
"SPIDER" ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε.
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ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 ∆εκεµβρίου 2011

(δηµοσιευόµενα βάσει του κ.ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΛΠ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΣTOIXEIA  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ  ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ  ΧΡΗΣΗΣ  (ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ)

Αρµόδια Νοµαρχία: Υπουργείο Ανάπτυξης, ∆ιεύθυνση Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

∆ιεύθυνση διαδικτύου: http://www.spidersa.com 01.01 - 31.12.2011 01.01 - 31.12.2010 01.01 - 31.12.2011 01.01 - 31.12.2010

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου: Πέτσιος Ν. Κωνσταντίνος, Πέτσιος Ε. Νικόλαος, Πέτσιος Κ. Μιχαήλ, Κύκλος εργασιών 17.777 29.017 11.481 19.315

Λώλης Β. Μιχαήλ, Καββαδίας Ι. Σταµάτης, Κοσµάς Β. ∆ηµήτριος Μικτά κέρδη 3.617 6.536 1.658 3.414

Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών 

των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων: 28 Μαρτίου 2012 και επενδυτικών αποτελεσµάτων -5.003 -2.719 -4.377 -1.940

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής: Ελένη Χαρ. Παππά (ΑΜ ΣΟΕΛ 22731) Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων -7.831 -5.310 -6.932 -4.422

Ελεγκτική εταιρία: Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε. Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α) -8.995 -5.474 -8.149 -4.523

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύµφωνη γνώµη - Θέµα έµφασης   - Ιδιοκτήτες µητρικής -8.884 -5.394

  - ∆ικαιώµατα µειοψηφίας -111 -80

ΣTOIXEIA  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΘΕΣΗΣ  ΧΡΗΣΗΣ  (ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ) Λοιπά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους (Β) -29 -11 0 0

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους (Α)+(Β) -9.024 -5.485 -8.149 -4.523

31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010   - Ιδιοκτήτες µητρικής -8.913 -5.407

ΕΝΕΡΓΗTΙΚΟ   - ∆ικαιώµατα µειοψηφίας -111 -78

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 28.590 29.063 23.705 24.183 Κέρδη (ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή - 

Επενδύσεις σε ακίνητα 6.605 6.605 6.605 6.605 βασικά (σε €) -0,3057 -0,1856 -0,2804 -0,1556

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 150 150 0 0 Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 280 293 3.036 3.036 αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων -3.622 -1.361 -3.462 -1.026

Αποθέµατα 8.905 9.741 8.104 8.751

Απαιτήσεις από πελάτες 14.135 19.237 14.808 18.895 ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ  ΡΟΩΝ  ΧΡΗΣΗΣ  (ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ)

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 3.498 6.121 2.417 4.677 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 62.163 71.210 58.675 66.147 01.01 - 31.12.2011 01.01 - 31.12.2010 01.01 - 31.12.2011 01.01 - 31.12.2010

Λειτουργικές δραστηριότητες:

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Κέρδη (ζηµιές) προ φόρων -7.831 -5.310 -6.932 -4.422

Μετοχικό κεφάλαιο 9.881 9.881 9.881 9.881 Πλέον / µείον προσαρµογές για: 

Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων -413 8.500 2.416 10.565 Αποσβέσεις 1.381 1.359 915 913

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών Μητρικής (α) 9.468 18.381 12.297 20.446 Προβλέψεις 513 608 200 350

∆ικαιώµατα µειοψηφίας (β) 443 554 0 0 Συναλλαγµατικές διαφορές -70 -53 -49 -36

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) 9.911 18.935 12.297 20.446 Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) 

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 2.214 19.201 2.003 19.101 επενδυτικής δραστηριότητας 86 938 -69 544

Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 4.084 2.332 3.743 2.053 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 2.934 2.200 2.627 1.936

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 35.547 21.422 33.421 18.438 Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές 

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 10.407 9.320 7.211 6.109 λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται 

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 52.252 52.275 46.378 45.701 µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 836 1.718 647 1.463

ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 62.163 71.210 58.675 66.147 Μείωση / (αύξηση)  απαιτήσεων 5.562 -465 4.653 604

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 1.729 866 1.624 -503

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες: Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -2.934 -2.200 -2.627 -1.936

Καταβεβληµένοι φόροι 0 -24 0 0

Σύνολο Εισροών / (Εκροών) 

από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 2.206 -363 989 -1.087

Επενδυτικές δραστηριότητες:

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, 

κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων -6 -44 0 0

Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων -1.673 -1.923 -441 -662

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων 

και άυλων παγίων στοιχείων 576 781 0 25

Τόκοι εισπραχθέντες 39 73 22 7

Μερίσµατα εισπραχθέντα 9 0 0 0

Σύνολο Εισροών / (Εκροών) 

από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -1.055 -1.113 -419 -630

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες:

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 391 5.367 246 4.829

Εξοφλήσεις δανείων -2.293 -1.146 -1.456 -486

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις -960 -752 -905 -699

Σύνολο Εισροών / (Εκροών)

