
∆ιεύθυνση διαδικτύου: 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)

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΜΙΛΟΣ

30.09.2009 31.12.2008 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 

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 28.099 27.654 23.962 24.147 Κύκλος Εργασιών 28.213 26.986 7.937 8.535

Επενδύσεις σε ακίνητα 7.179 7.179 7.179 7.179 Μικτά Κέρδη / (ζηµιές) 7.883 7.078 2.485 2.258

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

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 259 163 3.036 2.086 και επενδυτικών αποτελεσµάτων 2.280 859 620 478

Αποθέµατα 12.189 12.177 10.975 10.604 Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων 671 -261 194 -97

Απαιτήσεις από πελάτες 19.826 20.896 20.457 20.152 Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α) 523 -235 112 -102

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 4.616 4.939 2.767 3.060   - Ιδιοκτήτες µητρικής 473 -249 99 -92

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 72.868 73.708 68.376 67.228   - ∆ικαιώµατα µειοψηφίας 50 14 13 -10

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) 0 98 1 5

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α)+(Β) 523 -137 113 -97

Μετοχικό κεφάλαιο 9.881 9.881 9.881 9.881   - Ιδιοκτήτες µητρικής 473 -151 100 -87

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 13.904 13.431 14.996 14.621   - ∆ικαιώµατα µειοψηφίας 50 14 13 -10

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) 23.785 23.312 24.877 24.502 Κέρδη (ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή - 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας (β) 580 530 0 0 βασικά (σε €) 0,0163 -0,0086 0,0034 -0,0032

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) 24.365 23.842 24.877 24.502 Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 19.561 19.655 19.293 19.293 αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων 3.195 1.705 927 768

Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 2.139 1.966 1.949 1.838

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 16.985 18.524 14.576 15.451 ΕΤΑΙΡΙΑ

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 9.818 9.721 7.681 6.144 01.01 - 30.09.2009 01.01 - 30.09.2008 01.07 - 30.09.2009 01.07 - 30.09.2008

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 48.503 49.866 43.499 42.726

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Κύκλος Εργασιών 21.433 22.002 6.080 6.907

ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 72.868 73.708 68.376 67.228 Μικτά Κέρδη / (ζηµιές) 5.822 5.434 1.839 1.785

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών 

ΣTΟΙΧΕΙΑ  ΚΑTΑΣTAΣΗΣ  ΜΕTABΟΛΩΝ  Ι∆ΙΩΝ  ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  (ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ) και επενδυτικών αποτελεσµάτων 1.931 730 613 550

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων 482 -191 210 47

01.01 - 30.09.2009 01.01 - 30.09.2008 01.01 - 30.09.2009 01.01 - 30.09.2008 Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α) 375 -157 165 30

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) 0 0 0 0

(01.01.2009 και 01.01.2008 αντίστοιχα) 23.842 25.573 24.502 25.760 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α)+(Β) 375 -157 165 30

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 523 -137 375 -157 Κέρδη (ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή - 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου βασικά (σε €) 0,0129 -0,0054 0,0057 0,0011

(30.09.2009 και 30.09.2008 αντίστοιχα) 24.365 25.436 24.877 25.604 Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών

αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων 2.620 1.403 843 777

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες: ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΤΑΜΙΑΚΩΝ  ΡΟΩΝ  (ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ)

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

01.01 - 30.09.2009 01.01 - 30.09.2008 01.01 - 30.09.2009 01.01 - 30.09.2008

Λειτουργικές δραστηριότητες:

Κέρδη προ φόρων 671 -261 482 -191

Πλέον / µείον προσαρµογές για: 

Αποσβέσεις 915 846 690 673

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 1.697 1.929 1.489 1.695

Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές 

λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται 

µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων -13 -50 -372 39

Μείωση / (αύξηση)  απαιτήσεων 1.520 -248 -202 -1.495

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 143 -824 1.541 -202

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -1.697 -1.929 -1.489 -1.695

Καταβεβληµένοι φόροι -21 0 0 0

Σύνολο Εισροών / (Εκροών) 

από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 3.215 -537 2.139 -1.176

Επενδυτικές δραστηριότητες:

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, 

κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων -96 -30 -950 0

Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων -1.360 -2.353 -504 -1.437

Σύνολο Εισροών / (Εκροών) 

από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -1.456 -2.383 -1.454 -1.437

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες:

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 206 2.268 0 2.393

Εξοφλήσεις δανείων -1.303 0 -381 0

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις -536 0 -495 0

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ Σύνολο Εισροών / (Εκροών)

α) Έσοδα: 0 1.771 από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) -1.633 2.268 -876 2.393

β) Έξοδα: 0 1.379 Καθαρή αύξηση / (µείωση) 

γ) Απαιτήσεις: 0 6.481 στα ταµιακά διαθέσιµα (α) + (β) + (γ) 126 -652 -191 -220

δ) Υποχρεώσεις: 0 1.151 Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 1.563 1.820 1.254 925

ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 1.689 1.168 1.063 705

    και µελών της διοίκησης: 625 383

στ) Απαιτήσεις από τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης: 130 35
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης: 60 55

                                  Ιωάννινα,   24  Νοεµβρίου  2009

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ
Α.∆.Τ.  AE  281170 Α.∆.Τ.   ΑΗ  064649  A.Μ.  Αδείας Ο.Ε.Ε. 12520 / Α' Τάξεως

Σύµφωνα µε την απόφαση 4/507/28.04.2009 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

"SPIDER" ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε."SPIDER" ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε."SPIDER" ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε."SPIDER" ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε.

