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∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
(Σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ.2 του Ν. 3556/2007) 

 

 Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της «SPIDER» ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε. :  

Kωνσταντίνος Ν. Πέτσιος, Πρόεδρος και & ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

Νικόλαος Ε. Πέτσιος, Αντιπρόεδρος 

Μιχαήλ Κ. Πέτσιος, Μέλος  

υπό την ως άνω ιδιότητά µας, βεβαιώνουµε µε την παρούσα ότι εξ όσων γνωρίζουµε:  

 

α) οι εξαµηνιαίες ατοµικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της «SPIDER» ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. 

ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε. για την περίοδο 01.01.2013 έως 30.06.2013, οι οποίες καταρτίστηκαν σύµφωνα µε τα 

ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την 

καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα του Οµίλου και της Εταιρείας, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται 

στην ενοποίηση εκλαµβανοµένων ως σύνολο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραγράφους 3 και 5 του άρθρου 5 

του Ν. 3556/2007.  

β) η εξαµηνιαία έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες 

που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007.  

 

Ιωάννινα, 29 Αυγούστου 2013 

ΠΕΤΣΙΟΣ Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΣΙΟΣ Ε. ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΠΕΤΣΙΟΣ Κ. ΜΙΧΑΗΛ  

   

   

   

Πρόεδρος ∆.Σ.  

και ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

Αντιπρόεδρος  

∆.Σ. 

Μέλος  

∆.Σ. 
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ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΈΩΣ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 

 Η παρούσα Εξαµηνιαία Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου συντάχθηκε και είναι εναρµονισµένη µε τις 

σχετικές διατάξεις του Ν. 3556/2007 (ΦΕΚ 91Α /30.4.2007) και τις απορρέουσες από το Νόµο Αποφάσεις του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και ιδίως την Απόφαση µε αριθµό 7/448/11.10.2007.  

Σκοπός της Έκθεσης είναι η ενηµέρωση του επενδυτικού κοινού:  

• Για την οικονοµική κατάσταση, τα αποτελέσµατα, την πορεία του Οµίλου και της Εταιρείας κατά την 

τρέχουσα περίοδο, καθώς και τις µεταβολές που έγιναν.  

• Για τα σηµαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά την διάρκεια του πρώτου εξαµήνου της τρέχουσας 

οικονοµικής χρήσης και την επίδρασή τους στις εξαµηνιαίες Οικονοµικές Καταστάσεις.  

• Για τους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν για τον Όµιλο και την Εταιρεία κατά το δεύτερο εξάµηνο της 

υπό εξέταση χρήσης.  

• Για τις συναλλαγές που έγιναν µεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεµένων µε αυτή µερών.  

Α) Απολογισµός πρώτου εξαµήνου-εξέλιξη δραστηριοτήτων-επιδόσεις-µεταβολές.  

 Ο κύκλος εργασιών του Οµίλου κατά το Α’ εξάµηνο 2013 ανήλθε σε € 5.379 χιλ. έναντι € 8.778 χιλ. της 

αντίστοιχης περιόδου του 2012 παρουσιάζοντας µείωση 38,72%. Τα µικτά κέρδη του Οµίλου ανήλθαν σε € 1.053 

χιλ. έναντι € 1.044 χιλ. της αντίστοιχης περιόδου του 2012 παρουσιάζοντας αύξηση 0,93%. Τα κέρδη προ φόρων, 

χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του Οµίλου ανήλθαν σε € -2.529 χιλ. 

έναντι € -4.407 χιλ. της αντίστοιχης περιόδου του 2012 παρουσιάζοντας βελτίωση 42,61%. Τα αποτελέσµατα προ 

φόρων του Οµίλου ανήλθαν σε € -4.038 χιλ. το 2013 έναντι € -9.018 χιλ. της αντίστοιχης περιόδου του 2012, 

παρουσιάζοντας βελτίωση 55,23%. Τέλος, τα αποτελέσµατα µετά από φόρους του Οµίλου ανήλθαν σε € -4.704 

χιλ. έναντι € -8.026 χιλ. της αντίστοιχης περιόδου του 2012 παρουσιάζοντας βελτίωση 41,39%. 

 Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας κατά το Α’ εξάµηνο 2013 ανήλθε σε € 3.168 χιλ. έναντι € 5.800 χιλ. της 

αντίστοιχης περιόδου του 2012 παρουσιάζοντας µείωση 45,39%. Τα µικτά κέρδη της Εταιρείας ανήλθαν σε € 703 

χιλ. έναντι € 367 χιλ. της αντίστοιχης περιόδου του 2012 παρουσιάζοντας αύξηση 91,89%. Τα κέρδη προ φόρων, 

χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (EBITDA) της Εταιρείας ανήλθαν σε € -2.876 χιλ. 

έναντι € -4.273 χιλ. της αντίστοιχης περιόδου του 2012 παρουσιάζοντας βελτίωση 32,69%. Τα αποτελέσµατα προ 

φόρων της Εταιρείας ανήλθαν σε € -4.202 χιλ. το 2013 έναντι € -8.546 χιλ. της αντίστοιχης περιόδου του 2012, 

παρουσιάζοντας βελτίωση 50,83%. Τέλος, τα αποτελέσµατα µετά από φόρους της Εταιρείας ανήλθαν σε € -4.981 

χιλ. έναντι € -7.602 χιλ. της αντίστοιχης περιόδου του 2012 παρουσιάζοντας βελτίωση 34,48%. 

 Η ανωτέρω κατάσταση οφείλεται στη σηµαντική µείωση του κύκλου εργασιών τόσο του Οµίλου όσο και 

της Εταιρείας, µε συνέπεια την ουσιαστική µείωση του µικτού περιθωρίου µη δυνάµενου να καλύψει τα λειτουργικά 

και χρηµατοοικονοµικά έξοδα. Επειδή η µείωση των βασικών µεγεθών της Εταιρείας και του Οµίλου 

πραγµατοποιείται για τέταρτη συνεχή χρονιά, οι χρηµατοοικονοµικοί δείκτες της Εταιρείας και του Οµίλου 

παρουσιάζουν δυσµενή εξέλιξη. Η Εταιρεία προσπαθώντας να ανακόψει την αρνητική εικόνα των µεγεθών της, 

κατέθεσε πιστοποιηµένο επιχειρηµατικό σχέδιο εξυγίανσης στις πιστώτριες τράπεζες, µε σκοπό τη συνολική 
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αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων της προκειµένου να µειώσει το λειτουργικό και παραγωγικό της κόστος, να 

αξιοποιήσει τα επενδυτικά της ακίνητα και να ρυθµίσει τα τραπεζικά της δάνεια µε ανακεφαλαιοποίηση των τόκων 

και συµφωνία περιόδου χάριτος. Η Εταιρεία µε βάση το εν λόγω επιχειρησιακό σχέδιο εξυγίανσης, πέτυχε την 

στήριξη των πιστωτριών τραπεζών, υπογράφοντας συµφωνητικό παροχής χρηµατοδοτικών διευκολύνσεων διά 

κοινοπραξίας των πιστωτριών τραπεζών (stand still agreement). Η ∆ιοίκηση ευελπιστεί ότι η επιτευχθείσα 

συµφωνία στήριξης (stand still agreement) της Εταιρείας από τις πιστώτριες τράπεζες, θα συµβάλει ουσιαστικά 

στην προσπάθεια ανάκαµψης των βασικών οικονοµικών µεγεθών της, θωρακίζοντας τη βιωσιµότητά της. 

 Συνοπτικά οι οικονοµικές επιδόσεις του Οµίλου και της Εταιρείας κατά τις περιόδους 01.01 - 30.06.2013 και 

01.01 - 30.06.2012, αποτυπώνονται µέσω των ∆εικτών Απόδοσης και ∆ραστηριότητας ως ακολούθως:  

 ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 30.6.2013   30.6.2012  30.6.2013   30.6.2012 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ         
Κύκλου Εργασιών -38,72%  -2,23%  -45,39%  -4,21% 
Μικτών Κερδών 0,93%  -47,80%  91,89%  -68,06% 
Αποτελεσµάτων προ Τόκων, Αποσβέσεων και Φόρων 42,61%  -371,95%  32,69%  -493,60% 
Αποτελεσµάτων προ Φόρων 55,23%  -162,15%  50,83%  -211,93% 
Αποτελεσµάτων µετά από Φόρους  41,39%  -129,00%  34,48%  -166,24% 
Ενσώµατων Ακινητοποιήσεων (σε αξία κτήσης) -1,76%  -10,69%  0,13%  -12,84% 
Συνολικών Απασχολουµένων Κεφαλαίων -125,64%  -78,43%  -122,52%  -73,78% 

 Οι δείκτες εξέλιξης παρουσιάζουν την µεταβολή του κύκλου εργασιών, των αποτελεσµάτων προ τόκων 

αποσβέσεων και φόρων, των αποτελεσµάτων προ φόρων, των αποτελεσµάτων µετά από φόρους και αµοιβές ∆.Σ, 

των ενσώµατων ακινητοποιήσεων και των συνολικών απασχολούµενων κεφαλαίων του Οµίλου και της Εταιρείας 

αντίστοιχα σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο. 

 ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 30.6.2013   30.6.2012  30.6.2013   30.6.2012 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ         
Ιδίων Κεφαλαίων (µ. ο. αρχής & τέλους περιόδου) -87,49%  -166,04%  -60,38%  -105,23% 
Συνολικών Απασχολουµένων Κεφαλαίων                     
(µ.ο. αρχής & τέλους περιόδου) -353,02%  -74,00%  -308,64%  -60,30% 

 Οι δείκτες αποδοτικότητας απεικονίζουν το τελικό αποτέλεσµα προ φόρων σαν ποσοστό επί των ιδίων 

κεφαλαίων και των συνολικά απασχολούµενων κεφαλαίων του Οµίλου και της Εταιρείας αντίστοιχα. 

 ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 30.6.2013   30.6.2012  30.6.2013   30.6.2012 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ         
Γενική Ρευστότητα 0,36  0,49  0,35  0,52 
Άµεση Ρευστότητα 0,23  0,29  0,22  0,33 

 Οι δείκτες ρευστότητας απεικονίζουν την γενική ρευστότητα και την άµεση ρευστότητα του Οµίλου και της 

Εταιρείας αντίστοιχα. 

 ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 30.6.2013   30.6.2012  30.6.2013   30.6.2012 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ         
Απαιτήσεων 336  244  497  378 
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Προµηθευτών 298  172  444  183 
Αποθεµάτων 220  177  363  221 

 Οι δείκτες κυκλοφοριακής ταχύτητας απεικονίζουν σε ηµέρες τη µέση διάρκεια είσπραξης των απαιτήσεων, 

εξόφλησης των προµηθευτών και την µέση διάρκεια παραµονής των αποθεµάτων στην αποθήκη για τον Όµιλο και 

την Εταιρεία αντίστοιχα. 

 ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 30.6.2013   30.6.2012  30.6.2013   30.6.2012 

∆ΕΙΚΤΕΣ ∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ        
Ξένα / Ίδια Κεφάλαια -5,75  55,34  -5,60  11,82 
Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια -3,84  37,96  -3,97  8,64 

 Οι δείκτες δανειακής επιβάρυνσης παρουσιάζουν τα ξένα κεφάλαια και τις τραπεζικές υποχρεώσεις προς τα 

ίδια κεφάλαια για τον Όµιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα. 

 ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 30.6.2013   30.6.2012  30.6.2013   30.6.2012 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ         
Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα / Μικτό Κέρδος 26,65%  123,94%  152,83%  322,77% 
Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα / Κέρδη προ Τόκων & Φόρων -37,52%  -16,70%  -33,48%  -16,05% 

 Οι δείκτες χρηµατοοικονοµικής επιβάρυνσης παρουσιάζουν τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα σαν ποσοστό επί 

του µικτού κέρδους και των κερδών προ τόκων και φόρων για τον Όµιλο και την Εταιρεία  αντίστοιχα. 

Β) Σηµαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά το πρώτο εξάµηνο και η επίδρασή τους στις 

Οικονοµικές Καταστάσεις.  

 Οι συνθήκες που επικρατούν στην αγορά εξαιτίας της συνεχιζόµενης οικονοµικής κρίσης, έχουν αρνητικές 

επιδράσεις στα οικονοµικά µεγέθη του Οµίλου και της Εταιρείας.  

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. 

Σηµειώνουµε ότι για τις ανωτέρω χρήσεις η µητρική Εταιρεία είχε σχηµατίσει σχετική πρόβλεψη ποσού 130.000,00 

ευρώ, το οποίο παραµένει ως πρόβλεψη για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 2008 έως και 2010. 

Βάσει πρακτικού του ∆.Σ. της µητρικής Εταιρείας µε ηµεροµηνία 06.05.2013, η τελευταία διέγραψε 

απαιτήσεις από τη θυγατρική Εταιρεία «SPIDER ITALIA s.r.l.» συνολικού ποσού 927.426,00 ευρώ. Σηµειώνουµε ότι 

η Εταιρεία κατά την 31.12.2012 είχε διενεργήσει σχετική πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων από την εν λόγω 

θυγατρική ποσού 854.944,14 ευρώ, η οποία κατά την 30.06.2013 διεγράφη στο σύνολό της. Η προκύπτουσα 

διαφορά ποσού 72.481,86 ευρώ, βάρυνε τα αποτελέσµατα της τρέχουσας περιόδου της Εταιρείας. 

 Με ηµεροµηνία 27.05.2013 υπεγράφη µεταξύ της Εταιρείας και των πιστωτριών τραπεζών, συµφωνητικό 

παροχής χρηµατοδοτικών διευκολύνσεων διά κοινοπραξίας (stand still agreement), συνολικού ποσού € 4.437 χιλ. 

Βάσει του εν λόγω συµφωνητικού, η Εταιρεία εξασφαλίζει την απαιτούµενη ρευστότητα για την οµαλή συνέχιση 

των δραστηριοτήτων της και την ανάκαµψη των βασικών οικονοµικών της µεγεθών, κυρίως µέσω της δραστικής 
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µείωσης των λειτουργικών δαπανών και ταυτόχρονης ενίσχυσης του κύκλου εργασιών της, ρυθµίζοντας παράλληλα 

τον τραπεζικό της δανεισµό µε ανακεφαλαιοποίηση τόκων και περίοδο χάριτος. 

 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 €). Η SPIDER U.K. L.t.d. εδρεύει 

στο Sudbury και δραστηριοποιείται εµπορικά στον κλάδο των περιβαλλοντικών προϊόντων στην Αγγλική αγορά 

µέσω συµµετοχής της σε δηµόσιους διαγωνισµούς είτε απ’ ευθείας µε µεγάλους πελάτες εκ των οποίων 

συγκαταλέγονταν και η BRITISH BINS L.t.d. Οι δυσκολίες ρευστότητας που αντιµετωπίζει ο Όµιλος, σε συνδυασµό 

µε τα συνεχιζόµενα ζηµιογόνα αποτελέσµατα της SPIDER U.K. L.t.d., οδήγησαν την ∆ιοίκηση σε αυτή την 

απόφαση, µέσω της οποίας λόγω των παραπάνω, πρόκειται να υπάρξει θετική συνεισφορά στα αποτελέσµατα της 

Εταιρείας. 

Γ) Κίνδυνοι και αβεβαιότητες - αναµενόµενη εξέλιξη των δραστηριοτήτων για το δεύτερο 

εξάµηνο.  

α) Κίνδυνοι και αβεβαιότητες  

Ο Όµιλος εκτίθεται σε ευρύ φάσµα χρηµατοοικονοµικών κινδύνων. Οι συνήθεις κίνδυνοι στους οποίους 

υπάγεται, είναι: πιστωτικός κίνδυνος, κίνδυνος ρευστότητας, κίνδυνος διακύµανσης επιτοκίων, συναλλαγµατικός 

κίνδυνος, κίνδυνος τιµών, κίνδυνος καλής εκτέλεσης έργου, κίνδυνος ανταγωνισµού και κίνδυνος από 

ατυχήµατα. 

Το γενικό πρόγραµµα διαχείρισης κινδύνων του Οµίλου εστιάζεται κατά προτεραιότητα στον πιστωτικό 

κίνδυνο και ακολούθως στην αντιµετώπιση των κινδύνων καλής εκτέλεσης των εργασιών και αξιοπιστίας και 

ορθής υλοποίησης των προµηθειών και κατόπιν οι κίνδυνοι αγοράς. 

Η διαχείριση των κινδύνων (εκτίµηση, πιθανότητα, συνέπειες) διεκπεραιώνεται από τη διοίκηση µέσω των 

υπηρεσιών των βασικών διευθύνσεών της: οικονοµικής διεύθυνσης, διεύθυνσης παραγωγής και διεύθυνσης 

πωλήσεων. Προ της διενέργειας των σχετικών συναλλαγών, λαµβάνεται έγκριση από τα στελέχη που έχουν το 

δικαίωµα δέσµευσης της Εταιρείας προς τους αντισυµβαλλοµένους αφού γίνει ανάλυση του σχετικού κινδύνου 

όπως προβλέπεται από τον κανονισµό λειτουργίας. 

1. Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο πιστωτικός κίνδυνος στον οποίο εκτίθεται ο Όµιλος απορρέει από την αθέτηση υποχρέωσης εκ µέρους 

του πελάτη να αποπληρώσει εντός των συµβατικών προθεσµιών µ έρος ή το σύνολο της οφειλής του. Ο κύκλος 

εργασιών του Οµίλου συνίσταται κυρίως από συναλλαγές µε µεγάλους  οργανισµούς του ευρύτερου ∆ηµόσιου 

Τοµέα καθώς και µε µεγάλους οίκους του εξωτερικού.   

Λόγω της παρατεταµένης κρίσης που πλήττει την Ελληνική οικονοµία η οποία έχει δηµιουργήσει καθεστώς 

αδυναµίας πληρωµών σε πολλές επιχειρήσεις αλλά και στο ∆ηµόσιο συµπεριλαµβανοµένων και των Ο.Τ.Α., 

παρατηρείται σηµαντική καθυστέρηση στην είσπραξη των απαιτήσεων συνολικά, δηµιουργώντας ουσιαστικά 

πρόβληµα ρευστότητας στην Εταιρεία. 
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Έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο 

Η λογιστική αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού αντιπροσωπεύει τη µέγιστη έκθεση στον 

πιστωτικό κίνδυνο. Η µέγιστη έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο κατά την 30.06.2013 ήταν: 

Λογιστική αξία (σε χιλιάδες €) ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Επενδύσεις διακρατούµενες µέχρι τη λήξη τους 232  1.338 
Απαιτήσεις 10.229  8.897 
ΣΥΝΟΛΟ 10.461  10.235 

∆εν υπάρχουν παράγωγα, συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης για αντιστάθµιση, καθώς και λοιπά 

συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης. 

 Η µέγιστη έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο για τις εµπορικές απαιτήσεις κατά την 30.06.2013 ήταν: 

Λογιστική αξία (σε χιλιάδες €)  ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Εγχώριες 6.914  5.737 
Χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.568  2.413 
Ηνωµένο Βασίλειο 25  25 
Λοιπές χώρες 722  722 
ΣΥΝΟΛΟ 10.229  8.897 

Η µέγιστη έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο για τις εγχώριες εµπορικές απαιτήσεις κατά την 30.06.2013 

ήταν: 

Λογιστική αξία (σε χιλιάδες €)  ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Πελάτες χονδρικής 2.252  1.479 
Ο.Τ.Α.-Ν.Π.∆.∆.-Ελληνικό ∆ηµόσιο 4.661  4.257 
ΣΥΝΟΛΟ 6.914  5.737 

 

Ζηµίες αποµείωσης 

Η ενηλικίωση υπολοίπων πελατών κατά την 30.06.2013 ήταν: 

Λογιστική αξία (σε χιλιάδες €)  ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

0 -12 µήνες 3.847  2.851 
Άνω των 12 µηνών 6.382  6.046 
ΣΥΝΟΛΟ 10.229  8.897 

Η κίνηση της πρόβλεψης αποµείωσης πελατών κατά την 30.06.2013 ήταν: 

Λογιστική αξία (σε χιλιάδες €)  ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2013 3.810  4.652 
Αναγνωρισµένη ζηµία αποµείωσης 01.01-30.06.2013 500  500 
∆ιαγραφή επισφαλών απαιτήσεων -  -2.652 
Υπόλοιπο την 30η Ιουνίου 2013 4.310  2.500 

Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας την τρέχουσα περίοδο προέβη σε διαγραφή απαιτήσεων συνολικού ύψους 

3.256.163,43 ευρώ, που αφορά: α) ποσό 927.426,00 ευρώ, απαίτηση από τη θυγατρική Εταιρεία SPIDER ITALIA 

s.r.l., και β) ποσό 2.328.737,43 ευρώ από τη θυγατρική Εταιρεία SPIDER U.K. L.t.d., λόγω πώλησης της εν λόγω 

θυγατρικής. Κατά την προηγούµενη χρήση η Εταιρεία είχε προβεί σε πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων για τις 
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ανωτέρω θυγατρικές Εταιρείες συνολικού ύψους 2.652.318,30 ευρώ η οποία διεγράφη στο σύνολό της την 

τρέχουσα περίοδο. Η προκύψασα διαφορά ύψους 603.845,13 ευρώ βάρυνε τα αποτελέσµατα της τρέχουσας 

περιόδου της Εταιρείας. Στην τρέχουσα περίοδο η Εταιρεία προέβη σε επιπλέον πρόβλεψη για επισφαλείς 

απαιτήσεις ύψους 500.000,00 ευρώ. Το συνολικό ποσό της πρόβλεψης για την Εταιρεία ανέρχεται πλέον σε 

2.500.000,00 ευρώ και σε 4.310.142,92 ευρώ για τον Όµιλο. 

Η Εταιρεία κατά πάγια τακτική διενεργεί προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων στο τέλος κάθε χρήσης µε 

ποσοστό που κυµαίνεται από 20% έως 100%, ανάλογα µε το χρόνο καθυστέρησης της είσπραξης των 

συγκεκριµένων απαιτήσεων, µε εξαίρεση τις απαιτήσεις από τις θυγατρικές εταιρείες όπου λαµβάνεται υπ’ όψιν η 

πραγµατική δυνατότητα αποπληρωµής των υποχρεώσεών τους σύµφωνα µε τις οικονοµικές τους καταστάσεις. 

