης και  τις  βραχυπρόθεσµες  επενδύσεις  υψηλής  ρευστότητας  όπως  τα  προϊόντα  της  αγοράς  

χρήµατος  και  τις λοιπές τραπεζικές καταθέσεις. Τα  προϊόντα  της  αγοράς  χρήµατος  είναι  χρηµατοοικονοµικά  

στοιχεία  του  ενεργητικού που αποτιµώνται στην εύλογη αξία. 

 

Κρατικές επιχορηγήσεις 
 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις για κατάρτιση του προσωπικού αναγνωρίζονται ως έσοδο. Οι κρατικές 

επιχορηγήσεις που αφορούν πάγια περιλαµβάνονται στις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις και αντιµετωπίζονται σαν 

έσοδο εποµένων χρήσεων που µεταφέρονται στα αποτελέσµατα αναλογικά µέσω διενέργειας αρνητικών 

αποσβέσεων µε τους ίδιους συντελεστές απόσβεσης όπως τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που αφορούν. 

 

 

∆άνεια Τραπεζών 
 

Τα τραπεζικά  δάνεια και οι υπεραναλήψεις καταχωρούνται µε τα αντίστοιχα ποσά των αναλήψεων. Τα 

χρηµατοοικονοµικά έξοδα, λογιστικοποιούνται σε δεδουλευµένη βάση σύµφωνα µε τους όρους της εκάστοτε 

δανειακής σύµβασης. 

 

Χρηµατοοικονοµικά µέσα 
 

Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις εµφανίζονται στον Ισολογισµό της Εταιρίας, 

από τη στιγµή που η Εταιρία είναι συµβαλλόµενο µέρος µιας τέτοιας σύµβασης χρηµατοοικονοµικών µέσων. 

 
 

Πράξεις σε ξένα νοµίσµατα 
 

Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα καταχωρούνται µε βάση την ισχύουσα ισοτιµία του συναλλάγµατος κατά 

την ηµεροµηνία της συναλλαγής. Τα νοµισµατικά στοιχεία των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που 

παρουσιάζονται σε ξένα νοµίσµατα υπολογίζονται στο νόµισµα των οικονοµικών καταστάσεων, κατά την ηµεροµηνία 

του Ισολογισµού µε βάση τις ισχύουσες συναλλαγµατικές ισοτιµίες κατά την ηµεροµηνία αυτή. 

 

Τα µη νοµισµατικά στοιχεία των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που αποτιµούνται στην εύλογη 

αξία τους και παρουσιάζονται σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται µε την ισοτιµία της ηµεροµηνίας εκείνης που 

καθορίσθηκε η εύλογη αξία τους. 
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Τα κέρδη και οι ζηµιές που προκύπτουν από την αποτίµηση αυτή συµπεριλαµβάνονται στο καθαρό κέρδος ή 

ζηµιά της χρήσης, εκτός από συναλλαγµατικές διαφορές σε µη-νοµισµατικά στοιχεία περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων όπου οι αλλαγές στην εύλογη αξία καταχωρούνται απευθείας στην καθαρή θέση. 

 
 

Κόστος παροχών προς το προσωπικό κατά την έξοδο του από την υπηρεσία 
 

Το ύψος της αποζηµίωσης που καταβάλλεται από τις Ελληνικές εταιρείες του οµίλου είναι το υποχρεωτικό από 

το Ν. 2112/1920, ενώ για τις αλλοδαπές ισχύει το νοµικό πλαίσιο κάθε χώρας. 

Η µέθοδος Projected Unit Credit θεωρεί ότι κάθε έτος υπηρεσίας δίνει µια επιπρόσθετη µονάδα δικαιούµενης 

παροχής και χτίζει τη συνολική υποχρέωση υπολογίζοντας κάθε µονάδα χωριστά. 