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10498/06/Β/86/41ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10498/06/Β/86/41ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10498/06/Β/86/41ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10498/06/Β/86/41

ΒΙ.ΠΕ. ΙωαννίνωνΒΙ.ΠΕ. ΙωαννίνωνΒΙ.ΠΕ. ΙωαννίνωνΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2009 έως 30 Σεπτεµβρίου 2009

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. 

1. Επί ακινήτων της µητρικής εταιρίας έχουν εγγραφεί προσηµειώσεις υποθηκών ποσού 25.600.000,00 ευρώ, για 
εξασφάλιση τραπεζικών δανείων, το ανεξόφλητο υπόλοιπο των οποίων, κατά την 30.09.2009, ανέρχονταν στο ποσό των 
17.960.255,54 ευρώ. Επί των ακινήτων της θυγατρικής εταιρίας ΕΠΙΠΛΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. έχουν εγγραφεί προσηµειώσεις 
υποθηκών ποσού 381.512,00 ευρώ, για εξασφάλιση τραπεζικών δανείων, το ανεξόφλητο υπόλοιπο των οποίων, κατά 
την 30.09.2009 ανέρχονταν στο ποσό των 1.015.915,56 ευρώ. 
2. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις του Οµίλου και της Εταιρίας αναφέρονται στη σηµείωση 5.10 των Οικονοµικών 
Καταστάσεων. 
3. Η πρόβλεψη για φορολογικές υποχρεώσεις που θα προκύψουν από το φορολογικό έλεγχο των ανέλεγκτων χρήσεων 
ανήλθε στο ποσό των 93.342,26 ευρώ για τον Όµιλο και 81.000,00 ευρώ για την Εταιρία. Επίσης, έχουν διενεργηθεί 
προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων συνολικού ποσού 854.536,57 ευρώ για τον Όµιλο και 740.225,59 για την Εταιρία, 
εκ των οποίων ποσό 68.702,76 ευρώ βάρυνε τα αποτελέσµατα της τρέχουσας περιόδου και ποσά 785.833,81 ευρώ και 
671.522,83 ευρώ βάρυναν τα αποτελέσµατα παρελθουσών χρήσεων του Οµίλου και της Εταιρίας αντίστοιχα.  
4. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική 
κατάσταση ή λειτουργία του Οµίλου και της Εταιρίας. 
5. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού κατά την 30.09.2009 ήταν για τον Όµιλο 324 και για την Εταιρία 254
άτοµα, ενώ κατά την 30.09.2008 ο αριθµός ήταν 343 και 278 άτοµα αντίστοιχα. 
6. Η επωνυµία, η χώρα της καταστατικής έδρας, η µέθοδος ενσωµάτωσης που εφαρµόσθηκε καθώς και τα ποσοστά 
συµµετοχής της µητρικής Εταιρίας για κάθε µία από τις εταιρίες που περιλαµβάνονται στις Οικονοµικές Καταστάσεις, 
αναφέρονται στη σηµείωση 5.4 αυτών. 
7. ∆εν υπήρξε µεταβολή της µεθόδου ενσωµάτωσης των ενοποιηµένων εταιριών στην τρέχουσα περίοδο από αυτήν η 
οποία εφαρµόστηκε στις Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της 31.12.2008. Επίσης, δεν υπήρξαν εταιρίες που δεν 
ενσωµατώθηκαν στις Οικονοµικές Καταστάσεις την τρέχουσα περίοδο, ενώ είχαν ενσωµατωθεί την προηγούµενη χρήση. 
8. Στην τρέχουσα περίοδο η θυγατρική εταιρία «SPIDER» ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. αύξησε το µετοχικό της 
κεφάλαιο κατά 950.000,00 ευρώ, που καλύφθηκε εξ’ ολοκλήρου από την µητρική εταιρία «SPIDER» 
ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε.  
9. Την τρέχουσα περίοδο καταχωρήθηκαν απ' ευθείας στα ίδια κεφάλαια του Οµίλου έξοδα ύψους 245,75 ευρώ, που 
αφορούν συναλλαγµατικές διαφορές από µετατροπή σε ευρώ της λογιστικής κατάστασης της περιόδου της θυγατρικής 
εταιρίας "SPIDER U.K. L.t.d." την 30.09.2009. 
10. Οι πάσης φύσεως συναλλαγές (εισροές και εκροές) σωρευτικά από την έναρξη της οικονοµικής χρήσης καθώς και τα 
υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας και του Οµίλου στη λήξη της τρέχουσας περιόδου που έχουν 
προκύψει από συναλλαγές τους µε τα συνδεδεµένα µέρη, όπως αυτά ορίζονται στο ∆ΛΠ 24, έχουν ως εξής  (ποσά σε 
χιλιάδες ευρώ): 