Λόγω της δύσκολης οικονοµικής συγκυρίας, παρατηρείται σηµαντική καθυστέρηση της είσπραξης των 

απαιτήσεων από το Ελληνικό ∆ηµόσιο – Ο.Τ.Α. και κατά συνέπεια η εύρυθµη λειτουργία της Εταιρείας εξαρτάται και 

από την έγκαιρη είσπραξη των προαναφερόµενων απαιτήσεων.  

2. Κίνδυνος ρευστότητας 

Η Εταιρεία διατρέχει σηµαντικό κίνδυνο ρευστότητας αφενός λόγω της µείωσης των αποτελεσµάτων της 

και αφετέρου λόγω του γενικότερου κλίµατος εξαιτίας της οικονοµικής κρίσης. 

Η ∆ιοίκηση καταβάλει προσπάθειες ώστε να εισπράξει µέρος των απαιτήσεων και να αξιοποιήσει ακίνητα 

ώστε να βελτιώσει τις ταµειακές ροές της. 

Παρακάτω παρατίθενται οι συµβατικές λήξεις των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων για τον Όµιλο και 

την Εταιρεία κατά την 30.06.2013: 

 ΟΜΙΛΟΣ (σε χιλιάδες ευρώ) 

 1 ΕΤΟΣ  1 - 2 ΕΤΗ  2 - 5 ΕΤΗ  5 ΕΤΗ & ΑΝΩ 

Οµολογιακά δάνεια ΕΜΠΟΡΙΚΗ  9.765  0  0  0 
Οµολογιακά δάνεια ΠΕΙΡΑΙΩΣ  9.387  1.143  0  0 
Λοιπός µακροπρόθεσµος δανεισµός 0  154  0  0 
Υποχρέωση χρηµατοδοτικής µίσθωσης EUROBANK 138  40  664  195 
Υποχρέωση χρηµατοδοτικής µίσθωσης ΠΕΙΡΑΙΩΣ 348  190  20  0 
Βραχυπρόθεσµα τραπεζικά δάνεια 17.063  0  0  0 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 36.701  1.526  684  195 

 

 ΕΤΑΙΡEΙΑ (σε χιλιάδες ευρώ) 

 1 ΕΤΟΣ  1 - 2 ΕΤΗ  2 - 5 ΕΤΗ  5 ΕΤΗ & ΑΝΩ 

Οµολογιακά δάνεια ΕΜΠΟΡΙΚΗ  9.765  0  0  0 
Οµολογιακά δάνεια ΠΕΙΡΑΙΩΣ  9.387  1.143  0  0 
Λοιπός µακροπρόθεσµος δανεισµός 0  0  0  0 
Υποχρέωση χρηµατοδοτικής µίσθωσης EUROBANK 138  40  664  195 
Υποχρέωση χρηµατοδοτικής µίσθωσης ΠΕΙΡΑΙΩΣ 348  190  20  0 
Βραχυπρόθεσµα τραπεζικά δάνεια 15.597  0  0  0 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 35.235  1.373  684  195 
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Τα υπόλοιπα των οµολογιακών δανείων της Εταιρείας, ποσού 19.152 χιλ. ευρώ περίπου, έχουν ταξινοµηθεί 

ως βραχυπρόθεσµα δάνεια λόγω µη εκπλήρωσης προβλεπόµενων όρων των δανειακών συµβάσεων, σύµφωνα µε 

τις διατάξεις του ∆.Λ.Π. 1 παρ.74.  

∆εν υπάρχουν παράγωγα χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων, συµβόλαια ανταλλαγής επιτοκίων για 

αντιστάθµιση, καθώς και συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης για αντιστάθµιση. 

 Τα βραχυπρόθεσµα τραπεζικά δάνεια ανανεώνονται στο σύνολό τους στη λήξη τους, ανάλογα µε τις 

ανάγκες ρευστότητας της Εταιρείας και του Οµίλου. 

 Λόγω προβληµάτων ρευστότητας, τα οποία οφείλονται κατά κύριο λόγο στην καθυστέρηση είσπραξης 

υπολοίπου πελατών, κυρίως Ο.Τ.Α., ύψους τεσσάρων (4) εκατοµµυρίων ευρώ περίπου, ο Όµιλος και η Εταιρεία 

παρουσιάζουν την παρακάτω εικόνα σε ότι αφορά τις ληξιπρόθεσµες και ρυθµισµένες οφειλές τους κατά την 

30.06.2013: 

 Ο Όµιλος έχει καθυστερήσει στην καταβολή παρακρατούµενων φόρων ποσού 701 χιλ. ευρώ εκ των οποίων 

ποσό 528 χιλ. ευρώ αφορά την Εταιρεία. Ο Όµιλος έχει ρυθµίσει και εξυπηρετεί κανονικά λοιπές φορολογικές 

υποχρεώσεις ποσού 401 χιλ. ευρώ συνολικά, εκ των οποίων ποσό 250 χιλ. ευρώ αφορά την Εταιρεία.  

 Ο Όµιλος έχει καθυστερήσει στην καταβολή ασφαλιστικών υποχρεώσεων ποσού 499 χιλ. ευρώ εκ των 

οποίων ποσό 183 χιλ. ευρώ αφορά την Εταιρεία. Ο Όµιλος έχει ρυθµίσει ασφαλιστικές υποχρεώσεις ποσού 2.810 

χιλ. ευρώ, εκ των οποίων ποσό 2.582 χιλ. ευρώ αφορά την Εταιρεία. Επίσης, δεν έχουν καταβληθεί δεδουλευµένες 

αποδοχές προσωπικού ποσού 1.681 χιλ. ευρώ του Οµίλου εκ των οποίων ποσό 1.457 χιλ. ευρώ αφορά την 

Εταιρεία.  

 Κατά την 28.08.2013 – ηµεροµηνία σύνταξης των ατοµικών και ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων 

από το ∆.Σ. της Εταιρείας – οι ληξιπρόθεσµες και ρυθµισµένες υποχρεώσεις του Οµίλου και της Εταιρείας έχουν ως 

εξής: 

 Ο Όµιλος έχει καθυστερήσει στην καταβολή παρακρατούµενων φόρων κυρίως Φ.Μ.Υ. ποσού 671 χιλ. ευρώ 

εκ των οποίων ποσό 523 χιλ. ευρώ αφορά την Εταιρεία. Ο Όµιλος έχει ρυθµίσει και εξυπηρετεί κανονικά λοιπές 

φορολογικές υποχρεώσεις ποσού 196 χιλ. ευρώ συνολικά, εκ των οποίων ποσό 73 χιλ. ευρώ αφορά την Εταιρεία. 

 Ο Όµιλος έχει καθυστερήσει στην καταβολή ασφαλιστικών υποχρεώσεων ποσού 522 χιλ. ευρώ εκ των 

οποίων ποσό 193 χιλ. ευρώ αφορά την Εταιρεία. Ο Όµιλος έχει ρυθµίσει ασφαλιστικές υποχρεώσεις ποσού 3.436 

χιλ. ευρώ, εκ των οποίων ποσό 3.208 χιλ. ευρώ αφορά την Εταιρεία. Επίσης δεν έχουν καταβληθεί δεδουλευµένες 

αποδοχές προσωπικού ποσού 933 χιλ. ευρώ του Οµίλου εκ των οποίων ποσό 702 χιλ. ευρώ αφορά την Εταιρεία. 

3. Κίνδυνος διακύµανσης επιτοκίων  

Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων, καθώς και τη διάρκεια των 

χρηµατοδοτικών αναγκών. Οι αποφάσεις για τη διάρκεια, καθώς και τη σχέση µεταξύ σταθερού και κυµαινόµενου 

κόστους ενός νέου δανείου, λαµβάνονται ξεχωριστά για κάθε περίπτωση. Ως εκ τούτου, όλα τα δάνεια του Οµίλου 

έχουν συναφθεί µε κυµαινόµενα επιτόκια. 

Κατά την 30.06.2013, το προφίλ των έντοκων χρηµατοοικονοµικών µέσων του Οµίλου και της Εταιρείας 

ήταν: 
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Ποσά σε χιλιάδες € ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις (κυµαινόµενου επιτοκίου) 39.107  37.487 

Ανάλυση ευαισθησίας διακύµανσης επιτοκίου 

Στηριζόµενη σε επίκαιρη οικονοµική πληροφόρηση η ∆ιοίκηση πιστεύει ότι µια παράλληλη µετακίνηση των 

επιτοκίων κατά 100 µονάδες βάσης, σε σχέση µε τα τρέχοντα επιτόκια στο τέλος της χρήσεως 2013, κρίνεται ως 

πιθανή. 

Μία αύξηση των επιτοκίων κατά 100 µονάδες βάσης θα µείωνε την καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα του 

Οµίλου κατά 391 χιλιάδες ευρώ και την καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα της Εταιρείας κατά 375 χιλιάδες ευρώ 

αντίστοιχα. Η ανάλυση αυτή υποθέτει ότι όλες οι άλλες µεταβλητές, και συγκεκριµένα οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες, 

θα παρέµεναν σταθερές.   

 Αντίθετα µία µείωση των επιτοκίων κατά 100 µονάδες βάσης θα είχε την ισόποση αλλά αντίθετη επίδραση 

στην καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα του Οµίλου και της Εταιρείας µε τα ποσά που αναγράφονται πιο πάνω, στη 

βάση ότι όλες οι άλλες µεταβλητές θα παρέµεναν σταθερές. 

4. Συναλλαγµατικός κίνδυνος 

Ο κίνδυνος αυτός δεν επηρεάζει σηµαντικά την λειτουργία της Εταιρείας και του Οµίλου δεδοµένου ότι η 

θυγατρική Εταιρεία SPIDER U.K. L.t.d. που οι συναλλαγές της διενεργούταν σε ξένο νόµισµα (και συγκεκριµένα σε 

GBP) έχει πωληθεί ενώ οι συναλλαγές των λοιπών Εταιρειών του Οµίλου σε ξένο νόµισµα είναι σχετικά µικρής αξίας 

σε σχέση µε το σύνολο των εργασιών τους. 

5. Κίνδυνος τιµών 

Ο Όµιλος εκτίθεται σε µεταβολές της αξίας των πρώτων & λοιπών υλικών που προµηθεύεται, γι’ αυτό και έχει 

προβεί σε σηµαντική αποθεµατοποίηση µε αποτέλεσµα η µέση τιµή κτήσης των αποθεµάτων της να παραµένει σε 

χαµηλά επίπεδα. 

Ανάλυση ευαισθησίας 

Μία αύξηση κατά 10% στην τιµή της βασικής πρώτης ύλης (λαµαρίνας) θα είχε ως αποτέλεσµα την αύξηση 

του κόστους παραγωγής – και κατά συνέπεια την µείωση των αποτελεσµάτων του Οµίλου και της Εταιρείας – την 

30.06.2013 κατά 39 χιλιάδες ευρώ.  