Για τα προγράµµατα παροχών εξόδου προσωπικού από την υπηρεσία, το κόστος των παροχών αυτών 

καθορίζεται µε βάση τις εκτιµήσεις αναλογιστικών µελετών, οι οποίες πραγµατοποιούνται κατά τακτά διαστήµατα. 

Τα αναλογιστικά κέρδη ή ζηµίες, καταχωρούνται εξ’ ολοκλήρου στη χρήση που πραγµατοποιήθηκαν. 

Το ποσό της υποχρέωσης καταβολής καθορισµένων παροχών στο προσωπικό που εµφανίζεται στον Ισολογισµό 

αντιπροσωπεύει την παρούσα αξία µειωµένη κατά την εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος. 

 

Κόστος ∆ανεισµού 
 

Το κόστος δανεισµού στο σύνολό του επιβαρύνει τα αποτελέσµατα της χρήσης µέσα στην οποία 

πραγµατοποιείται είτε αφορά βραχυπρόθεσµα δάνεια κεφαλαίου κίνησης είτε λοιπά δάνεια µακροπροθέσµου 

χαρακτήρα. 

 
 

Φορολογία εισοδήµατος και αναβαλλόµενος φόρος  
 

Η δαπάνη του φόρου αντιπροσωπεύει το άθροισµα του τρέχοντος φόρου και της αναβαλλόµενης φορολογίας 

και βαρύνει τα αποτελέσµατα της χρήσης. 

 

Η επιβάρυνση του τρέχοντος φόρου της χρήσης βασίζεται στο φορολογητέο κέρδος της χρήσης. Το 

φορολογητέο κέρδος διαφέρει από το καθαρό λογιστικό κέρδος που εµφανίζεται στα αποτελέσµατα διότι αποκλείει 

έσοδα ή έξοδα που φορολογούνται ή εξαιρούνται από τον φόρο σε άλλες χρήσεις και  επιπλέον αποκλείει στοιχεία 

που ποτέ δεν φορολογούνται ή εξαιρούνται από τον φόρο. Ο φόρος υπολογίζεται σύµφωνα µε τους ισχύοντες 

φορολογικούς συντελεστές κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού. 

Η αναβαλλόµενη φορολογία υπολογίζεται µε βάση την µέθοδο υποχρέωσης του Ισολογισµού, σε ότι αφορά 

στις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν από διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου 

ή υποχρέωσης που παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις και των αντίστοιχων φορολογικών βάσεων που 

χρησιµοποιούνται για φορολογικούς σκοπούς για τον προσδιορισµό της φορολογητέας ύλης. 

 

Η αναβαλλόµενη φορολογία υπολογίζεται σύµφωνα µε τους φορολογικούς συντελεστές που αναµένεται να 

βρίσκονται σε ισχύ την περίοδο που θα ρευστοποιηθεί η απαίτηση ή θα διακανονιστεί η υποχρέωση.  
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Ο φόρος εισοδήµατος αναγνωρίζεται ως έξοδο ή έσοδο στην κατάσταση αποτελεσµάτων. Κατ’ εξαίρεση, ο 

φόρος εισοδήµατος που αφορά γεγονότα, οι συνέπειες των οποίων αναγνωρίζονται στα ίδια κεφάλαια, αναγνωρίζεται 

κατευθείαν στα ίδια κεφάλαια.  

 
 

Υποχρεώσεις 
 

Οι υποχρεώσεις από εµπορικές δραστηριότητες είναι άτοκες και εµφανίζονται στην ονοµαστική τους αξία. 

 
 
∆ιανοµή µερισµάτων 
 

Η διανοµή µερισµάτων στους µετόχους της Ετα ιρ ίας  αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις οικονοµικές  

καταστάσεις την ηµεροµηνία κατά την οποία η διανοµή εγκρίνεται από την Τακτική  Γενική Συνέλευση των µετόχων. 

