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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 30 Σεπτεµβρίου 2013

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

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

Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆.Σ. των οικονοµικών καταστάσεων: 27 Νοεµβρίου 2013
Νόµιµος ελεγκτής: Τσουκαλάς Γιώργος (Α.Μ. ΣΟΕΛ: 27621)
Ελεγκτική Εταιρεία: Mazars ΑΕ (Α.Μ. ΣΟΕΛ:154 )
Τύπος έκθεσης επισκόπησης: Με σύµφωνη γνώµη - Θέµατα έµφασης

ΣTOIXEIA  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΘΕΣΗΣ  (ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ) ΣTOIXEIA  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ  ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ  (ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ)
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ

30.09.2013 31.12.2012 30.09.2013 31.12.2012 01.01 - 30.09.2013 01.01 - 30.09.2012
ΕΝΕΡΓΗTΙΚΟ Συνεχιζόµνες ∆ιακοπείσες Συνεχιζόµνες ∆ιακοπείσες

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 22.751 24.036 19.386 19.993 ∆ραστηριότητες ∆ραστηριότητες Σύνολο ∆ραστηριότητες ∆ραστηριότητες Σύνολο

Επενδύσεις σε ακίνητα 5.790 5.790 5.790 5.790 Κύκλος εργασιών 7.117 291 7.408 11.014 1.111 12.125
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 150 150 0 0 Μικτά κέρδη 1.590 -229 1.361 1.333 207 1.540
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 276 306 1.429 1.429 Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών 
Αποθέµατα 4.966 6.003 4.690 5.295 και επενδυτικών αποτελεσµάτων -4.311 -392 -4.703 -6.656 -187 -6.843
Απαιτήσεις από πελάτες 9.894 10.692 8.373 9.681 Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων -5.895 -214 -6.109 -10.594 -189 -10.783
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 3.866 2.640 3.249 1.869 Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α) -6.527 -214 -6.741 -9.749 -189 -9.938
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 47.693 49.617 42.917 44.057   - Ιδιοκτήτες µητρικής -6.576 -214 -6.790 -9.623 -189 -9.812

  - ∆ικαιώµατα µειοψηφίας 49 0 49 -126 0 -126

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Λοιπά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους (Β) -131 0 -131 -950 0 -950
Μετοχικό κεφάλαιο 9.881 9.881 9.881 9.881 Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους (Α)+(Β) -6.658 -214 -6.872 -10.699 -189 -10.888
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων -22.350 -15.429 -21.177 -14.350   - Ιδιοκτήτες µητρικής -6.707 -214 -6.921 -10.573 -189 -10.762

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών Μητρικής (α) -12.469 -5.548 -11.296 -4.469   - ∆ικαιώµατα µειοψηφίας 49 0 49 -126 0 -126

∆ικαιώµατα µειοψηφίας (β) 251 202 0 0 Κέρδη (ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε €) -0,2263 -0,0074 -0,2336 -0,3311 -0,0065 -0,3376
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) -12.218 -5.346 -11.296 -4.469 Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 8.169 2.422 8.024 2.251 αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων -3.454 -383 -3.837 -5.298 -157 -5.455
Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 4.629 2.730 3.794 1.814
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 32.778 34.957 31.220 33.024 ΟΜΙΛΟΣ

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 14.335 14.854 11.175 11.437 01.07 - 30.09.2013 01.07 - 30.09.2012
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 59.911 54.963 54.213 48.526 Συνεχιζόµνες ∆ιακοπείσες Συνεχιζόµνες ∆ιακοπείσες

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ∆ραστηριότητες ∆ραστηριότητες Σύνολο ∆ραστηριότητες ∆ραστηριότητες Σύνολο

ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 47.693 49.617 42.917 44.057 Κύκλος εργασιών 2.029 0 2.029 3.022 325 3.347
Μικτά κέρδη 308 0 308 424 72 496

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες: Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών 
και επενδυτικών αποτελεσµάτων -1.585 0 -1.585 -1.681 -112 -1.793
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων -2.071 0 -2.071 -1.653 -112 -1.765
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α) -2.037 0 -2.037 -1.800 -112 -1.912

  - Ιδιοκτήτες µητρικής -2.046 0 -2.046 -1.773 -112 -1.885

  - ∆ικαιώµατα µειοψηφίας 9 0 9 -27 0 -27

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους (Β) 0 0 0 -17 0 -17
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους (Α)+(Β) -2.037 0 -2.037 -1.817 -112 -1.929