Αντίθετα µία µείωση κατά 10% στην τιµή της βασικής πρώτης ύλης (λαµαρίνας) θα είχε ως αποτέλεσµα την 

ισόποση αλλά αντίθετη επίδραση του κόστους παραγωγής – και κατά συνέπεια των αποτελεσµάτων του Οµίλου 

και της Εταιρείας – µε το ποσό που αναγράφεται πιο πάνω, καθώς επίσης και την µείωση της αξίας των 

αποθεµάτων του Οµίλου και της Μητρικής κατά 84 χιλιάδες ευρώ, στη βάση ότι όλες οι άλλες µεταβλητές θα 

παρέµεναν σταθερές.  

Η Εταιρεία θεωρεί ουδέτερο τον συγκεκριµένο κίνδυνο, λόγω της δυνατότητας της να µεταβάλει την 

τιµολογιακή της πολιτική και να µετακυλύει το συγκεκριµένο κόστος. 

Ο κίνδυνος τιµών αναφορικά µε τις επενδύσεις σε χρεόγραφα θεωρείται περιορισµένος, δεδοµένου ότι τα 

χρεόγραφα αντιπροσωπεύουν πολύ µικρό µέρος των περιουσιακών στοιχείων του Οµίλου. 

Η Εταιρεία κατά πάγια τακτική δεν χρησιµοποιεί κάποια µέθοδο αντιστάθµισης για την εξασφάλιση σταθερής 
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τιµής των αποθεµάτων. 

6. Κίνδυνος καλής εκτέλεσης έργου 

Ο Όµιλος λόγω της µακροχρόνιας εµπειρίας του, των αυστηρών τεχνικών προδιαγραφών του και του 

συστήµατος Ελέγχου και ∆ιασφάλισης Ποιότητας, δεν εκτίθεται σε µεγάλους κινδύνους όσον  αφορά την καλή 

εκτέλεση των εργασιών του, καθώς απαιτούνται Τραπεζικές Εγγυήσεις (Καλής Εκτέλεσης κλπ.) για τις πωλήσεις σε 

∆ηµόσιο και Ο.Τ.Α. 

7. Κίνδυνος ανταγωνισµού 

Ο κίνδυνος ανταγωνισµού διατηρείται σε σχετικά χαµηλά επίπεδα λόγω της εξειδικευµένης τεχνογνωσίας 

και της δυνατότητας ευελιξίας της παραγωγικής διαδικασίας.  

8. Κίνδυνος από ατυχήµατα 

 Ο Όµιλος ασπάζεται της αρχές της κοινωνικής ευθύνης, συµµορφώνεται και διαχειρίζεται τον συγκεκριµένο 

κίνδυνο µε ασφαλιστήρια συµβόλαια περιουσίας και προστασίας από ατυχήµατα, φυσικά γεγονότα και δόλιες 

πράξεις. Σε ότι αφορά στο προσωπικό τηρούνται επακριβώς οι σχετικοί από τη νοµοθεσία κανόνες για τους όρους 

ασφάλειας και υγιεινής στους χώρους εργασίας. 

9. Κίνδυνος αγοράς 

 Ο Όµιλος και η Εταιρεία λόγω της µακροχρόνιας σχέσης τους µε τους προµηθευτές, έχουν περιορίσει τον 

κίνδυνο κρίσης αξιοπιστίας τους στην αγορά. 

 Τα υπόλοιπα των προµηθευτών του Οµίλου και της Εταιρείας αν και παρουσιάζουν σηµαντική 

καθυστέρηση, δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσµα, λόγω σχετικής συµφωνίας µε τους προµηθευτές. 

 

β) Εκτίµηση κινδύνων για το δεύτερο εξάµηνο  

 Η ∆ιοίκηση εκτιµά ότι ο Όµιλος και η Εταιρεία δεν αναµένεται να αντιµετωπίσουν νέους κινδύνους στο 

δεύτερο εξάµηνο της χρήσεως 2013.  

 

γ) Αναµενόµενες εξελίξεις  

 Η πορεία του κύκλου εργασιών καθώς και των αποτελεσµάτων του Οµίλου και της Εταιρείας κατά το 

δεύτερο εξάµηνο της χρήσεως 2013, αναµένεται ανοδική σε σχέση µε αυτή του πρώτου εξαµήνου. Με τις 

παρεµβάσεις της ∆ιοίκησης, εφαρµόζοντας το επιχειρηµατικό σχέδιο εξυγίανσης της Εταιρείας, θα πετύχει µείωση 

στα κόστη της συνολικά και µε την επιλογή πώλησης προϊόντων µε βελτιωµένο µικτό κέρδος, αναµένει βελτίωση 

των οικονοµικών µεγεθών της Εταιρείας και του Οµίλου κατ’ επέκταση.  

∆) Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη   

 Ως συνδεδεµένα µέρη νοούνται οι θυγατρικές Εταιρείες, τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τα 

∆ιευθυντικά Στελέχη καθώς και οι Εταιρείες που ελέγχονται από αυτά τα πρόσωπα. Οι συναλλαγές µε τα 
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συνδεδεµένα µέρη γίνονται στα πλαίσια των εργασιών του Οµίλου και της Εταιρείας και σε καθαρά εµπορική βάση. 

Αναλυτικότερα οι συναλλαγές αυτές έχουν ως εξής: 

1. Υπόλοιπα της µητρικής Εταιρείας µε τις συνδεδεµένες επιχειρήσεις 

Ποσά σε € 30.06.2013  31.12.2012 

Α) Απαιτήσεις     
Spider Italia s.r.l. 2.175.951  3.192.868 
Επιπλοτεχνική Α.Ε. 69.435  - 
Spider U.K. L.t.d. 0  2.364.938 
Spider Υπηρεσίες Περιβάλλοντος Α.Ε. 166.952  2.315 
Spider Γενική Ανακύκλωση Α.Ε. 33.230  12.400 

Σύνολο 2.445.567  5.572.522 

Μείον: Προβλέψεις επισφαλειών -2.652.318  -2.652.318 
Πλέον: ∆ιαγραφές επισφαλειών 3.256.163  0 

Γενικό σύνολο 3.049.412  2.920.203 

Β) Υποχρεώσεις    
Spider Italia s.r.l. 255.962  255.962 
Επιπλοτεχνική Α.Ε. 179.857  151.066 
Spider U.K. L.t.d. 0  26.550 
Spider Υπηρεσίες Περιβάλλοντος Α.Ε. 58.889  135.254 
Spider Γενική Ανακύκλωση Α.Ε. 1.183  8.358 

Σύνολο 495.890  577.189 

2. Συναλλαγές της µητρικής Εταιρείας µε τις συνδεδεµένες επιχειρήσεις 

Ποσά σε € 01.01.2013 - 
30.06.2013  

01.01.2012 - 
30.06.2012 

Α) Έσοδα:    
Spider Italia s.r.l. 9.768  56.865 
Επιπλοτεχνική Α.Ε. 70.602  69.969 
Spider U.K. L.t.d. 85.714  319.080 
Spider Υπηρεσίες Περιβάλλοντος Α.Ε. 48.255  35.400 
Spider Γενική Ανακύκλωση Α.Ε. 3.000  6.000 
Σύνολο 217.339  487.314 

Β) Έξοδα:    
Spider Italia s.r.l. 0  71.519 
Επιπλοτεχνική Α.Ε. 82.171  130.811 
Spider U.K. L.t.d.  -    -  
Spider Υπηρεσίες Περιβάλλοντος Α.Ε. 50.002  6.544 
Spider Γενική Ανακύκλωση Α.Ε.  -    -  
Σύνολο 132.173  208.874 
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3. Συναλλαγές µεταξύ των Εταιρειών του Οµίλου 

Ποσά σε € 01.01.2013 - 
30.06.2013  

01.01.2012 - 
30.06.2012 

Πωλήσεις της Spider Υπηρεσίες Περιβάλλοντος 
Α.Ε. σε Spider Γενική Ανακύκλωση Α.Ε. 20.832  36.883 
Πωλήσεις της Spider U.K. σε Spider Υπηρεσίες 
Περιβάλλοντος Α.Ε. -  5.977 
Πωλήσεις της Spider Italia s.r.l. σε Spider 
Υπηρεσίες Περιβάλλοντος Α.Ε. 250  69.340 

4. Υπόλοιπα της µητρικής Εταιρείας µε λοιπές συνδεδεµένες επιχειρήσεις 

Ποσά σε € 30.06.2013  31.12.2012 

Α) Απαιτήσεις     

Υπερκατασκευές Οχηµάτων Α.Ε. 992.320  1.026.153 
Β) Υποχρεώσεις    

Υπερκατασκευές Οχηµάτων Α.Ε. 92.560  70.372 

5. Συναλλαγές της µητρικής Εταιρείας µε λοιπές συνδεδεµένες επιχειρήσεις 

Ποσά σε € 01.01.2013 - 
30.06.2013 

 01.01.2012 - 
30.06.2012 

Α) Πωλήσεις σε:    

Υπερκατασκευές Οχηµάτων Α.Ε. 44.881  123.482 
Β) Αγορές από:    

Υπερκατασκευές Οχηµάτων Α.Ε. 52.734  5.206 

6. Υπόλοιπα των Εταιρειών του Οµίλου µε λοιπές συνδεδεµένες επιχειρήσεις 

Ποσά σε € 30.06.2013  31.12.2012 

Α) Απαιτήσεις από 
 "Υπερκατασκευές Οχηµάτων Α.Ε." 

   

Spider Italia s.r.l. -  - 
Επιπλοτεχνική Α.Ε. -  - 
Spider U.K. L.t.d.   - 
Spider Υπηρεσίες Περιβάλλοντος Α.Ε. -  - 
Spider Γενική Ανακύκλωση Α.Ε. 791  - 

Σύνολο 791  0 

Β) Υποχρεώσεις σε 
"Υπερκατασκευές Οχηµάτων Α.Ε." 