 
Αναγνώριση εσόδων 
 

Έσοδα: Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία εκτελεσθέντων έργων, πωλήσεων αγαθών και παροχής 

υπηρεσιών, καθαρά από Φόρο Προστιθεµένης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται 

ως εξής: 

- Πωλήσεις αγαθών: Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η Εταιρία παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα 

αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισµένη. 

- Παροχή υπηρεσιών: Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι υπηρεσίες, µε 

βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της παρεχόµενης υπηρεσίας σε  σχέση µε το σύνολο των παρεχόµενων 

υπηρεσιών. 
 
- Μερίσµατα: Τα µερίσµατα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεµελιώνεται το δικαίωµα είσπραξής τους. 
 
Έξοδα: Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα σε δεδουλευµένη βάση.  
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4. ∆ιαχείριση κινδύνων 
 
 
4.1 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. 
 
 
 
 
4.2 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. 

 

4.3 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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4.4 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.  

 
 

4.5 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. 

 

4.6 Κίνδυνος ανταγωνισµού 

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

της σηµαντικής θέσης που κατέχει.  

 

4.7 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.  
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5. Σηµειώσεις στις Οικονοµικές Καταστάσεις 
 

5.1 Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία  

Τα οικόπεδα και τα κτίρια αποτιµηθήκαν κατά την ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΠ (01.01.2004) στην εύλογη 

αξία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ∆ΠΧΠ 1 και η Εταιρία δεν προέβη σε νεότερη εκτίµηση διότι εκτιµά ότι δεν έχει 

µεταβληθεί η αξία τους. Η εύλογη αξία του παγίου εξοπλισµού κατά την ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΠ, 

προσδιορίστηκε µετά από µελέτη ανεξάρτητου οίκου εκτιµητών.  

Η Εταιρία έχει νόµιµους τίτλους κυριότητας επί των παγίων στοιχείων. Επί ακινήτων της Εταιρίας υπάρχουν 

προσηµειώσεις υποθηκών ποσού 381.512,00 ευρώ για εξασφάλιση τραπεζικών δανείων, το ανεξόφλητο υπόλοιπο των 

οποίων, κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2008, ανέρχονταν στο ποσό των 130.305,00 ευρώ. 

 Τα ενσώµατα πάγια της Εταιρίας, αναλύονται ως ακολούθως: 

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 0 21.242 241.388 33.500 4.424 300.554 

Πωλήσεις – Μειώσεις 0 0 -14.674 0 0 -14.674 

Αποσβέσεις χρήσης 0 -16.645 -35.205 -7.208 -8.398 -67.456 

Αποσβέσεις πωληθέντων -διαγραφέντων 0 0 7.520 0 0 7.520 

Κόστος κτήσης την 31η ∆εκεµβρίου 2007 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 31η ∆εκεµβρίου 2007 248.000 799.380 682.571 74.820 4.762 1.809.533 

Προσθήκες 0 38.082 0 23.028 5.308 66.418 

Πωλήσεις – Μειώσεις 0 0 0 -30.956 0 -30.956 

Αποσβέσεις χρήσης 0 -17.407 -43.056 -8.477 -2.365 -71.303 

Αποσβέσεις πωληθέντων -διαγραφέντων 0 0 0 10.473 0 10.473 

Κόστος κτήσης την 31η ∆εκεµβρίου 2008 248.000 901.258 846.437 96.771 52.374 2.144.839 

Μείον: Συσσωρευµένες αποσβέσεις 0 -81.202 -206.921 -27.883 -44.668 -360.675 

Λογιστική αξία την 31η ∆εκεµβρίου 2008 248.000 820.055 639.516 68.889 7.705 1.784.165 

 

 

5.2 Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 

Οι λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις της Εταιρίας αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 

 
Ποσά σε € 31.12.2008  31.12.2007 

∆οσµένες εγγυήσεις 8.275  8.275 

Σύνολο 8.275  8.275 
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5.3 Αποθέµατα 

