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ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων
Στοιχεία και πληροφορίες της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2007 έως 30 Σεπτεµβρίου 2007

Σύµφωνα µε την απόφαση 2/396/31.8.2006 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

∆ιεύθυνση διαδικτύου: http://www.spidersa.com

Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο

των περιοδικών οικονοµικών καταστάσεων: 26 Νοεµβρίου 2007

ΣTOIXEIA  IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  (Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €) ΣTOIXEIA  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΑΠΟTΕΛΕΣΜΑTΩΝ  ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ  (Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €)

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΜΙΛΟΣ

30.09.2007 31.12.2006 30.09.2007 31.12.2006 01.01 - 30.09.2007 01.01 - 30.09.2006 01.07 - 30.09.2007 01.07 - 30.09.2006

Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο 

Πάγια στοιχεία Ενεργητικού 33.584 32.141 31.231 30.481 Κύκλος Εργασιών 22.787 23.283 6.931 7.678

Αποθέµατα 12.800 11.872 11.078 10.566 Κόστος Πωλήσεων -17.276 -16.940 -5.034 -5.729

Απαιτήσεις από πελάτες 22.545 22.390 22.189 21.585 Μικτά Κέρδη / (Zηµιές) 5.511 6.343 1.897 1.949

Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού 4.193 3.510 2.754 2.811 Κέρδη / (Ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 73.122 69.913 67.252 65.443 και επενδυτικών αποτελεσµάτων -26 951 182 241

Κέρδη / (Ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών 

Π Α Θ Η T Ι Κ Ο αποτελεσµάτων και αποσβέσεων 796 1.656 517 464

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 23.193 21.087 22.099 20.749 Κέρδη / (Ζηµιές) προ φόρων -1.583 3.230 -326 3.276

Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις 13.167 11.008 10.597 9.129 Μείον φόροι 227 -212 137 -166

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 10.206 9.151 7.737 6.810 Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους -1.356 3.018 -189 3.110

Σύνολο υποχρεώσεων (α) 46.566 41.246 40.433 36.688 Κατανέµονται σε:

Μετοχικό κεφάλαιο 9.881 9.881 9.881 9.881 Μετόχους Εταιρίας -1.394 2.969 -186 3.029

Καθαρή Θέση µετόχων Εταιρίας 16.226 18.219 16.938 18.874 ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 37 49 -3 81

Σύνολο Καθαρής Θέσης µετόχων Εταιρίας (β) 26.107 28.100 26.819 28.755 Κέρδη (Ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή - 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας (γ) 449 567 0 0 βασικά (σε ευρώ) -0,047 0,104 -0,007 0,107

Σύνολο Καθαρής Θέσης (δ) 26.556 28.667 26.819 28.755

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α)+(δ) 73.122 69.913 67.252 65.443

ΕΤΑΙΡΙΑ

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες: 01.01 - 30.09.2007 01.01 - 30.09.2006 01.07 - 30.09.2007 01.07 - 30.09.2006

Κύκλος Εργασιών 18.257 18.960 6.125 6.023

Κόστος Πωλήσεων -14.216 -13.598 -4.624 -4.342

Μικτά Κέρδη / (Zηµιές) 4.041 5.362 1.501 1.681

Κέρδη / (Ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών 

και επενδυτικών αποτελεσµάτων -146 1.103 261 443

Κέρδη / (Ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών 

αποτελεσµάτων και αποσβέσεων 601 1.751 557 659

Κέρδη / (Ζηµιές) προ φόρων -1.518 3.491 -183 3.423

Μείον φόροι 251 -198 125 -181

Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους -1.267 3.293 -58 3.242

Κέρδη (Ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή - 

βασικά (σε ευρώ) -0,044 0,113 -0,002 0,112

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ  ΡΟΩΝ  ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ  (Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €)

α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών: - 2.714 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών: - 778 01.01 - 30.09.2007 01.01 - 30.09.2006 01.01 - 30.09.2007 01.01 - 30.09.2006

γ) Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη: - 7.554 Λειτουργικές δραστηριότητες:

δ) Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένα µέρη: - 107 Κέρδη προ φόρων -1.583 3.230 -1.518 3.491

ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών Πλέον / µείον προσαρµογές για: 

    στελεχών και µελών της διοίκησης: 759 581 Αποσβέσεις 822 705 747 648

στ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές)

      και µέλη της διοίκησης: 61 61 επενδυτικής δραστηριότητας 0 -3.300 0 -3.300

6. Στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνονται εκτός της µητρικής και οι ακόλουθες εταιρίες: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 1.557 1.108 1.404 989

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΘΟ∆ΟΣ Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές 

ΕΤΑΙΡΙΑΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται 

"SPIDER" ITALIA s.r.l. ΙΤΑΛΙΑ - BARI 99% Ολική µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:

ΕΠΙΠΛΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΕΛΛΑ∆Α - ΑΘΗΝΑ 63% Ολική Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων -929 -747 -511 -546

"SPIDER" U.K.  L.t.d. ΑΓΓΛΙΑ -  SUDBURY 99,999% Ολική Μείωση / (αύξηση)  απαιτήσεων -1.116 -4.304 -977 -2.722

"SPIDER" ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. ΕΛΛΑ∆Α - ΙΩΑΝΝΙΝΑ 99,999% Ολική (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 972 760 844 -603

