
∆ιεύθυνση διαδικτύου όπου έχουν καταχωρηθεί οι οικονοµικές καταστάσεις: http://www.spidersa.com

Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των περιοδικών

οικονοµικών καταστάσεων: 25 Νοεµβρίου 2009

ΣTOIXEIA  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΘΕΣΗΣ  (ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ) ΣTOIXEIA  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ  ΕΣΟ∆ΩΝ  (ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ)

30.09.2009 31.12.2008 01.01 - 30.09.2009 01.01 - 30.09.2008 01.07 - 30.09.2009 01.07 - 30.09.2008

ΕΝΕΡΓΗTΙΚΟ Κύκλος Εργασιών 1.925 1.484 680 378

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 1.758 1.784 Μικτά Κέρδη / (ζηµιές) 606 595 181 117

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 9 8 Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών 

Αποθέµατα 160 172 και επενδυτικών αποτελεσµάτων 246 155 60 -12

Απαιτήσεις από πελάτες 1.947 1.503 Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων 170 53 48 -35

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 244 236 Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α) 136 40 38 -26

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 4.118 3.703 Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) 0 0 0 0

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α)+(Β) 136 40 38 -26

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Κέρδη (ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε €) 14,6319 4,2539 4,1016 -2,8731

Μετοχικό κεφάλαιο 465 465 Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 1.089 953 αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων 300 208 78 6

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α) 1.554 1.418

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 218 212 ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΤΑΜΙΑΚΩΝ  ΡΟΩΝ  (ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ)

Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 145 131 01.01 - 30.09.2009 01.01 - 30.09.2008

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 1.436 1.344 Λειτουργικές δραστηριότητες:

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 765 598 Κέρδη προ φόρων 170 53

Σύνολο υποχρεώσεων (β) 2.564 2.285 Πλέον / µείον προσαρµογές για: 

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β) 4.118 3.703 Αποσβέσεις 54 53

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 76 103

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες: Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης

ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 12 -63

Μείωση / (αύξηση)  απαιτήσεων -438 405

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 168 32

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -76 -103

Καταβεβληµένοι φόροι -21 0

Σύνολο Εισροών / (Εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) -55 480

Επενδυτικές δραστηριότητες:

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων -1 0

Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων -28 -29

Σύνολο Εισροών / (Εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -29 -29

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 206 0

Εξοφλήσεις δανείων -67 -418

α) Έσοδα: 1.180 Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις -41 0

β) Έξοδα: 56 Σύνολο Εισροών / (Εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 98 -418

γ) Απαιτήσεις: 1.152 Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα (α) + (β) + (γ) 14 33

δ) Υποχρεώσεις: 0 Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 41 30

ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 55 63

και µελών της διοίκησης: 51

στ) Απαιτήσεις από τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης: 78 ΣTΟΙΧΕΙΑ  ΚΑTΑΣTAΣΗΣ  ΜΕTABΟΛΩΝ  Ι∆ΙΩΝ  ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  (ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ)

ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης: 0 01.01 - 30.09.2009 01.01 - 30.09.2008

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2009 και 01.01.2008 αντίστοιχα) 1.418 1.342

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 136 40

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.09.2009 και 30.09.2008 αντίστοιχα) 1.554 1.382

                                                     Μοσχάτο,  11  Νοεµβρίου  2009

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
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ΠΕΙΡΑΙΩΣ 79, ΜΟΣΧΑΤΟΠΕΙΡΑΙΩΣ 79, ΜΟΣΧΑΤΟΠΕΙΡΑΙΩΣ 79, ΜΟΣΧΑΤΟΠΕΙΡΑΙΩΣ 79, ΜΟΣΧΑΤΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2009 έως 30 Σεπτεµβρίου 2009

1. 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. 
2. 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 

30.09.2009, ανέρχονταν στο ποσό των 1.015.915,66 ευρώ. 
3. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρίας αναφέρονται στη σηµείωση 5.8 των Οικονοµικών 
Καταστάσεων. 
4. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην 

οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρίας. 
5. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού κατά την 30.09.2009 ήταν 31 άτοµα, ενώ κατά την 
30.09.2008 ο σχετικός αριθµός ήταν 28 άτοµα. 
6. Οι πάσης φύσεως συναλλαγές (εισροές και εκροές) σωρευτικά από την έναρξη της οικονοµικής 
χρήσης καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας στη λήξη της τρέχουσας 

περιόδου που έχουν προκύψει από συναλλαγές τους µε τα συνδεδεµένα µέρη, όπως αυτά ορίζονται στο 
∆.Π.Χ.Α. 24, έχουν ως εξής (ποσά σε χιλιάδες ευρώ): 