Τα αποθέµατα της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 

Ποσά σε € 31.12.2008  31.12.2007 

Εµπορεύµατα 12.025  13.867 

Προϊόντα Έτοιµα και Ηµιτελή 61.775  56.771 
Α’, Β’ Ύλες & Υλικά Συσκευασίας 97.778  94.341 

Σύνολο 171.579  164.979 

 
  

5.4 Πελάτες  

Ο λογαριασµός αυτός αναλύεται ως ακολούθως:  

 
Ποσά σε €  31.12.2008  31.12.2007 

Πελάτες 641.964  487.685 

Μείον: Προβλέψεις επισφαλειών -114.311  -62.785 
Γραµµάτια εισπρακτέα 7.000  9.500 
Επιταγές Εισπρακτέες 966.630  1.214.622 

Επιταγές σε Καθυστέρηση 2.216  2.216 

Σύνολο 1.503.499  1.651.238 

 
Η Εταιρία στην τρέχουσα χρήση σχηµάτισε πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων συνολικού ύψους 51.526 ευρώ, η 

οποία βάρυνε τα αποτελέσµατα της τρέχουσας χρήσης. 

 

5.5 Λοιπές απαιτήσεις  

Ο λογαριασµός αυτός αναλύεται ως ακολούθως:  
 

Ποσά σε €  31.12.2008  31.12.2007 

Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως 91.074  22.131 
Χρηµατικές διευκολύνσεις προσωπικού 1.292  2.702 
Προκαταβολές και λογαριασµοί προς απόδοση 10.854  11.350 

Απαιτήσεις από το Ελληνικό ∆ηµόσιο 15.203  11.991 
Λοιπές απαιτήσεις 76.639  126.033 

Σύνολο 195.062  174.207 

 

 

5.6 Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
 
Ο λογαριασµός αυτός αναλύεται ως ακολούθως:  
 

Ποσά σε € 31.12.2008  31.12.2007 

∆ιαθέσιµα στο Ταµείο 17.165  3.131 

Καταθέσεις σε τραπεζικούς λογαριασµούς 23.487  27.440 

Σύνολο 40.652  30.571 
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5.7 Μετοχικό Κεφάλαιο 
 

Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αποτελείται από 9.300 κοινές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 5 0 ευρώ η κάθε 

µία. Το σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου ανέρχεται σε 465.00 ευρώ.  

Οι µέτοχοι της Εταιρίας κατά την 31.12.2008 εµφανίζονται στον παρακάτω πίνακα: 

 ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΑΞΙΑ  

ΜΕΤΟΧΩΝ 

%  

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

«SPIDER» ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε. 5.859 292.950 63% 

ΜΑΡΜΑΡΑΚΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 3.255 162.750 35% 

ΚΑΡΑΛΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆ΑΣ 186 9.300 2% 

ΣΥΝΟΛΟ 9.300 465.000 100% 

 

 

5.8 Λοιπά Αποθεµατικά 

Ο λογαριασµός αυτός αναλύεται ως ακολούθως:  
 

Ποσά σε €  
Τακτικό 

Αποθεµατικό 
Έκτακτα 

Αποθεµατικά 
Σύνολο 

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2007 36.184 521.763 557.947 
Μεταβολές κατά την διάρκεια της χρήσης 2007:    
-Σχηµατισµός αποθεµατικού από καθαρά κέρδη 
χρήσης 2006 3.735 0 3.735 

Υπόλοιπο την 31η ∆εκεµβρίου 2007 39.919 521.763 561.682 

Μεταβολές κατά την διάρκεια της χρήσης 2007:    

-Σχηµατισµός αποθεµατικού από καθαρά κέρδη 
χρήσης 2007 1.487 17.870 19.357 

Υπόλοιπο την 31η ∆εκεµβρίου 2008 41.406 539.633 581.039 

 
Το τακτικό αποθεµατικό έχει σχηµατιστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Εµπορικού Νόµου 2190/1920. 

Στα έκτακτα αποθεµατικά περιλαµβάνονται λοιπά αποθεµατικά αναπτυξιακών νόµων. 

