
 

ΕΠΙΠΛΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠO 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΕΩΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008

(δηµοσιευόµενα βάσει του ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΛΠ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:

∆ιεύθυνση έδρας της εταιρίας: Πειραιώς 79, Μοσχάτο Ηµεροµηνία έγκρισης των ετήσιων 

Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 50629/01ΝΤ/Β/01/305 οικονοµικών καταστάσεων: 27 Μαρτίου 2009

Εποπτεύουσα Αρχή: Νοµαρχία Αθηνών - Τοµέας Ν.Αθήνας - ∆ιεύθυνση Εµπορίου Ορκωτός ελεγκτής λογιστής: Νικόλαος Χρ. Καλλές (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15901)

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου: Πρόεδρος: Πέτσιος Ελευθέριος Ελεγκτική εταιρία: Σ.Ο.Λ.  Α.Ε.Ο.Ε.

∆/νων Σύµβουλος: Μαρµαράκης Θεόφιλος Τύπος έκθεσης ελέγχου: Με σύµφωνη γνώµη 

Μέλη: Πέτσιος Κ.Νικόλαος, Πέτσιος Αναστάσιος, ∆ιεύθυνση διαδικτύου: http://www.spidersa.com

Πενταράκη Παναγιώτα

ΣTOIXEIA  IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ  ΡΟΩΝ  ΧΡΗΣΗΣ  (ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ)

31.12.2008 31.12.2007 01.01 - 31.12.2008 01.01 - 31.12.2007

ΕΝΕΡΓΗTΙΚΟ Λειτουργικές δραστηριότητες:

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 1.784 1.810 Κέρδη προ φόρων 98 125

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 8 8 Πλέον / µείον προσαρµογές για: 

Αποθέµατα 172 165 Αποσβέσεις 71 67

Απαιτήσεις από πελάτες 1.503 1.651 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 148 132

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 236 205 Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3.703 3.839  ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων -7 -37

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μείωση / (αύξηση)  απαιτήσεων 127 -214

Μετοχικό κεφάλαιο 465 465 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 113 -229

Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης 953 877 Μείον:

Σύνολο Καθαρής Θέσης µετόχων εταιρίας (α) 1.418 1.342 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληµένα -148 -132

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 212 342 Καταβληµένοι φόροι 0 0

Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 131 142 Σύνολο Εισροών / (Εκροών) 

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 1.344 1.561 από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 403 -288

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 598 452 Επενδυτικές δραστηριότητες:

Σύνολο υποχρεώσεων (β) 2.285 2.497 Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών παγίων -46 -293

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β) 3.703 3.839 Σύνολο Εισροών / (Εκροών) 

από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -46 -293

ΣTOIXEIA  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΑΠΟTΕΛΕΣΜΑTΩΝ  ΧΡΗΣΗΣ  (ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ) Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

01.01 - 31.12.2008 01.01 - 31.12.2007 Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 0 649

Κύκλος Εργασιών 2.279 2.136 Εξοφλήσεις δανείων -301 0

Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 816 824 Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις -45 0

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών Μερίσµατα πληρωθέντα 0 -47

και επενδυτικών αποτελεσµάτων 246 257 Σύνολο Εισροών / (Εκροών)

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων 98 125 από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) -346 602

Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους 76 85 Καθαρή αύξηση / (µείωση) 

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, στα ταµειακά διαθέσιµα (α) + (β) + (γ) 10 21

επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων 317 327 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 31 10

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες: Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 41 31

ΣTΟΙΧΕΙΑ  ΚΑTΑΣTAΣΗΣ  ΜΕTABΟΛΩΝ  ΚΑΘΑΡΗΣ  ΘΕΣΗΣ  ΧΡΗΣΗΣ  (ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ)

31.12.2008 31.12.2007

Καθαρή θέση έναρξης χρήσης 

(01.01.2008 και 01.01.2007 αντίστοιχα) 1.342 1.303

Κέρδη / (ζηµίες) της χρήσης, µετά από φόρους 76 85

∆ιανεµηθέντα µερίσµατα 0 -47

Καθαρή θέση λήξης χρήσης

(31.12.2008 και 31.12.2007 αντίστοιχα) 1.418 1.342

Μοσχάτο, 7 Μαρτίου 2009

α) Έσοδα: 854 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

β) Έξοδα: 104

γ) Απαιτήσεις: 647

δ) Υποχρεώσεις: 0 ΠΕΤΣΙΟΣ Ν. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑΚΗΣ Π. ΘΕΟΦΙΛΟΣ

ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης: 91    Α.∆.Τ.  Χ 080188 Α.∆.Τ.  AA 025781

στ) Απαιτήσεις από τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης: 103                      Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης: 0

ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη 

    και µέλη της διοίκησης:          ΚΑΧΡΙΛΑΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

       Α.Μ. ΟΕΕ 28218 - Α' Τάξεως

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.

7. Η εταιρία σχηµάτισε εντός της χρήσης πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων ύψους 51.526,05 ευρώ. 

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 31η ∆εκεµβρίου 2008, ανέρχονταν στο

ποσό των 130.305,00 ευρώ.

2. Εντός του µηνός Νοεµβρίου, η εταιρία 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. 

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 31.12.2008 ήταν 28 άτοµα, ενώ κατά την 31.12.2007 ο αριθµός

ήταν 30 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 (ποσά σε χιλιάδες ευρώ):

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 ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που προβλέπουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και στην έκθεση ελέγχου του ορκωτού

ελεγκτή λογιστή.


