
"SPIDER" ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε.
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10498/06/Β/86/41

ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ

από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008

Σύµφωνα µε την απόφαση 6/448/11.10.2007 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

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

Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο

των περιοδικών οικονοµικών καταστάσεων: 29 Μαΐου 2008

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

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

31.03.2008 31.12.2007 31.03.2008 31.12.2007 01.01 - 31.03.2008 01.01 - 31.03.2007 01.01 - 31.03.2008 01.01 - 31.03.2007

ΕΝΕΡΓΗTΙΚΟ 

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 26.952 26.797 23.951 24.022 Κύκλος Εργασιών 8.110 7.954 6.697 5.785

Επενδύσεις σε ακίνητα 6.494 6.494 6.494 6.494 Μικτά Κέρδη / (ζηµιές) 1.975 1.351 1.509 938

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 700 700 0 0 Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών 

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 118 119 890 891 και επενδυτικών αποτελεσµάτων -216 -435 -189 -425

Αποθέµατα 13.133 13.047 11.200 11.282 Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων -814 -768 -717 -715

Απαιτήσεις από πελάτες 25.147 22.990 24.422 21.969 Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους -635 -585 -537 -536

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 3.987 5.048 2.533 2.862 Κατανέµονται σε:

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 76.531 75.195 69.490 67.520 Μετόχους Εταιρίας -643 -584 -537 -536

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 8 -1 - -

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Κέρδη (ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή - 

Μεοχικό κεφάλαιο 9.881 9.881 9.881 9.881 βασικά (σε ευρώ) -0,022 -0,020 -0,019 -0,018

Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης 14.638 15.191 15.342 15.879 Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών,

Σύνολο Καθαρής Θέσης µετόχων εταιρίας (α) 24.519 25.072 25.223 25.760 επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων 43 -206 1 -214

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (β) 509 501 - -

Σύνολο Καθαρής Θέσης (γ) = (α) + (β) 25.028 25.573 25.223 25.760 ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ  ΡΟΩΝ  ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ  (Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ)

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 19.359 19.288 18.458 18.596 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 1.788 1.972 1.653 1.838 01.01 - 31.03.2008 01.01 - 31.03.2007 01.01 - 31.03.2008 01.01 - 31.03.2007

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 18.536 16.753 16.057 13.828 Λειτουργικές δραστηριότητες:

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 11.820 11.609 8.099 7.498 Κέρδη προ φόρων -814 -768 -717 -715

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 51.503 49.622 44.267 41.760 Πλέον / µείον προσαρµογές για: 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ Αποσβέσεις 288 229 219 212

ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 76.531 75.195 69.490 67.520 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 602 333 529 289

Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές 

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες: λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται 

µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων -86 103 82 -11

Μείωση / (αύξηση)  απαιτήσεων -2.213 -1.389 -2.500 -922

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 296 1.601 596 981

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -602 -333 -529 -289

Καταβεβληµένοι φόροι 0 -117 0 -117

Σύνολο εισροών / (εκροών) 

από λειτουργικές δραστηριότητες (α) -2.529 -341 -2.320 -572

Επενδυτικές δραστηριότητες:

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, 

κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων 0 0 0 -44

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων -442 -494 -146 -458

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ Σύνολο εισροών / (εκροών) 

α) Έσοδα - 791 από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -442 -494 -146 -502

β) Έξοδα - 152 Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

γ) Απαιτήσεις - 7.859 Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 1.854 1.048 2.091 958

δ) Υποχρεώσεις - 51 Σύνολο εισροών / (εκροών)

ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 1.854 1.048 2.091 958

    στελεχών και µελών της διοίκησης 233 173 Καθαρή αύξηση / (µείωση) 

στ) Απαιτήσεις από τα διευθυντικά στελέχη στα ταµειακά διαθέσιµα (α) + (β) + (γ) -1.117 213 -375 -116

      και µέλη της διοίκησης - - Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη έναρξης περιόδου 1.820 1.142 925 1.044

    και µέλη της διοίκησης 57 56 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

6. Στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνονται εκτός της µητρικής και οι ακόλουθες εταιρίες: λήξης περιόδου 703 1.355 550 928

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΘΟ∆ΟΣ 

ΕΤΑΙΡΙΑΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

"SPIDER" ITALIA s.r.l. ΙΤΑΛΙΑ - ΜΠΑΡΙ 99% Ολική ΣTΟΙΧΕΙΑ  ΚΑTΑΣTAΣΗΣ  ΜΕTABΟΛΩΝ  ΚΑΘΑΡΗΣ  ΘΕΣΗΣ  ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ  (Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ)

ΕΠΙΠΛΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΕΛΛΑ∆Α - ΑΘΗΝΑ 63% Ολική ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

"SPIDER" U.K.  L.t.d. Μ.ΒΡΕΤΑΝΙΑ -  SUDBURY 99,999% Ολική 01.01-31.03.2008 01.01-31.03.2007 01.01-31.03.2008 01.01-31.03.2007

"SPIDER" ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. ΕΛΛΑ∆Α - ΙΩΑΝΝΙΝΑ 99,999% Ολική Καθαρή θέση έναρξης περιόδου 

(01.01.2008 και 01.01.2007 αντίστοιχα) 25.573 28.667 25.760 28.755

Κέρδη / (ζηµίες) της περιόδου µετά από φόρους -635 -585 -537 -536

Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο απ' ευθείας

στην καθαρή θέση 90 -74 0 0

       Ιωάννινα,   27  Μαΐου  2008 Καθαρή θέση λήξης περιόδου 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ (31.03.2008 και 31.03.2007 αντίστοιχα) 25.028 28.008 25.223 28.219

ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

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

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

Ε∆ΡΑ

ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Επί ακινήτων της µητρικής εταιρίας έχουν εγγραφεί προσηµειώσεις υποθηκών ποσού 22.000.000,00 ευρώ, για εξασφάλιση τραπεζικών

δανείων, το ανεξόφλητο υπόλοιπο των οποίων, κατά την 31.03.2008, ανέρχονταν στο ποσό των 15.937.368,79 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 31.03.2008 ανέρχονταν στο ποσό των 836.731,73 ευρώ.

2. Η µητρική εταιρία "SPIDER" ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε. έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και την χρήση 2005 και κατά

συνέπεια οι φορολογικές υποχρεώσεις της µέχρι και την παρούσα οικονοµική κατάσταση δεν έχουν καταστεί οριστικές. Η εταιρία έχει

σχηµατίσει πρόβλεψη ύψους 26.000 ευρώ για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 2006 και 2007.

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 31.03.2008 ήταν για τον Όµιλο 340 και για την Εταιρία 286 άτοµα, ενώ κατά την

31.03.2007 ο σχετικός αριθµός ήταν 353 και 312 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 ευρώ):

Η εταιρία "SPIDER" ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. είναι νεοϊδρυθείσα εταιρία (ΦΕΚ 2129-29.03.2007) µε υπερδωδεκάµηνη χρήση που

λήγει την 31.12.2008 και ενσωµατώθηκε για πρώτη φορά στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου την 30.09.2007.

7.Την τρέχουσα περίοδο καταχωρήθηκαν απ' ευθείας στην καθαρή θέση του Οµίλου έσοδα ύψους 90.423,74 ευρώ, που αφορούν

συναλλαγµατικές διαφορές από µετατροπή σε ευρώ της λογιστικής κατάστασης της θυγατρικής εταιρίας "SPIDER U.K. L.t.d." την 31.03.2008.

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, 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 τον εκδότη, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή
απαιτείται.