 

 

5.9 Αποτελέσµατα εις νέο 

Ποσά σε € 31.12.2008  31.12.2007 

Προτεινόµενο µέρισµα -  - 
Υπόλοιπο Κερδών 372.339  315.484 

Σύνολο 372.339  315.484 
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5.10  Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

Ο λογαριασµός αυτός αναλύεται ως ακολούθως: 
  

Ποσά σε € 31.12.2008  31.12.2007 

Υποχρεώσεις    

Υπόλοιπο έναρξης 7.190  10.026 
Συνταξιοδοτικές παροχές 713  2.719 

Αναλογιστικά κέρδη -  -5.555 

Σύνολο 7.903  7.190 

 
 Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν για τους ανωτέρω λογιστικούς σκοπούς είναι οι 

εξής: 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑ∆ΟΧΕΣ 
  31.12.2008  31.12.2007 

Προεξοφλητικό επιτόκιο  5,7%  4,6% 

Μελλοντικές αυξήσεις µισθών  3,5%  3,5% 

Πληθωρισµός  2%  2,0% 

 
∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑ∆ΟΧΕΣ 

ΟΜΑ∆Α ΗΛΙΚΙΩΝ 
 ΟΙΚΙΟΘΕΛΗΣ 
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 

 
ΑΠΟΛΥΣΗ 

Έως 40 ετών  5,7%  5% 

41-50  3,5%  2% 

51 και άνω  2%  1% 

 

5.11  Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 

 
Ο λογαριασµός αυτός αναλύεται ως ακολούθως:  
 

Ποσά σε € 31.12.2008  31.12.2007 

Ζηµίες προς συµψηφισµό    

Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία    

Άυλα περιουσιακά στοιχεία -285  -1.085 
Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 141.631  134.082 
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις    

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόµενους -1.976  -1.797 
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις    

Υποχρεώσεις από Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις 14.781  3.430 

Σύνολο 154.152  134.629 

Επίδραση λόγω µεταβολής συντελεστή 
φορολογίας εισοδήµατος -30.830  0 

Γενικό σύνολο 123.322  134.629 



ΕΠΙΠΛΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 

 
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση  31 
1η Ιανουαρίου έως 31η ∆εκεµβρίου 2008 

5.12  Τραπεζικός δανεισµός 

Ο λογαριασµός αυτός αναλύεται ως ακολούθως:  

 

Ποσά σε €  31.12.2008  31.12.2007 

Μακροπρόθεσµος δανεισµός     
∆άνειο (Εθνική Τράπεζα) 63.272  144.373 

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης (Leasing) 148.775  197.913 

Σύνολο µακροπρόθεσµων δανείων 212.047  342.286 
    

Βραχυπρόθεσµος δανεισµός     

Τραπεζικός δανεισµός 1.228.106  1.459.449 
Βραχυπρόθεσµο µέρος µακροπρόθεσµων δανείων 116.130  101.036 

Σύνολο 1.344.236  1.560.486 

Σύνολο Τραπεζικού δανεισµού 1.556.283  1.902.772 

 
 
 

5.13  Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

Ο λογαριασµός αυτός αναλύεται ως ακολούθως:   

 
Ποσά σε €  31.12.2008  31.12.2007 

Προµηθευτές 75.274  47.895 
Επιταγές πληρωτέες 369.200  291.964 

Σύνολο 444.474  339.859 

 
 
 
 

5.14  Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

Ο λογαριασµός αυτός αναλύεται ως ακολούθως:  

 
Ποσά σε €  31.12.2008  31.12.2007 

Προκαταβολές πελατών 3.000  524 

Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 34.775  35.632 
Λοιπές υποχρεώσεις 112.649  36.246 

Σύνολο 150.424  72.402 
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5.15  Φόρος Εισοδήµατος 

Ο λογαριασµός αναλύεται ως ακολούθως: 
 

