Ανακοίνωση περί σχολιασµού οικονοµικών καταστάσεων 31 Μαρτίου 2009
Βελτίωση των βασικών οικονοµικών µεγεθών , ενίσχυση του κύκλου εργασιών
και αναστροφή στα καθαρά κέρδη µετά από φόρους τα οποία διαµορφώθηκαν σε
κέρδη έναντι ζηµιών το αντίστοιχο διάστηµα του 2008, ανακοινώνει ο όµιλος
Spider στα αποτελέσµατα 1ου τριµήνου του 2009 βάσει των ∆ιεθνών Προτύπων
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧA).
Πρέπει να σηµειωθεί ότι στο α΄ τρίµηνο κάθε χρήσης ο κύκλος εργασιών του
οµίλου, κατά πάγιο τρόπο υστερεί σε αναλογία µε τον ετήσιο και τα
αποτελέσµατα παρουσιάζουν τις χαµηλότερες επιδόσεις λόγω τις επιβάρυνσής
τους µε το σύνολο των αναλογουσών στην περίοδο δαπανών.
Η ανωτέρω βελτιωµένη εικόνα εν µέσω δυσµενούς οικονοµικής συγκυρίας,
αποδίδεται κυρίως στην παραγωγική αναδιοργάνωση της εταιρίας, στην επιλογή
προϊόντων µε µεγαλύτερο περιθώριο µικτού κέρδους, στον περιορισµό των µη
παραγωγικών εξόδων και στη διεύρυνση των δραστηριοτήτων των εταιριών του
οµίλου τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, ενισχύοντας σηµαντικά τον
κλάδο υπηρεσιών περιβάλλοντος.
Ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας κατά το Α’ τρίµηνο του 2009 ανήλθε σε €
7.127.779

έναντι

€

6.697.267

του

αντίστοιχου

διαστήµατος

του

2008,

παρουσιάζοντας αύξηση 6,43%. Τα µικτά κέρδη της Εταιρίας ανήλθαν σε €
1.833.934

έναντι

€

1.509.194

του

αντίστοιχου

διαστήµατος

του

2008,

παρουσιάζοντας αύξηση 21,52%. Τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (EBITDA) της Εταιρίας ανήλθαν
σε € 656.736 έναντι € 822 του αντίστοιχου διαστήµατος του 2008, παρουσιάζοντας
αύξηση 79.870,74%. Τα καθαρά κέρδη µετά από φόρους της Εταιρίας ανήλθαν σε
€ -22.773 έναντι € -537.721 του αντίστοιχου διαστήµατος του 2008.
Ο κύκλος εργασιών του Οµίλου κατά το Α’ τρίµηνο του 2009 ανήλθε σε €
8.791.607

έναντι

€

8.109.675

του

αντίστοιχου

διαστήµατος

του

2008,

παρουσιάζοντας αύξηση 11,16%. Τα µικτά κέρδη του Οµίλου ανήλθαν σε €

2.582.805

έναντι

€

1.974.984

του

αντίστοιχου

διαστήµατος

του

2008,

παρουσιάζοντας αύξηση 30,78%. Τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του Οµίλου ανήλθαν σε
€ 963.137 έναντι € 43.414 του αντίστοιχου διαστήµατος του 2008, παρουσιάζοντας
αύξηση 2.118,47%. Τα καθαρά κέρδη µετά από φόρους του Οµίλου ανήλθαν σε €
128.796 έναντι ζηµιών ύψους €635.560 το αντίστοιχο διάστηµα του 2008.