   

Spider Italia s.r.l. -  - 
Επιπλοτεχνική Α.Ε. -  - 
Spider U.K. L.t.d. 1.532  1.532 
Spider Υπηρεσίες Περιβάλλοντος Α.Ε. 1.974  47.326 
Spider Γενική Ανακύκλωση Α.Ε. -  2.298 

Σύνολο 3.506  51.155 



Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2013 

Σελίδα 15 από 43 

7. Συναλλαγές των Εταιρειών του Οµίλου µε λοιπές συνδεδεµένες επιχειρήσεις 

Ποσά σε € 01.01.2013 - 
30.06.2013 

 01.01.2012 - 
30.06.2012 

α) Πωλήσεις σε  
"Υπερκατασκευές Οχηµάτων Α.Ε.": 

   

Spider Italia s.r.l. -  - 
Επιπλοτεχνική Α.Ε. -  - 
Spider U.K. L.t.d. -  - 
Spider Υπηρεσίες Περιβάλλοντος Α.Ε. -  - 
Spider Γενική Ανακύκλωση Α.Ε. -  - 
Σύνολο 0  0 

β) Αγορές από  
"Υπερκατασκευές Οχηµάτων Α.Ε.": 

   

Spider Italia s.r.l. -  - 
Επιπλοτεχνική Α.Ε. -  - 
Spider U.K. L.t.d. -  - 
Spider Υπηρεσίες Περιβάλλοντος Α.Ε. -  30.137 
Spider Γενική Ανακύκλωση Α.Ε. 8.000  8.000 
Σύνολο 8.000  38.137 

8. Υπόλοιπα του Οµίλου και της Εταιρείας µε λοιπά συνδεδεµένα µέρη 

 ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ποσά σε € 30.06.2013  31.12.2012  30.06.2013  31.12.2012 

Α) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και 
µέλη της διοίκησης: 96.457  122.176  95.289  80.070 
Β) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και 
µέλη της διοίκησης: 349.042  360.510  236.463  276.239 

9. Συναλλαγές του Οµίλου και της µητρικής Εταιρείας µε λοιπά συνδεδεµένα µέρη 

 ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ποσά σε € 30.06.2013  30.06.2012  30.06.2013  30.06.2012 

Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών 
και µελών της διοίκησης: 128.274  388.694  95.743  261.215 
 

 

Για την «SPIDER» ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε., 

 

ΠΕΤΣΙΟΣ Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 

 

 

 

Πρόεδρος ∆.Σ. και ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
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Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάµεσης Χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης 

Προς τους µετόχους της «SPIDER ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.» 

Εισαγωγή 

Επισκοπήσαµε τη συνηµµένη συνοπτική εταιρική και ενοποιηµένη κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης της 

Εταιρείας "SPIDER ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε.” της 30ης Ιουνίου 2013 και τις 

σχετικές συνοπτικές εταιρικές και ενοποιηµένες καταστάσεις αποτελεσµάτων και συνολικού εισοδήµατος, 

µεταβολών καθαρής θέσης και ταµειακών ροών της εξάµηνης περιόδου που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, καθώς και 

τις επιλεγµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική 

πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης του Ν.3556/2007. Η 

∆ιοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής 

πληροφόρησης, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρµόζονται στην Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Αναφορά (∆ιεθνές Λογιστικό 

Πρότυπο «∆ΛΠ» 34). ∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση ενός συµπεράσµατος επί αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής 

χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης µε βάση την επισκόπησή µας. 

Εύρος Επισκόπησης 

∆ιενεργήσαµε την επισκόπησή µας σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση Ενδιάµεσης 

Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οντότητας». Η επισκόπηση 

της ενδιάµεσης χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διερευνητικών ερωτηµάτων κυρίως 

προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηµατοοικονοµικά και λογιστικά θέµατα και στην εφαρµογή αναλυτικών και 

άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι ουσιωδώς µικρότερο από αυτό του ελέγχου που 

διενεργείται σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν µας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουµε 

τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή µας όλα τα σηµαντικά θέµατα τα οποία θα µπορούσαν να 

εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, µε την παρούσα δεν διατυπώνουµε γνώµη ελέγχου. 

Συµπέρασµα 

Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή µας οτιδήποτε θα µας οδηγούσε στο 

συµπέρασµα ότι η συνηµµένη ενδιάµεση  χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε 

ουσιώδη άποψη, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 34. 

Έµφαση Θέµατος 

Εφιστούµε την προσοχή στα εξής:  

(α) στη σηµείωση 5.15 των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων όπου γίνεται σχετική παραποµπή στην 

παράγραφο Γ.α.1 της Εξαµηνιαίας Έκθεσης ∆ιοικητικού Συµβουλίου «Πιστωτικός κίνδυνος» στην οποία αναφέρεται 

η περιορισµένη ρευστότητα της εταιρείας, στη σηµείωση 5.15 των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων όπου 

γίνεται σχετική παραποµπή στην παράγραφο Γ.α.2 της Εξαµηνιαίας Έκθεσης ∆ιοικητικού Συµβουλίου «Κίνδυνος 

ρευστότητας» στην οποία αναφέρεται η ταξινόµηση των οµολογιακών δανείων ως βραχυπρόθεσµα και τις 

ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις και τις ρυθµίσεις αυτών από τον Όµιλο και την Εταιρεία, στη σηµείωση 5.19 των 
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ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων «Στόχοι και προοπτικές» όπου γίνεται αναφορά στα µέτρα που λαµβάνει η 

εταιρεία για την αντιµετώπιση των προβληµάτων ρευστότητας και στη σηµείωση 5.3.1 των ενδιάµεσων 

οικονοµικών καταστάσεων  «Αρχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας» όπου αναφέρονται οι λόγοι για τους 

οποίους οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας έχουν καταρτισθεί µε βάση την αρχή της 

συνεχιζόµενης δραστηριότητας.  

Το ενδεχόµενο µη επιτυχούς έκβασης των προσπαθειών της ∆ιοίκησης της Εταιρείας, σύµφωνα µε τις ανωτέρω 

γνωστοποιήσεις, υποδηλώνει την ύπαρξη αβεβαιότητας σχετικά µε τη δυνατότητα οµαλής συνέχισης της 

δραστηριότητας της Εταιρείας.  

Στο συµπέρασµά µας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση µε το θέµα αυτό.  

(β) Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας και του Οµίλου έχει καταστεί αρνητικό και συνεπώς συντρέχουν 

οι προϋποθέσεις εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 48 του κωδ. Ν. 2190/1920 και επιβάλλεται η εταιρεία να 

λάβει τα προσήκοντα µέτρα, ώστε να αρθούν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του άρθρου αυτού. 

 

Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων 
 
Η επισκόπησή µας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών στοιχείων της προβλεπόµενης 

από το άρθρο 5 του Ν.3356/2007 εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης, µε τη συνηµµένη ενδιάµεση συνοπτική 

χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση. 

 

                

                                                                                                      Αθήνα, 30/8/2013 
Mazars Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές       Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
 Επιχειρηµατικοί  Σύµβουλοι Α.Ε. 

 Λεωφόρος Συγγρού 130, 176 71 Αθήνα 
 Α.Μ. ΣΟΕΛ:154        Τσουκαλάς Γιώργος 
           Α.Μ. ΣΟΕΛ: 27621 
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Ε Ν ∆ Ι Α Μ Ε Σ Ε Σ 

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ  Κ Α T Α Σ T A Σ Ε Ι Σ 

 

                                           της περιόδου 

από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2013 

 

 

 

 

Σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς  

(∆.Π.X.A. 34) 
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1. Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης  

 ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ποσά σε €  30.06.2013  31.12.2012  30.06.2013  31.12.2012 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ         
Μη κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία         
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 23.182.109  24.036.032  19.631.571  19.993.182 
Επενδύσεις σε ακίνητα 5.790.000  5.790.000  5.790.000  5.790.000 
Υπεραξία 150.000  150.000  -  - 
Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 207.456  237.563  1.319.474  1.319.474 
Επενδύσεις σε λοιπές επιχειρήσεις 24.518  23.668  18.921  18.921 
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 44.458  45.254  90.345  90.345 

 29.398.540  30.282.517  26.850.311  27.211.921 
Κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία         
Αποθέµατα 5.204.067  6.002.995  4.906.586  5.295.667 
Πελάτες 10.228.657  10.691.423  8.896.676  9.680.690 
Λοιπές απαιτήσεις 2.184.256  1.597.266  1.502.224  946.309 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 1.352.758  1.043.058  1.270.727  922.610 

 18.969.738  19.334.742  16.576.212  16.845.276 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 48.368.278   49.617.259   43.426.523  44.057.197 

        

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ        

Κεφάλαιο και αποθεµατικά αποδιδόµενα 
στους µετόχους της µητρικής 

       

Μετοχικό κεφάλαιο 9.880.723  9.880.723  9.880.723  9.880.723 
Υπέρ το άρτιο έκδοση 7.231.153  7.231.153  7.231.153  7.231.153 
Συναλλαγµατικές διαφορές  0  131.454  -  - 
Λοιπά αποθεµατικά 10.583.717  10.600.822  10.567.540  10.567.540 
Αποτελέσµατα εις νέον -38.119.367  -33.392.070  -37.129.287  -32.148.331 

 -10.423.775  -5.547.918  -9.449.871  -4.468.915 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας 242.267  201.813  -  - 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων -10.181.507  -5.346.105  -9.449.871  -4.468.915 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ        

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις        

∆άνεια 2.405.123  2.422.420  2.251.300  2.251.300 
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 1.056.845  781.664  494.213  106.553 
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους 936.759  933.319  791.084  791.084 
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 3.688.851  1.015.118  3.593.649  916.510 

 8.087.577  5.152.521  7.130.246  4.065.446 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις        

Προµηθευτές 7.074.221  7.564.328  5.993.858  5.983.728 
Λοιπές υποχρεώσεις 6.686.503  7.289.732  4.516.416  5.452.641 
Βραχυπρόθεσµα δάνεια 36.701.484  34.956.782  35.235.875  33.024.296 

 50.462.208  49.810.843  45.746.149  44.460.666 

Σύνολο Υποχρεώσεων 58.549.785  54.963.364  52.876.395  48.526.112 

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 48.368.278  49.617.259  43.426.524  44.057.197 
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2. Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος 

2.1 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος Οµίλου 

2.1.1 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος Οµίλου από 01.01 – 30.06.2013 

 01.01 - 30.06.2013  01.01 - 30.06.2012 

Ποσά σε € Συνεχιζόµενες 
∆ραστηριότητες  

∆ιακοπείσες 
∆ραστηριότητες  Σύνολο  

Συνεχιζόµενες 
∆ραστηριότητες  

∆ιακοπείσες 
∆ραστηριότητες  Σύνολο 

Κύκλος εργασιών 5.088.472  290.659  5.379.131  7.992.223  785.429  8.777.652 

Κόστος πωλήσεων -3.806.708  -519.128  -4.325.836  -7.083.770  -650.312  -7.734.082 

Μικτά κέρδη 1.281.765  -228.470  1.053.295  908.453  135.117  1.043.570 

Άλλα έσοδα  266.608  10.310  276.917  414.421  34.141  448.562 

Έξοδα διαθέσεως -1.691.928  0  -1.691.928  -3.200.707  -4.010  -3.204.717 

Έξοδα διοικήσεως -909.192  -171.953  -1.081.145  -1.327.628  -234.899  -1.562.527 

Άλλα έξοδα  -1.628.088  -2.142  -1.630.229  -4.462.559  -6.078  -4.468.637 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα και έξοδα -1.142.415  177.761  -964.654  -1.273.503  -1.021  -1.274.524 

Κέρδη (ζηµιές) προ φόρων -3.823.250  -214.494  -4.037.744  -8.941.523  -76.750  -9.018.273 

Φόρος εισοδήµατος -666.194  0  -666.194  992.651  0  992.651 

Κέρδη (ζηµιές) περιόδου µετά από φόρους -4.489.444  -214.494  -4.703.938  -7.948.872  -76.750  -8.025.622 

Κατανέµονται σε:            

  - Ιδιοκτήτες µητρικής -4.529.909  -214.494  -4.744.403  -7.849.391  -76.750  -7.926.141 
 - ∆ικαιώµατα µειοψηφίας 40.465  0  40.465  -99.481  0  -99.481 