Ποσά σε € 31.12.2008  31.12.2007 

Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων    

Τρέχον Φόρος χρήσης 2.449  18.448 
Αναβαλλόµενος φόρος 19.523  21.338 

Σύνολο 21.972  39.786 

      

Ποσά σε € 31.12.2008  31.12.2007 

Εφαρµοστέος Φορολογικός Συντελεστής 25%  25% 

Φόρος Εισοδήµατος, βάσει των Ε.Λ.Π. 20.937  18.448 

Αναβαλλόµενοι φόροι    

Αναστροφή αποσβέσεων ενσώµατων  
περιουσιακών στοιχείων 7.550  17.048 
Αναστροφή αποσβέσεων ασώµατων  
περιουσιακών στοιχείων 800  151 
Αναγνώριση Leasing ως µακροπρόθεσµος 
δανεισµός 11.351  3.430 
Πρόβλεψη παροχών προσωπικού -178  709 
Φόρος διαφορών φορολογικού ελέγχου 12.342  0 

Προσαρµογή αναβαλλόµενης φορολογίας από 
µεταβολή φορολογικού συντελεστή -30.830  0 
Σύνολο αναβαλλόµενων φόρων 1.035  21.338 

Έξοδο φόρου σε κατάσταση 
αποτελεσµάτων χρήσης 21.972  39.786 
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6. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 
 

6.1 Κύκλος 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-
31.12.2008 

 
01.01-

31.12.2007 
Πωλήσεις εµπορευµάτων 170.171  223.499 

Πωλήσεις προϊόντων ετοίµων & ηµιτελών 2.077.781  1.881.062 

Πωλήσεις λοιπών αποθεµάτων 153  - 

Παροχή υπηρεσιών 30.916  31.319 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2.279.021  2.135.880 

 

6.2 Κόστος Πωληθέντων 

Ο λογαριασµός αναλύεται ως ακολούθως: 

 

Ποσά σε € 
01.01-

31.12.2008 
 

01.01-
31.12.2007 

∆ιαφορά Α’, Β’ Υλών, Αναλωσίµων και λοιπών υλικών 690.343  565.857 
∆ιαφορά Εµπορευµάτων 121.865  150.782 
∆ιαφορά Προϊόντων Ετοίµων και Ηµιτελών -5.005  -27.368 
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 533.764  524.670 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων 11.329  9.241 

Παροχές τρίτων 40.718  19.838 
∆ιάφορα έξοδα 14.427  17.183 
Αποσβέσεις παγίων στοιχείων 54.794  49.555 
Προβλέψεις για υποχρεώσεις παροχών στο προσωπικό 438  2.559 

Σύνολο 1.462.673  1.312.315 

 
 

6.3 Παροχές στο προσωπικό 

Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού της Εταιρίας κατά την παρουσιαζόµενη ηµεροµηνία αναλύεται ως εξής: 

 
 31.12.2008  31.12.2007 

Μισθωτοί 7  7 

Ηµεροµίσθιοι 21  23 

Σύνολο 28  30 
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Οι παροχές προς το προσωπικό της Εταιρίας αναλύονται ως ακολούθως: 
 

Ποσά σε € 31.12.2008  31.12.2007 

Μισθοί, ηµεροµίσθια και επιδόµατα 542.720  525.584 

Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης 152.764  147.675 
Αποζηµιώσεις τερµατισµού υπηρεσίας 1.328  3.571 
Συνταξιοδοτικό κόστος προγραµµάτων 
καθορισµένων παροχών 713  2.718 

Σύνολο 697.525  679.548 

 
 

6.4 Έξοδα διαθέσεως 

Ο λογαριασµός αναλύεται ως ακολούθως: 

 

Ποσά σε € 

01.01-
31.12.2008 

 01.01- 
31.12.2007 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 54.605  51.707 