  - Ιδιοκτήτες µητρικής -2.046 0 -2.046 -1.790 -112 -1.902

  - ∆ικαιώµατα µειοψηφίας 9 0 9 -27 0 -27

Κέρδη (ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε €) -0,0704 0,0000 -0,0704 -0,0610 -0,0039 -0,0649
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων -1.308 0 -1.308 -947 -101 -1.048

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

01.01 - 30.09.2013 01.01 - 30.09.2012 01.07 - 30.09.2013 01.07 - 30.09.2012

Κύκλος Εργασιών 4.301 7.486 1.133 1.686
Μικτά Κέρδη 769 540 65 173
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων -4.702 -5.764 -1.448 -1.085
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων -6.120 -10.001 -1.918 -1.455
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α) -6.827 -9.181 -1.846 -1.579
Λοιπά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους (Β) 0 -750 0 0
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους (Α)+(Β) -6.827 -9.931 -1.846 -1.579
Κέρδη (ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε €) -0,2349 -0,3159 -0,0635 -0,0543
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων
και συνολικών αποσβέσεων -4.141 -5.157 -1.265 -884

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ  ΡΟΩΝ  (ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ)
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

01.01 - 30.09.2013 01.01 - 30.09.2012 01.01 - 30.09.2013 01.01 - 30.09.2012

Λειτουργικές δραστηριότητες:

Κέρδη (ζηµιές) προ φόρων (Συνεχιζόµενες ∆ραστηριότητες) -5.895 -10.594 -6.120 -10.001
Κέρδη (ζηµιές) προ φόρων (∆ιακοπείσες ∆ραστηριότητες) -214 -189 0 0
Πλέον / µείον προσαρµογές για: 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αποσβέσεις 867 963 561 607
α) Έσοδα: 45 339 Προβλέψεις 500 1.370 500 1.192
β) Έξοδα: 69 210 Συναλλαγµατικές διαφορές -131 -157 0 -85
γ) Απαιτήσεις: 1.005 4.070 Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας -235 3.207 -137 3.165
δ) Υποχρεώσεις: 85 578 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 1.669 1.725 1.574 1.586
ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχώνκαι µελών της διοίκησης: 239 173 Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης 
στ) Απαιτήσεις από τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης: 106 94 ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης: 305 204 Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 1.037 1.742 605 1.798

Μείωση / (αύξηση)  απαιτήσεων -463 1.028 -136 778
ΣTΟΙΧΕΙΑ  ΚΑTΑΣTAΣΗΣ  ΜΕTABΟΛΩΝ  Ι∆ΙΩΝ  ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  (ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ) (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 815 3.819 1.074 3.162

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Μείον:
30.09.2013 30.09.2012 30.09.2013 30.09.2012 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -1.669 -1.725 -1.574 -1.586

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης περιόδου Σύνολο Εισροών / (Εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) -3.719 1.189 -3.653 616

(01.01.2013 και 01.01.2012 αντίστοιχα) -5.346 9.911 -4.469 12.297 Επενδυτικές δραστηριότητες:

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων -87 -1.135 -44 -852
(συνεχιζόµενες και διακοπείσες δραστηριότητες) -6.872 -10.888 -6.827 -9.931 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων 656 901 151 571
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης περιόδου Τόκοι εισπραχθέντες 18 25 14 20
(30.09.2013 και 30.09.2012 αντίστοιχα) -12.218 -977 -11.296 2.366 Σύνολο Εισροών / (Εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 587 -209 121 -261

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες:

Ιωάννινα,   26  Νοεµβρίου  2013 Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 4.167 1.135 4.166 941
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Εξοφλήσεις δανείων -599 -2.553 -198 -1.856

ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις 0 -62 0 -22
Σύνολο Εισροών / (Εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 3.568 -1.480 3.968 -937