Κέρδη (ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή – βασικά (σε ευρώ) -0,1559  -0,0074  -0,1633  -0,2701  -0,0026  -0,2727 

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους  -131.465  0  -131.465  -933.876  0  -933.876 
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους  -4.620.909  -214.494  -4.835.402  -8.882.747  -76.750  -8.959.498 

Κατανέµονται σε:            
  - Ιδιοκτήτες µητρικής -4.661.373  -214.494  -4.875.866  -8.783.257  -76.750  -8.860.007 
 - ∆ικαιώµατα µειοψηφίας 40.464  0  40.464  -99.490  0  -99.490 
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσµάτων -2.725.538  -392.254  -3.117.793  -4.974.613  -75.729  -5.050.342 

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων -2.146.038  -383.064  -2.529.102  -4.350.508  -56.120  -4.406.629 
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2.1.2  Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος Οµίλου από 01.04 – 30.06.2013 

 01.04 - 30.06.2013  01.04 - 30.06.2012 

Ποσά σε € Συνεχιζόµενες 
∆ραστηριότητες  

∆ιακοπείσες 
∆ραστηριότητες  Σύνολο  

Συνεχιζόµενες 
∆ραστηριότητες  

∆ιακοπείσες 
∆ραστηριότητες  Σύνολο 

Κύκλος εργασιών 2.825.540  97.440  2.922.979  3.628.286  384.055  4.012.340 
Κόστος πωλήσεων -2.132.005  -365.441  -2.497.445  -3.441.155  -417.413  -3.858.567 

Μικτά κέρδη 693.535  -268.001  425.534  187.131  -33.358  153.773 

Άλλα έσοδα  186.476  3.886  190.362  99.043  29.989  129.032 
Έξοδα διαθέσεως -623.717  0  -623.717  -2.371.395  1.477  -2.369.918 
Έξοδα διοικήσεως -395.256  -68.232  -463.488  -693.219  -114.373  -807.592 
Άλλα έξοδα  -1.101.133  23  -1.101.110  -3.580.955  -2.084  -3.583.038 
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα και έξοδα -574.831  177.938  -396.893  -680.339  -747  -681.086 

Κέρδη (ζηµιές) προ φόρων -1.814.926  -154.386  -1.969.312  -7.039.734  -119.095  -7.158.829 

Φόρος εισοδήµατος -739.289  0  -739.289  849.314  0  849.314 

Κέρδη (ζηµιές) περιόδου µετά από φόρους -2.554.215  -154.386  -2.708.601  -6.190.419  -119.095  -6.309.515 

Κατανέµονται σε:            

  - Ιδιοκτήτες µητρικής -2.578.261  -154.386  -2.732.646  -6.092.434  -119.095  -6.211.529 
 - ∆ικαιώµατα µειοψηφίας 24.046  0  24.046  -97.986  0  -97.986 

Κέρδη (ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή –  βασικά (σε ευρώ) -0,0887  -0,0053  -0,0940  -0,2096  -0,0041  -0,2137 
Λοιπά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους  -194.172  0  -194.172  -931.408  0  -931.408 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους  -2.748.387  -154.386  -2.902.773  -7.121.827  -119.095  -7.240.923 

Κατανέµονται σε:            
  - Ιδιοκτήτες µητρικής -2.772.431  -154.386  -2.926.817  -7.023.832  -119.095  -7.142.927 
 - ∆ικαιώµατα µειοψηφίας 24.044  0  24.044  -97.995  0  -97.995 
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσµάτων -1.262.447  -332.324  -1.594.770  -3.564.568  -118.349  -3.682.916 
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων -974.771  -329.061  -1.303.832  -3.255.995  -108.295  -3.364.290 
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2.2 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος Εταιρείας 

Ποσά σε € 01.01.2013 -
30.06.2013  

01.01.2012 - 
30.06.2012  

01.04.2013 - 
30.06.2013  

01.04.2012 - 
30.06.2012 

Κύκλος εργασιών 3.167.504  5.800.295  1.838.764  2.743.096 
Κόστος πωλήσεων -2.463.689  -5.433.507  -1.418.464  -2.626.965 

Μικτά κέρδη 703.815  366.788  420.300  116.131 
Άλλα έσοδα  170.325  282.832  120.737  11.300 
Έξοδα διαθέσεως -1.324.887  -2.606.085  -437.139  -1.984.812 
Έξοδα διοικήσεως -746.930  -1.094.268  -308.415  -565.471 
Άλλα έξοδα  -2.015.196  -4.325.489  -1.502.863  -3.505.619 
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα και έξοδα -989.409  -1.169.773  -436.259  -593.360 

Κέρδη (ζηµιές) προ φόρων -4.202.283  -8.545.995  -2.143.639  -6.521.832 

Φόρος εισοδήµατος -778.672  943.787  -868.280  774.088 
Κέρδη (ζηµιές) περιόδου µετά από 
φόρους -4.980.956  -7.602.209  -3.011.919  -5.747.744 

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους  0  -750.421  0  -750.421 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα 
µετά από φόρους  -4.980.956  -8.352.630  -3.011.919  -6.498.165 

Κέρδη (ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή 
– βασικά (σε ευρώ) -0,1714  -0,2616  -0,1036  -0,1978 

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, 
χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσµάτων -3.254.171  -4.679.433  -1.728.028  -3.131.953 
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, 
χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και συνολικών 
αποσβέσεων -2.876.418  -4.273.456  -1.538.844  -2.927.517 
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3. Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων  

3.1 Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Οµίλου 

 Αποδιδόµενα στους µετόχους της µητρικής   

Ποσά σε € 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Υπέρ το 
άρτιο 

Λοιπά 
αποθεµατικά 

Συναλ/κές 
διαφορές 

Αποτελέσµατα 
εις νέον 

Σύνολο 
∆ικαιώµατα 
Μειοψηφίας 

Σύνολο 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 1η Ιανουαρίου 
2012 9.880.723 7.231.153 11.457.629 166.036 -19.267.412 9.468.129 442.953 9.911.081 
Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων για την περίοδο  
01.01 – 30.06.2012 

        

Κέρδη (ζηµιές) µετά από φόρους     -7.926.141 -7.926.141 -99.481 -8.025.622 
Συναλλαγµατικές διαφορές    -51.924  -51.924  -51.924 
Μείωση αποθεµατικών από επανεκτίµηση ακινήτων 
στην εύλογη αξία 

  -1.003.529   -1.003.529  -1.003.529 

Φόρος που αναλογεί στα αποθεµατικά   121.577   121.577  121.577 
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα µετά από 
φόρους 0 0 -881.952 -51.924 -7.926.141 -8.860.017 -99.481 -8.959.498 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων την 30ή Ιουνίου 2012 9.880.723 7.231.153 10.575.677 114.112 -27.193.553 608.112 343.472 951.584 

         
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 1η Ιανουαρίου 
2013 9.880.723 7.231.153 10.600.822 131.454 -33.392.070 -5.547.918 201.813 -5.346.105 
Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων για την περίοδο  
01.01 – 30.06.2013 

        

Κέρδη (ζηµιές) µετά από φόρους     -4.744.403 -4.744.403 40.465 -4.703.938 
Πώληση θυγατρικής   -17.105 -131.454 17.105 -131.454 -11 -131.465 
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα µετά από 
φόρους 0 0 -17.105 -131.454 -4.727.298 -4.875.857 40.454 -4.835.402 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων την 30ή Ιουνίου 2013 9.880.723 7.231.153 10.583.717 0 -38.119.367 -10.423.775 242.267 -10.181.507 
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3.2 Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Εταιρείας 

Ποσά σε € 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Υπέρ το 
άρτιο 

Λοιπά 
αποθεµατικά 

Αποτελέσµατα 
εις νέον 

Σύνολο 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 1η Ιανουαρίου 2012 9.880.723 7.231.153 11.317.961 -16.132.586 12.297.252 
Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων για την περίοδο 01.01 – 30.06.2012      
Κέρδη (ζηµιές) µετά από φόρους    -7.602.209 -7.602.209 
Μείωση αποθεµατικών από επανεκτίµηση ακινήτων στην εύλογη αξία   -870.546  -870.546 
Φόρος που αναλογεί στα αποθεµατικά   120.125  120.125 
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους 0 0 -750.421 -7.602.209 -8.352.630 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων την 30ή Ιουνίου 2012 9.880.723 7.231.153 10.567.540 -23.734.794 3.944.622 

      

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 1η Ιανουαρίου 2013 9.880.723 7.231.153 10.567.540 -32.148.331 -4.468.915 
Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων για την περίοδο 01.01 – 30.06.2013      
Κέρδη (ζηµιές) µετά από φόρους    -4.980.956 -4.980.956 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους 0 0 0 -4.980.956 -4.980.956 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων την 30ή Ιουνίου 2013 9.880.723 7.231.153 10.567.540 -37.129.287 -9.449.871 
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4. Κατάσταση Ταµειακών Ροών 

 ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 Ποσά σε €  
01.01.2013- 
30.06.2013 

 

01.01.2012 
- 

30.06.2012  

01.01.2013 
- 

30.06.2013  

01.01.2012 
- 

30.06.2012 

Λειτουργικές δραστηριότητες:        

Κέρδη (ζηµιές) προ φόρων (Συνεχιζόµενες ∆ραστηριότητες) -3.823.250  -8.941.523  -4.202.283  -8.545.995 

Κέρδη (ζηµιές) προ φόρων (∆ιακοπείσες ∆ραστηριότητες) -214.494  -76.750  0  0 

Πλέον / µείον προσαρµογές για:         

Αποσβέσεις 588.691  643.713  377.753  405.978 

Προβλέψεις 503.440  1.606.547  500.000  1.417.428 

Συναλλαγµατικές διαφορές -128.015  -118.743  0  -65.200 

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής 
δραστηριότητας -350.035  3.239.035  -132.150  3.196.313 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 1.152.934  1.293.440  1.075.629  1.183.893 

Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών 
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές 
δραστηριότητες:        

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 798.928  993.753  389.081  1.114.719 

Μείωση / (αύξηση)  απαιτήσεων -594.170  855.155  -271.901  1.003.894 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 1.625.098  3.140.110  1.401.327  2.631.409 

Μείον:        

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -1.152.934  -1.293.440  -1.075.629  -1.183.893 

Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες -15.776  0  0  0 

Σύνολο Εισροών / (Εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α) -1.609.583  1.341.297  -1.938.174  1.158.546 

Επενδυτικές δραστηριότητες:        

Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων -91.132  -971.999  -45.708  -839.779 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων 
στοιχείων 272.742  836.353  114.358  571.214 

Τόκοι εισπραχθέντες 10.266  18.915  6.062  14.121 

Σύνολο Εισροών / (Εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β) 191.877  -116.731  74.712  -254.445 

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες:        

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 2.546.997  1.113.393  2.546.997  886.656 

Εξοφλήσεις δανείων -819.592  -2.559.632  -335.418  -2.064.436 

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις 0  -197.652  0  -169.744 

Σύνολο Εισροών / (Εκροών) από χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες (γ) 1.727.405  -1.643.890  2.211.579  -1.347.524 

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα 
και ισοδύναµα χρήσης (α) + (β) + (γ) 309.700  -419.323  348.117  -443.424 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 1.043.058  1.737.400  922.610  1.679.795 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 1.352.758  1.318.076  1.270.727  1.236.371 
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5. Πρόσθετες πληροφορίες και επεξηγήσεις 

5.1 Γενικές πληροφορίες 

 Η ανώνυµη Εταιρεία "ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε." ιδρύθηκε στις 

12.2.1972 (Φ.Ε.Κ.130/23.2.1972) και προήλθε από µετατροπή προϋπάρχουσας οµόρρυθµης Εταιρείας µε την 

επωνυµία "Νικόλαος Πέτσιος και Σία Ο.Ε." ιδρυθείσας το 1958, η οποία αποτελούσε συνέχεια ατοµικής επιχείρησης 

ιδρυθείσας το 1946 από τον Νικόλαο Πέτσιο. Ο διακριτικός της τίτλος είναι " SPIDER Α.Ε.", ενώ για τις σχέσεις της 

µε το εξωτερικό χρησιµοποιούνται η επωνυµία της και ο διακριτικός της τίτλος σε ακριβή µετάφραση και λατινικούς 

χαρακτήρες, ήτοι η επωνυµία SPIDER METAL INDUSTRY Ν. PETSIOS & SONS S.A. 