Αµοιβές και έξοδα τρίτων 85.701  110.868 

Παροχές τρίτων 35.344  28.488 

∆ιάφορα έξοδα 40.799  49.742 

Αποσβέσεις παγίων στοιχείων 11.305  11.224 

ΣΥΝΟΛΟ 227.753  252.029 

 
 
 
 

6.5 Έξοδα διοικήσεως 

Ο λογαριασµός αναλύεται ως ακολούθως: 

 

Ποσά σε € 

01.01-
31.12.2008 

 01.01- 
31.12.2007 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 108.444  100.453 

Αµοιβές και έξοδα τρίτων 39.439  31.027 

Παροχές τρίτων 63.125  62.218 

Φόροι-Τέλη 16.108  13.384 

∆ιάφορα έξοδα 49.923  49.616 

Αποσβέσεις παγίων στοιχείων 5.204  6.677 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 282.243  263.374 

 
 

6.6 Άλλα έσοδα  

Ο λογαριασµός αναλύεται ως ακολούθως: 

 

Ποσά σε € 

01.01-
31.12.2008 

 01.01- 
31.12.2007 

Κέρδη αναλογιστικής µελέτης -  5.555 
Εισπραττόµενα έξοδα αποστολής 26.189  21.107 
Λοιπά έσοδα 13.809  - 

Σύνολο 39.998  21.107 
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6.7 Άλλα έξοδα 

Ο λογαριασµός αναλύεται ως ακολούθως: 

 
Ποσά σε € 01.01-

31.12.2008 
 01.01- 
31.12.2007 

Ζηµίες από πωλήσεις παγίων 16.888  5.353 

Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 51.526  62.785 
Έξοδα προηγουµένων χρήσεων 23.695  67 
Λοιπά έξοδα 8.394  9.518 

Σύνολο 100.503  77.723 

 
 

6.8 Χρηµατοοικονοµικά έσοδα και έξοδα 

Ο λογαριασµός αναλύεται ως ακολούθως: 

 

Ποσά σε € 

01.01-
31.12.2008 

 01.01- 
31.12.2007 

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα    
-Τραπεζικά δάνεια -131.917  -128.560 
-Χρηµατοδοτικές µισθώσεις -15.470  -3.368 

-Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού -276  -160 

Σύνολο -147.663  -132.088 
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7.  ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ 
  
 

Μετάθεση αναγνώρισης πληρωτέων µερισµάτων στο χρόνο έγκρισης τους από την Γ.Σ. 

Σε αντίθεση µε τις προηγούµενα ισχύουσες λογιστικές αρχές, τα πληρωτέα µερίσµατα αναγνωρίζονται ως 

υποχρέωση κατά την ηµεροµηνία έγκρισης της προτεινοµένης διανοµής του ∆.Σ. από την Γενική Συνέλευση των 

µετόχων. 

 

Τροποποίηση ισολογισµού έναρξης και οικονοµικών καταστάσεων συγκριτικής χρήσης 

Οι παρούσες είναι οι τέταρτες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που συντάσσονται σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ. Οι 

λογιστικές αρχές µε τις οποίες καταρτίστηκαν οι οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως 2008 έχουν εφαρµοστεί µε 

συνέπεια τόσο για τις οικονοµικές καταστάσεις της συγκριτικής χρήσης 2007, όσο και για τις οικονοµικές καταστάσεις 

της χρήσης 2006, 2005 και 2004, καθώς και για τον ισολογισµό µετάβασης στα ∆ΠΧΠ της 01.01.2004. 
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8. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

8.1 Ενδεχόµενες Απαιτήσεις – 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.  

 

Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

Εντός του µηνός Νοεµβρίου, η Εταιρία "ΕΠΙΠΛΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε." αποδέχτηκε το εκκαθαριστικό σηµείωµα 

περαίωσης του Ν.3697/2008, που αφορούσε τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 2003 έως 2006. Σύµφωνα µε το 

εκκαθαριστικό σηµείωµα ο συνολικός φόρος ανήλθε σε 23.657,74 ευρώ και βάρυνε τα αποτελέσµατα της τρέχουσας 

χρήσης. Η εταιρία, λαµβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του εκκαθαριστικού σηµειώµατος της περαίωσης, σχηµάτισε 

πρόβλεψη ύψους 12.342,26 ευρώ για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 2007 και 2008.  