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα

και ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ) 436 -500 436 -582

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 1.043 1.737 923 1.680

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 1.479 1.237 1.359 1.098

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΠΕΤΣΙΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ Π. ΤΖΑΦΟΣ
Α.∆.Τ.  AE  281170 Α.∆.Τ.  Χ. 867946  A.Μ.  Αδείας Ο.Ε.Ε. 12920 / 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 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 Εταιρείας έχουν εγγραφεί προσηµειώσεις υποθηκών ποσού 25.600.000,00 ευρώ, για εξασφάλιση 
τραπεζικών δανείων, το ανεξόφλητο υπόλοιπο των οποίων, κατά την 30.09.2013, ανέρχονταν στο ποσό των 20.727.269,00 ευρώ. 
Επί των ακινήτων της θυγατρικής Εταιρείας ΕΠΙΠΛΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. έχουν εγγραφεί προσηµειώσεις υποθηκών ποσού 381.512,00 
ευρώ, για εξασφάλιση τραπεζικών δανείων, το ανεξόφλητο υπόλοιπο των οποίων, κατά την 30.09.2013 ανέρχονταν στο ποσό των 
416.802,40 ευρώ. 
2. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις του Οµίλου και της Εταιρείας, καθώς και τα συµπεράσµατα του φορολογικού ελέγχου της 
χρήσης 2012 για την  µητρική Εταιρεία και τις θυγατρικές ΕΠΙΠΛΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., «SPIDER» ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. 
και «SPIDER» ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε., αναφέρονται στη σηµείωση 6.13 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 Εταιρεία. Με 
ηµεροµηνία 18.04.2013 ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος των χρήσεων 2006 και 2007 της µητρικής Εταιρείας 
"SPIDER" ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε. Από τον φορολογικό έλεγχο προέκυψαν πρόσθετοι φόροι πλέον 
προστίµων και προσαυξήσεων συνολικού ποσού 391.012,49 ευρώ. Η προκύπτουσα διαφορά βάρυνε τα αποτελέσµατα της 
τρέχουσας περιόδου της Εταιρείας και του Οµίλου.  
3. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή 
λειτουργία του Οµίλου και της Εταιρείας. Η πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις ανήλθε στο ποσό των 4.310.142,92 ευρώ για τον 
Όµιλο και 2.500.000,00 ευρώ για την Εταιρεία και αναλύεται στις Οικονοµικές Καταστάσεις. 
4. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού κατά την 30.09.2013 ήταν για τον Όµιλο 202 και για την Εταιρεία 139 άτοµα, ενώ 
κατά την 30.09.2012 ο αριθµός ήταν 268 και 184 άτοµα αντίστοιχα. 
5. Η επωνυµία, η χώρα της καταστατικής έδρας, η µέθοδος ενσωµάτωσης που εφαρµόσθηκε καθώς και τα ποσοστά συµµετοχής της 
µητρικής Εταιρείας για κάθε µία από τις Εταιρείες που περιλαµβάνονται στις Οικονοµικές Καταστάσεις, αναφέρονται στη σηµείωση
6.5 αυτών. 
6. ∆εν υπήρξε µεταβολή της µεθόδου ενσωµάτωσης των ενοποιηµένων Εταιρειών στην τρέχουσα χρήση από αυτήν η οποία 
εφαρµόστηκε στις Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της 31.12.2012. . Επίσης, δεν υπήρξαν Εταιρείες που δεν ενσωµατώθηκαν στις 
Οικονοµικές Καταστάσεις την τρέχουσα περίοδο, ενώ είχαν ενσωµατωθεί την προηγούµενη χρήση. 
7. Με ηµεροµηνία 05.06.2013 ο Όµιλος προέβη στην πώληση της θυγατρικής Εταιρείας SPIDER U.K. L.t.d. στην Εταιρεία BRITISH
BINS L.t.d. µε συνολικό τίµηµα 68.218,77 GBP (80.158,36 €). Τα αποτελέσµατα της θυγατρικής έως την ηµεροµηνία πώλησης  
καθώς και το αποτέλεσµα που προέκυψε από την πώληση παρουσιάζονται στην στήλη «∆ιακοπείσες ∆ραστηριότητες» της 
Κατάστασης Συνολικού Εισοδήµατος του Οµίλου. 
8. Την τρέχουσα περίοδο καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια του Οµίλου έξοδα ύψους 131.464,82 ευρώ από 
συναλλαγµατικές διαφορές λόγω µετατροπής σε ευρώ της λογιστικής κατάστασης της περιόδου της θυγατρικής Εταιρείας «SPIDER
U.K. L.t.d.». 
9. Υπόλοιπα οµολογιακών δανείων, ποσού 13.812 χιλ. ευρώ περίπου, έχουν ταξινοµηθεί ως βραχυπρόθεσµα δάνεια λόγω µη 
εκπλήρωσης προβλεπόµενων όρων των δανειακών συµβάσεων. 
10. Θέµατα έµφασης έκθεσης επισκόπησης: 1) Συνεχιζόµενη δραστηριότητα, 2) Ίδια Κεφάλαια. 
11. Οι πάσης φύσεως συναλλαγές (εισροές και εκροές) σωρευτικά από την έναρξη της οικονοµικής χρήσης καθώς και τα υπόλοιπα 
των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας 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): 