Η έδρα της Εταιρείας είναι στην ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων, που βρίσκεται στο ∆.∆. Ροδοτοπίου του ∆. 

Πασσαρώνος, τηλ.26510-25514 και η διεύθυνσή της στο διαδίκτυο είναι http://www.spidersa.com. Η Εταιρεία είναι 

εγγεγραµµένη στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) µε αριθµό 31061229000, καθώς και στο Μητρώο Ανωνύµων 

Εταιρειών (ΜΑΕ) του Νοµού Ιωαννίνων, µε αριθµό 10498/06/Β/86/41. Η διάρκεια της έχει ορισθεί από την 

καταχώρηση της στο µητρώο Α.Ε. έως την 31-12-2050, µε δυνατότητα παράτασης µετά από απόφαση της Γενικής 

της Συνέλευσης. 

Η Εταιρεία διαθέτει δύο ιδιόκτητες βιοµηχανικές εγκαταστάσεις. Η πρώτη, συνολικής επιφανείας 8.066 

τ.µ., βρίσκεται στη θέση Καρδαµίτσια Κοινότητας Βουνοπλαγιάς, Ιωαννίνων (5ο χλµ. Εθνικής Οδού Ιωαννίνων-

Ηγουµενίτσας), επί οικοπέδου συνολικής εκτάσεως 27.919 τ.µ. Η δεύτερη, αφορά κτιριακές εγκαταστάσεις µε 

συνολικό εµβαδόν κάλυψης 12.534 τ.µ. περίπου, που ευρίσκονται εντός της Βιοµηχανικής Περιοχής Ιωαννίνων, επί 

οικοπέδου συνολικής επιφανείας 102.556 τ.µ. όπου και τα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας. 

Οι βιοµηχανικές εγκαταστάσεις της Εταιρείας λειτουργούν βάσει των ακολούθων αδειών λειτουργίας 

εγκαταστάσεων: 

• Άδεια λειτουργίας, αορίστου χρόνου του εργοστασίου κατασκευής µεταλλικών κάδων απορριµµάτων, 

παραγωγής πολεµικού υλικού, κατασκευής µεταλλικών επίπλων και ραφιών, κατασκευής- 

συναρµολόγησης και τοποθέτησης υπερκατασκευών οχηµάτων και εµπορία αυτών στη θέση Καρδαµίτσια 

Κοινότητας Βουνοπλαγιάς (απόφαση Νοµάρχη Ιωαννίνων της 09.04.2003, υπ' αρ. Πρωτ. 1805, αριθ. Φακ. 

Φ14.61). 

• Άδεια λειτουργίας, αορίστου χρόνου, εργοστασίου επεξεργασίας και συναρµολόγησης µεταλλικών κάδων 

απορριµµάτων στη ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων (απόφαση Νοµάρχη Ιωαννίνων της 07.04.2003, υπ' αρ. Πρωτ. 495, αριθ. 

Φακ. Φ14.1177). 

 Επίσης κατέχει: 

• Επενδυτικό ακίνητο, συνολικής επιφανείας 5.280 τ.µ. περίπου, βρίσκεται σε τοποθεσία έναντι του αεροδροµίου 

Ιωαννίνων, επί οικοπέδου 7.000 τ.µ..  

• Με το σύστηµα sales and leaseback, από την EFG EUROBANK ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Α.Ε., κατάστηµα 

επί της οδού Αχαρνών 421, συνολικής επιφάνειας 391,10 τ.µ., επί οικοπέδου συνολικής έκτασης 145,71 τ.µ.  
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• Με προσύµφωνο αγοράς από 08.07.2005 και οριστικό συµβόλαιο από 04.08.2006, τριώροφο κατάστηµα επί της 

οδού Πειραιώς 79 στο Μοσχάτο, συνολικής επιφάνειας 1.939,34 τ.µ. συµπεριλαµβανοµένων υπογείου, 

µεσοπατώµατος και δώµατος, επί οικοπέδου συνολικής έκτασης 1.041 τ.µ. 

• Κτίριο που κατασκευάστηκε εντός του 2006 µε δαπάνες της µισθώτριας Εταιρείας «ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ» Α.Ε., σε οικόπεδο ιδιοκτησίας της «SPIDER» Α.Ε. στην ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων και αποδίδεται στην 

εκµισθώτρια χωρίς αντάλλαγµα µετά την πάροδο 20ετίας σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο µισθωτήριο 

συµβόλαιο. 

• Πολυώροφη οικοδοµή σε οικόπεδο εντός της πόλεως των Ιωαννίνων (οδός Κοραή 14) συνολικής επιφανείας 

428,50 τ.µ., που περιλαµβάνει υπόγειο, ισόγειο και τρεις ορόφους, επιφανείας 330 τ.µ. έκαστος.               

Σκοπός της Εταιρείας, σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Καταστατικού, είναι: 

Η άσκηση βιοµηχανικών και εµπορικών δραστηριοτήτων προς τις ακόλουθες κυρίως κατευθύνσεις: 

• Βιοµηχανική παραγωγή και εµπορία παντός είδους προϊόντων και ειδών εξοπλισµού καταστηµάτων και 

 γραφείων εκ µετάλλου, ξύλου ή πλαστικού, αλλά και µεταλλικών εν γένει κατασκευών. 

• Βιοµηχανική παραγωγή και εµπορία συστηµάτων διαχείρισης απορριµµάτων. 

• Βιοµηχανική παραγωγή αµυντικού υλικού και εξαρτηµάτων υλικού των ενόπλων εν γένει δυνάµεων. 

• Βιοµηχανική παραγωγή εξαρτηµάτων αυτοκινήτων, συναρµολόγηση αυτών και ολοκλήρωση 

 υπερκατασκευών διαφόρων τύπων αυτοκινήτων και µηχανηµάτων. 

• Παραγωγή και διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας. 

Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού η Εταιρεία συµµετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση (ηµεδαπή ή αλλοδαπή) µε 

όµοιο ή παρεµφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου. ∆ύναται δε µε απόφαση του διοικητικού της 

συµβουλίου: 

1. Να συνεργάζεται µε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο (ηµεδαπό ή αλλοδαπό) µε οποιοδήποτε 

τρόπο. 

β. Να ιδρύει υποκαταστήµατα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε. 

γ. Να συµµετέχει σε άλλες Εταιρείες ή επιχειρήσεις οποιασδήποτε µορφής και οικονοµικού τύπου. 

 

5.2 Πλαίσιο κατάρτισης οικονοµικών καταστάσεων και λογιστικές αρχές 

Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου που καλύπτουν την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 

30η Ιουνίου 2013, έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως αυτή τροποποιείται µε την 

αναπροσαρµογή συγκεκριµένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε τρέχουσες αξίες, την αρχή της συνέχισης 

της δραστηριότητας και είναι σύµφωνες µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.). 

Η IASB έχει εκδώσει µια σειρά από πρότυπα τα οποία αναφέρονται ως «IFRS Stable Platform 2005». Ο 

Όµιλος εφαρµόζει το IFRS Stable Platform 2005 από την 1η Ιανουαρίου 2005.  

Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α. απαιτεί τη χρήση εκτιµήσεων και κρίσης κατά 

την εφαρµογή των λογιστικών αρχών της Εταιρείας. Σηµαντικές παραδοχές από την  διοίκηση για την εφαρµογή 

των λογιστικών µεθόδων της Εταιρείας αναφέρονται κατάλληλα. 
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5.3 Λογιστικές Μέθοδοι 

 Έχουν τηρηθεί οι Βασικές Λογιστικές Αρχές των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31.12.2012. 

 

5.3.1 Αρχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας 

 Οι Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 01.01.2013 – 30.06.2013, έχουν καταρτιστεί µε βάση την 

αρχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας. 

 Στην χρήση 2012, όπως και στη προηγούµενη χρήση 2011, η Εταιρεία παρουσίασε σηµαντική πτώση του 

κύκλου εργασιών, οφειλόµενη στην καθυστέρηση εφαρµογής του σχεδίου «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», καθώς και στη 

γενικότερη οικονοµική κρίση που πλήττει την Ελληνική Οικονοµία µε συνέπεια τη δηµιουργία σηµαντικών ζηµιών.  

 Η ∆ιοίκηση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να εξασφαλίσει τη βιωσιµότητα της Εταιρείας µέσω 

τόνωσης κυρίως της ρευστότητάς της  

 Για το λόγο αυτό η Εταιρεία απευθύνθηκε σε Εταιρεία χρηµατοοικονοµικών συµβούλων, εξωτερικούς 

συνεργάτες, οι οποίοι συνέταξαν για λογαριασµό της Εταιρείας επιχειρησιακό σχέδιο εξυγίανσής της για τις 

περιόδους που λήγουν από 31η ∆εκεµβρίου 2012 έως την 31η ∆εκεµβρίου 2014, µε σκοπό την συνολική 

αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων της προκειµένου να µειώσει το λειτουργικό και παραγωγικό της κόστος, να 

αξιοποιήσει τα επενδυτικά της ακίνητα και να ρυθµίσει τα τραπεζικά της δάνεια µε ανακεφαλαιοποίηση των τόκων 

και συµφωνία περιόδου χάριτος.  

             Με ηµεροµηνία 27.05.2013 υπεγράφη µεταξύ της Εταιρείας και των πιστωτριών τραπεζών, συµφωνητικό 

παροχής χρηµατοδοτικών διευκολύνσεων διά κοινοπραξίας (stand still agreement), συνολικού ποσού € 4.437 χιλ. 