 

Πληροφορίες σχετικά µε ενδεχόµενες απαιτήσεις 

∆εν υπάρχουν. 

 

 

8.2 Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 

1.  Υπόλοιπα της εταιρίας µε τις συνδεδεµένες επιχειρήσεις 

Ποσά σε € 31.12.2008  31.12.2007 

Α) Απαιτήσεις     

«SPIDER» ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε. 646.985  27.869 

Σύνολο 646.985  27.869 

Β) Υποχρεώσεις    

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

Σύνολο -  - 
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2.  Συναλλαγές της εταιρίας µε τις συνδεδεµένες επιχειρήσεις 

Ποσά σε € 01.01.2008-

31.12.2008 

 01.01.2007-

31.12.2007 

Α) Πωλήσεις σε:    

«SPIDER» ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε. 854.699  692.006 

Σύνολο 854.699  692.006 

Β) Αγορές από:    

«SPIDER» ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε. 104.182  119.889 

Σύνολο 104.182  119.889 

 

3.  Συναλλαγές της εταιρίας µε λοιπά συνδεδεµένα µέρη 

Ποσά σε € 31.12.2008  31.12.2007 

Α) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών 

στελεχών και µελών της διοίκησης: 90.000  90.000 

Β) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη 

και µέλη της διοίκησης: 102.647  - 

Γ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά 

στελέχη και µέλη της διοίκησης: -  - 

 
 

4.  Χορηγηθείσες εγγυήσεις υπέρ συνδεδεµένων µερών και τρίτων 

∆εν υπάρχουν. 

 

5.  Αµοιβές µελών ∆ιοίκησης 

Οι αµοιβές των µελών της ∆ιοίκησης της Εταιρίας στην παρούσα χρήση ανήλθαν στο ποσό των 90.000 ευρώ. 

 

 

8.3 Κέρδη ανά µετοχή 

Τα  βασικά κέρδη ανά µετοχή έχουν  ως εξής: 

Ποσά σε € 01.01 – 
31.12.2008 

 01.01 – 
31.12.2007 

Κέρδη προ φόρων 98.184  125.013 

Φόρος εισοδήµατος -21.972  -39.786 

Κέρδη µετά από φόρους 76.212  85.227 

    

Βασικά κέρδη ανά µετοχή (€/µετοχή) 8,195  9,164 
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8.4 Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού 

 ∆εν υπάρχουν µεταγενέστερα των οικονοµικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία αφορούν την Εταιρία, 

εξαιτίας των οποίων επιβάλλεται ιδιαίτερη αναφορά από τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ).  

 

Μοσχάτο, 7 Μαρτίου 2009 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆.Σ. 

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ  
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

   
   
   
   
   

ΠΕΤΣΙΟΣ Ν. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑΚΗΣ Π. ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΚΑΧΡΙΛΑΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
Α.∆.Τ.  Χ. 080188 Α.∆.Τ.  AA 025781 Α.Μ. ΟΕΕ 28218 - Α' Τάξεως 
 

Βεβαιώνεται, ότι οι εν λόγω Οικονοµικές Καταστάσεις αποτελούνται από 39 σελίδες και είναι αυτές, που 

αναφέρονται στην παρούσα Έκθεση Ελέγχου που χορηγήσαµε µε ηµεροµηνία 30 Μαρτίου 2009.  

 

Ιωάννινα, 30 Μαρτίου 2009 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής 

 

 

 

 

Νικόλαος Χρ. Καλλές 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15901 

Σ.Ο.Λ. α.ε. - Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 

Φ. Νέγρη 3, Αθήνα 

 

 

 

 

 


