
 

Ανακοίνωση περί σχολιασμού οικονομικών καταστάσεων  31 Δεκ. 2009 
 

Λαμβανομένων υπόψη των συνθηκών που επικράτησαν στην αγορά την χρήση 

2009, η πορεία του Ομίλου και της Εταιρίας κρίνεται αρκετά ικανοποιητική. 

Συγκεκριμένα:  

 Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου κατά την χρήση 2009 ανήλθε σε € 

36.965.609 έναντι € 37.204.592 της χρήσης 2008 παρουσιάζοντας μικρή μόνο 

μείωση 0,64%. Τα μικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε € 10.465.158 έναντι € 

9.579.602 της χρήσης 2008 παρουσιάζοντας αύξηση 9,24%. Τα κέρδη προ φόρων, 

χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του 

Ομίλου ανήλθαν σε € 3.331.600 έναντι € 1.410.324 της χρήσης 2008 

παρουσιάζοντας αύξηση 136,23%. Τα αποτελέσματα προ φόρων του Ομίλου 

ανήλθαν σε €  196.187 έναντι € -1.710.297 της χρήσης 2008, παρουσιάζοντας 

αύξηση 111,47%. Τέλος, τα αποτελέσματα μετά από φόρους του Ομίλου ανήλθαν 

σε € 83.871 έναντι € -1.872.231 της χρήσης 2008 παρουσιάζοντας αύξηση 104,48%. 

 Ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας κατά την χρήση 2009 ανήλθε σε € 

28.160.342 έναντι € 30.237.003 της χρήσης 2008 παρουσιάζοντας μείωση 6,87%. Τα 

μικτά κέρδη της Εταιρίας ανήλθαν σε € 7.451.829 έναντι € 7.520.939 της χρήσης 

2008 παρουσιάζοντας μείωση 0,92%. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, 

επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) της Εταιρίας ανήλθαν 

σε € 2.748.068 έναντι € 1.514.969 της χρήσης 2008 παρουσιάζοντας αύξηση 81,39%. 

Τα αποτελέσματα προ φόρων της Εταιρίας ανήλθαν σε  € 66.974 έναντι € -

1.099.522 της χρήσης 2008, παρουσιάζοντας αύξηση 106,09%. Τέλος, τα 

αποτελέσματα μετά από φόρους της Εταιρίας ανήλθαν σε € -13.829 έναντι € -

1.257.977 της χρήσης 2008 παρουσιάζοντας αύξηση 98,90%. 

Η ανωτέρω βελτιωμένη εικόνα οφείλεται σε επιλογή προϊόντων με 

μεγαλύτερο περιθώριο μικτού κέρδους και σε παραγωγική αναδιοργάνωση της 

Εταιρίας. Αξίζει να σημειώσουμε ότι τα συνολικά έξοδα αυξήθηκαν με μικρότερο 



ποσοστό σε σχέση με την αύξηση του μικτού περιθωρίου λόγω του περιορισμού 

των μη παραγωγικών εξόδων.  

Επιπλέον, η Εταιρεία κατάφερε να περιορίσει και τον δανεισμό της τόσο 

σε επίπεδο Εταιρείας  κατά 849  χιλ. €  όσο και σε επίπεδο Ομίλου κατά 1.026 χιλ. 

€. 

Η κυριότερη πηγή ταμειακής ρευστότητας προήλθε από τη λειτουργική 

δραστηριότητα η οποία αυξήθηκε εντυπωσιακά και ανήλθε για τον όμιλο σε 

3.014 χιλ. €  από -379 χιλ. € και στην Εταιρία σε 2.533 χιλ. €  από 231χιλ. € 

 Τα οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες και η Ετήσια Οικονομική 

Έκθεση της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009 είναι διαθέσιμα 

στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.spidersa.com και στην ιστοσελίδα του ΧΑ 

www.ase.gr. 

 