από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) -2.862 3.469 -2.115 3.644

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα

και ισοδύναµα χρήσης (α) + (β) + (γ) -1.711 1.993 -1.545 1.927

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 3.448 1.455 3.225 1.298

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 1.737 3.448 1.680 3.225

ΣTΟΙΧΕΙΑ  ΚΑTΑΣTAΣΗΣ  ΜΕTABΟΛΩΝ  Ι∆ΙΩΝ  ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  ΧΡΗΣΗΣ  (ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ)

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης χρήσεως

(01.01.2011 και 01.01.2010 αντίστοιχα) 18.935 24.420 20.446 24.969

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους -9.024 -5.485 -8.149 -4.523

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης χρήσεως

α) Έσοδα: - 1.117 (31.12.2011 και 31.12.2010 αντίστοιχα) 9.911 18.935 12.297 20.446

β) Έξοδα: - 659

γ) Απαιτήσεις: - 5.470

δ) Υποχρεώσεις: - 282

ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών

    και µελών της διοίκησης: 855 546

στ) Απαιτήσεις από τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης: 156 56

ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης: 119 91

                       Ιωάννινα,   28  Μαρτίου  2012

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ

Α.∆.Τ.  AE  281170 Α.∆.Τ.  Χ. 867946  A.Μ.  Αδείας Ο.Ε.Ε. 12520 / Α' Τάξεως

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 την εταιρεία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση
ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. 

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 31.12.2011, ανέρχονταν στο ποσό των 
16.293.029,25 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 
31.12.2011 ανέρχονταν στο ποσό των 482.170,03 ευρώ. 
2. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις του Οµίλου και της Εταιρίας αναφέρονται στη σηµείωση 7.1.2 των Οικονοµικών 
Καταστάσεων. Η πρόβλεψη για φορολογικές υποχρεώσεις ανήλθε στο ποσό των 165.243,46 ευρώ για τον Όµιλο και 
130.000,00 ευρώ για την Εταιρία. Για το φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2011, η «SPIDER» ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. 
ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε. και οι θυγατρικές ΕΠΙΠΛΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., «SPIDER» ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. και 
«SPIDER» ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε., ανέθεσαν τη διενέργεια ειδικού φορολογικού ελέγχου στους τακτικούς ελεγκτές και 
ο ανωτέρω έλεγχος αναµένεται να ολοκληρωθεί εντός των πλαισίων που ορίζει ο νόµος. 
3. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική 
κατάσταση ή λειτουργία του Οµίλου και της Εταιρίας. Η πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις ανήλθε στο ποσό των 
2.000.483,92 ευρώ για τον Όµιλο και 1.050.000,00 ευρώ για την Εταιρία και αναλύεται στις Οικονοµικές Καταστάσεις. 
4. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού κατά την 31.12.2011 ήταν για τον Όµιλο 314 και για την Εταιρία 214 άτοµα, 
ενώ κατά την 31.12.2010 ο αριθµός ήταν 311 και 213 άτοµα αντίστοιχα. 
5. 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 3 αυτών. 
6. ∆εν υπήρξε µεταβολή της µεθόδου ενσωµάτωσης των ενοποιηµένων εταιριών στην τρέχουσα χρήση από αυτήν η οποία 
εφαρµόστηκε στις Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της 31.12.2010. Επίσης, δεν υπήρξαν Εταιρίες που δεν 
ενσωµατώθηκαν στις Οικονοµικές Καταστάσεις την τρέχουσα χρήση, ενώ είχαν ενσωµατωθεί την προηγούµενη χρήση. 
7. Την τρέχουσα χρήση καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια του Οµίλου έξοδα ύψους 29.004,84 ευρώ από 
συναλλαγµατικές διαφορές λόγω µετατροπής σε ευρώ της λογιστικής κατάστασης της χρήσης της θυγατρικής Εταιρείας 
«SPIDER U.K. L.t.d.». 
8. Την 31.12.2011 τα υπόλοιπα των οµολογιακών δανείων καθώς και ενός µακροπρόθεσµου δανείου της Εταιρίας, ποσού 
13.574 χιλ. ευρώ περίπου, ταξινοµήθηκαν ως βραχυπρόθεσµα δάνεια λόγω µη εκπλήρωσης προβλεπόµενων όρων των 
δανειακών συµβάσεων. 
9. Η µητρική Εταιρία, λόγω ιστορικού ζηµιών, δεν σχηµάτισε χρεωστική αναβαλλόµενη φορολογία για την τρέχουσα χρήση 
και βάρυνε τα αποτελέσµατά της µε τη σχηµατισθείσα χρεωστική αναβαλλόµενη φορολογία προηγουµένων χρήσεων  ύψους 
1.109.168,74 ευρώ.  
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 χρήσης που έχουν 
προκύψει από συναλλαγές τους µε τα συνδεδεµένα µέρη, όπως αυτά ορίζονται στο ∆ΛΠ 24, έχουν ως εξής  (ποσά σε χιλ. 
ευρώ): 