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -1.557 -1.108 -1.404 -989

Καταβεβληµένοι φόροι -247 -526 -157 -431

Σύνολο εισροών / (εκροών) 

από λειτουργικές δραστηριότητες (α) -2.081 -4.182 -1.572 -3.463

ΣTΟΙΧΕΙΑ  ΚΑTΑΣTAΣΗΣ  ΜΕTABΟΛΩΝ  ΚΑΘΑΡΗΣ  ΘΕΣΗΣ  ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ  (Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €) Επενδυτικές δραστηριότητες:

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, 

01.01-30.09.2007 01.01-30.09.2006 01.01-30.09.2007 01.01-30.09.2006 κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων 0 0 -104 0

Καθαρή θέση έναρξης περιόδου Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων -2.265 -1.183 -1.393 -1.102

(01.01.2007 και 01.01.2006 αντίστοιχα) 28.667 27.569 28.755 27.324 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων 

Κέρδη / (ζηµίες) της περιόδου µετά από φόρους -1.356 3.018 -1.267 3.293 και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων 0 3.426 0 3.426

∆ιανεµηθέντα µερίσµατα -668 -436 -668 -436 Σύνολο εισροών / (εκροών) 

Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο απ' ευθείας από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -2.265 2.243 -1.497 2.324

στην καθαρή θέση -86 122 0 0 Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Καθαρή θέση λήξης περιόδου Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 4.735 4.013 3.307 3.283

(30.09.2007 και 30.09.2006 αντίστοιχα) 26.556 30.273 26.819 30.182 Μερίσµατα πληρωθέντα -668 -436 -668 -436

Σύνολο εισροών / (εκροών)

       Ιωάννινα,   23  Νοεµβρίου  2007 από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 4.067 3.577 2.639 2.847

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Καθαρή αύξηση / (µείωση) 

ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΤΟΥ ∆.Σ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ στα ταµειακά διαθέσιµα (α) + (β) + (γ) -279 1.638 -430 1.708

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

έναρξης περιόδου 1.142 892 1.044 730

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

λήξης περιόδου 863 2.530 614 2.438

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ

Α.∆.Τ.   AE. 281170 Α.∆.Τ.   Χ. 080188  A.Μ.  Αδείας Ο.Ε.Ε. 12520 / Α' Τάξεως

Ε∆ΡΑ

ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της "SPIDER" ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε. Συνιστούµε, εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους

επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την Εταιρία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της, όπου αναρτώνται οι περιοδικές οικονοµικές καταστάσεις που προβλέπουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή

όποτε αυτή απαιτείται.

1. Επί ακινήτων της µητρικής εταιρίας έχουν εγγραφεί προσηµειώσεις υποθηκών ποσού 13.000.000,00 ευρώ, για εξασφάλιση τραπεζικών

δανείων, το ανεξόφλητο υπόλοιπο των οποίων, κατά την 30.09.2007, ανέρχονταν στο ποσό των 16.000.000,00 ευρώ. Επί των ακινήτων της

θυγατρικής εταιρίας ΕΠΙΠΛΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. έχουν εγγραφεί προσηµειώσεις υποθηκών ύψους 381.512,00 ευρώ, για εξασφάλιση τραπεζικών

δανείων, το ανεξόφλητο υπόλοιπο των οποίων, κατά την 30.09.2007 ανέρχονταν στο ποσό των 855.231,29 ευρώ.

2. Με ηµεροµηνία 23.05.2007 ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος των χρήσεων 2003 έως και 2005 της µητρικής εταιρίας

"SPIDER" ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε. Από τον φορολογικό έλεγχο προέκυψαν πρόσθετοι φόροι 169.232 ευρώ πλέον

προστίµων και προσαυξήσεων 99.439 ευρώ ήτοι συνολικά 268.671 ευρώ. Η εταιρία έχει διενεργήσει πρόβλεψη φόρων για τις ανωτέρω

χρήσεις ύψους 140.000 ευρώ. Η προκύψασα διαφορά ύψους συνολικά 128.671 ευρώ, βαρύνει τα αποτελέσµατα της κλειόµενης περιόδου. 

Η θυγατρική εταιρία "ΕΠΙΠΛΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε." 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 30.09.2007 ήταν για τον Όµιλο 343 και για την Εταιρία 299 άτοµα, ενώ κατά την

30.09.2006 ο σχετικός αριθµός ήταν 363 και 329 άτοµα αντίστοιχα.

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 €):

Η εταιρία "SPIDER" ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. είναι νεοϊδρυθείσα εταιρία και ενοποιείται για πρώτη φορά στην παρούσα οικονοµική

κατάσταση.

7. Με ηµεροµηνία 23.01.2007 η µητρική εταιρία αύξησε την συµµετοχή της στην θυγατρική εταιρία «ΕΠΙΠΛΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» κατά 5% µε την

αγορά 465 µετοχών, διαµορφώνοντας το ποσοστό συµµετοχής της από 58% σε 63%. 

8.Τα επενδυτικά ακίνητα αποτιµήθηκαν από ανεξάρτητο επαγγελµατία εκτιµητή στην εύλογη αξία τους και το προκύψαν κέρδος απεικονίστηκε

απ' ευθείας στα αποτελέσµατα της περιόδου 01.01.2007 - 31.03.2007.