Βάσει του εν λόγω συµφωνητικού, η Εταιρεία εξασφαλίζει την απαιτούµενη ρευστότητα για την οµαλή συνέχιση 

των δραστηριοτήτων της και την ανάκαµψη των βασικών οικονοµικών της µεγεθών, κυρίως µέσω της δραστικής 

µείωσης των λειτουργικών δαπανών και ταυτόχρονης ενίσχυσης του κύκλου εργασιών της, ρυθµίζοντας παράλληλα 

τον τραπεζικό της δανεισµό µε ανακεφαλαιοποίηση τόκων και περίοδο χάριτος. H ∆ιοίκηση ευελπιστεί ότι η 

επιτευχθείσα συµφωνία στήριξης της Εταιρείας από τις τράπεζες, θα εξασφαλίσει τη βιωσιµότητά της. Ως εκ τούτου 

στην παρούσα κατάσταση η εφαρµογή της αρχής της «συνέχισης της δραστηριότητας» για τη σύνταξη των 

Οικονοµικών καταστάσεων της 30.06.2013 θεωρήθηκε ως η πλέον ενδεδειγµένη. 

           Η ∆ιοίκηση αναµένει στη χρήση 2013 την είσπραξη ληξιπρόθεσµων οφειλών από τους Ο.Τ.Α. ποσού 

τεσσάρων (4) εκατοµµυρίων ευρώ περίπου όπως προαναγγέλθηκε από το Υπουργείο Οικονοµικών, αναµένει 

σηµαντική αύξηση του κύκλου εργασιών της Εταιρείας ικανή να αναστρέψει το αρνητικό κλίµα, προτίθεται δε να 

προβεί σε µείωση δαπανών προκειµένου να µειώσει το παραγωγικό και λειτουργικό κόστος και βρίσκεται σε 

επικοινωνία µε συµβούλους για την αξιοποίηση των επενδυτικών ακινήτων της Εταιρείας. 

 Η ∆ιοίκηση εκτιµά ότι η πιθανότητα αδυναµίας συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας είναι πολύ 

µικρή, βέβαιη για την επαλήθευση των προβλέψεών της και κατά συνέπεια η αρχή της συνεχιζόµενης 

δραστηριότητας που χρησιµοποιήθηκε για τη σύνταξη των Οικονοµικών Καταστάσεων είναι ορθή.  
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5.4 Εποχικότητα επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων 

 ∆εν υπάρχει εποχικότητα στις ενδιάµεσες επιχειρηµατικές δραστηριότητες τόσο του Οµίλου όσο της και της 

µητρικής Εταιρείας. 

 

5.5 ∆οµή του Οµίλου και µέθοδος ενοποίησης Εταιρειών 

Εκτός από την µητρική Εταιρεία στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνονται µε την 

µέθοδο της ολικής ενοποίησης και οι κάτωθι θυγατρικές επιχειρήσεις: 

Επωνυµία 
Χώρα  

Έδρας 

Πόλη 

Έδρας 

% 

συµµετοχής 

Μέθοδος 

ενοποίησης 

Σχέση που 

υπαγόρευσε την 

ενοποίηση 

SPIDER ITALIA s.r.l. ΙΤΑΛΙΑ ΜΠΑΡΙ 99,00 ΟΛΙΚΗ Το ποσοστό συµµετοχής 
ΕΠΙΠΛΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΕΛΛΑ∆Α ΑΘΗΝΑ 63,00 ΟΛΙΚΗ Το ποσοστό συµµετοχής 
SPIDER U.K. L.t.d. ΑΓΓΛΙΑ SUDBURY 99,999 ΟΛΙΚΗ Το ποσοστό συµµετοχής 
SPIDER ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. ΕΛΛΑ∆Α ΙΩΑΝΝΙΝΑ 99,999 ΟΛΙΚΗ Το ποσοστό συµµετοχής 

«SPIDER» ΓΕΝΙΚΗ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. ΕΛΛΑ∆Α ΙΩΑΝΝΙΝΑ 50,000 ΟΛΙΚΗ 

Το ποσοστό συµµετοχής 
της θυγατρικής 

«SPIDER» ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. 

 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 €). Η SPIDER U.K. L.t.d. εδρεύει 

στο Sudbury και δραστηριοποιείται εµπορικά στον κλάδο των περιβαλλοντικών προϊόντων στην Αγγλική αγορά 

µέσω συµµετοχής της σε δηµόσιους διαγωνισµούς είτε απ’ ευθείας µε µεγάλους πελάτες εκ των οποίων 

συγκαταλέγονταν και η BRITISH BINS L.t.d. Οι δυσκολίες ρευστότητας που αντιµετωπίζει ο Όµιλος, σε συνδυασµό 

µε τα συνεχιζόµενα ζηµιογόνα αποτελέσµατα της SPIDER U.K. L.t.d., οδήγησαν την ∆ιοίκηση σε αυτή την 

απόφαση, µέσω της οποίας λόγω των παραπάνω, πρόκειται να υπάρξει θετική συνεισφορά στα αποτελέσµατα της 

Εταιρείας. 

 

5.6 Νέα πρότυπα, ερµηνείες και τροποποίηση υφιστάµενων ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων 

 Τα παρακάτω νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί αλλά είναι 

υποχρεωτικά για περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από την 1 Ιανουαρίου 2013. Η  Εταιρεία και ο Όµιλος δεν έχει 

εφαρµόσει νωρίτερα τα κατωτέρω πρότυπα και µελετά την επίδραση τους στις οικονοµικές καταστάσεις. 

∆ΠΧΑ 1 «Πρώτη εφαρµογή των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής αναφοράς-Κρατικά ∆άνεια» 

Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013. 

Την 13.3.2012 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 1 σύµφωνα µε 

την οποία, κατά την πρώτη εφαρµογή των ∆ΠΧΑ, µία Εταιρεία δεν θα πρέπει να εφαρµόσει αναδροµικά τις 

απαιτήσεις των ∆ΠΧΑ 9 (ή ∆ΛΠ 39) και ∆ΛΠ 20 αναφορικά µε τα υφιστάµενα, κατά την ηµεροµηνία της µετάβασης, 

δάνεια που έχει λάβει από το κράτος και κατά συνέπεια δεν θα πρέπει να αναγνωρίσει ως κρατική χορηγία το 
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όφελος από το γεγονός ότι το δάνειο έχει χορηγηθεί µε επιτόκιο χαµηλότερο από εκείνο της αγοράς. Συνεπώς, στην 

περίπτωση που το εν λόγω δάνειο δεν είχε αναγνωριστεί και αποτιµηθεί πριν τη µετάβαση στα ∆ΠΧΑ κατά τρόπο 

συνεπή µε τα ∆ΠΧΑ, η Εταιρεία θα πρέπει να θεωρήσει ως λογιστική του αξία κατά την ηµεροµηνία της µετάβασης 

τη λογιστική αξία που είχε το δάνειο µε βάση τα προηγούµενα λογιστικά πρότυπα. Ωστόσο, µία Εταιρεία που 

υιοθετεί για πρώτη φορά τα ∆ΠΧΑ δύναται να εφαρµόσει αναδροµικά τα ∆ΠΧΑ 9 (ή ∆ΛΠ 39) και ∆ΛΠ 20 για τα 

κρατικά δάνεια που χορηγήθηκαν πριν την ηµεροµηνία της µετάβασης, µε την προϋπόθεση ότι η απαιτούµενη 

πληροφόρηση υφίσταντο κατά την ηµεροµηνία αρχικής αναγνώρισης των δανείων αυτών. Η τροποποίηση δεν έχει 

υιοθετηθεί από την ευρωπαϊκή Ένωση ενώ δεν έχει εφαρµογή στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και του 

Οµίλου. 

∆ΠΧΑ 7  (Τροποποίηση) «Χρηµατοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις»  

Εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2015. Η εφαρµογή 

νωρίτερα επιτρέπεται. 

Την 16.12.2011, το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε την τροποποίηση του ∆ΠΧΑ 7 µε  την 

οποία  προστέθηκαν στο πρότυπο γνωστοποιήσεις αναφορικά µε τη µετάβαση στο ∆ΠΧΑ 9. Η τροποποίηση δεν έχει 

υιοθετηθεί από την ευρωπαϊκή Ένωση. Η Εταιρεία και ο Όµιλος εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της 

εν λόγω τροποποίησης στις οικονοµικές του καταστάσεις. 

∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» 

Εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2015. Η εφαρµογή 

νωρίτερα επιτρέπεται. 

Το ∆ΠΧΑ 9 αποτελεί την πρώτη φάση στο έργο του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων) για την 

αντικατάσταση του ∆ΛΠ 39 και αναφέρεται στην ταξινόµηση και επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών 

περιουσιακών στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων. Το Σ∆ΛΠ στις επόµενες φάσεις του έργου θα 

επεκτείνει το ∆ΠΧΑ 9 έτσι ώστε να προστεθούν νέες απαιτήσεις για την αποµείωση της αξίας και τη λογιστική 

αντιστάθµισης. Η Εταιρεία και ο Όµιλος βρίσκονται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 9 στις 

οικονοµικές του καταστάσεις. Η Εταιρεία και ο Όµιλος δεν µπορούν να εφαρµόσουν το ∆ΠΧΑ 9 νωρίτερα διότι αυτό 

δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν υιοθετηθεί, θα αποφασιστεί εάν θα εφαρµοστεί 

νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου 2015. 

∆ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση  Εύλογης  Αξίας» 

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1255/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης ∆εκεµβρίου 2012, L 360/29.12.2012) 

Εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013. Η εφαρµογή 

νωρίτερα επιτρέπεται. 

Το ∆ΠΧΑ 13 παρέχει νέες οδηγίες σχετικά µε την επιµέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες 

γνωστοποιήσεις. Οι απαιτήσεις του προτύπου δεν διευρύνουν τη χρήση των εύλογων αξιών αλλά παρέχουν 

διευκρινίσεις για την εφαρµογή τους σε περίπτωση που η χρήση τους επιβάλλεται υποχρεωτικά από άλλα πρότυπα. 

Το ∆ΠΧΑ 13 παρέχει ακριβή ορισµό της εύλογης αξίας, καθώς και οδηγίες αναφορικά µε την επιµέτρηση της 

εύλογης αξίας και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις, ανεξάρτητα από το πρότυπο µε βάση το οποίο γίνεται χρήση 

των εύλογων αξιών. Επιπλέον, οι απαραίτητες γνωστοποιήσεις έχουν διευρυνθεί και καλύπτουν όλα τα περιουσιακά 
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στοιχεία και τις υποχρεώσεις που επιµετρούνται στην εύλογη αξία και όχι µόνο τα χρηµατοοικονοµικά. Η Εταιρεία 

και ο Όµιλος βρίσκονται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 13 στις οικονοµικές του καταστάσεις.  

∆ΛΠ 1  (Τροποποίηση) «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων- Παρουσίαση  των  στοιχείων  

των  λοιπών  συνολικών  εσόδων» 

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 475/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουνίου 2012, L 146/6.6.2012) 

Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η  Ιουλίου 2012. 

Η κύρια αλλαγή που προκύπτει από την τροποποίηση είναι η απαίτηση από τις οικονοµικές οντότητες να 

οµαδοποιούν τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην Κατάσταση Λοιπών Συνολικών Εσόδων, ώστε να φαίνεται αν 

αυτά είναι δυνητικά ανακατατάξιµα στα κέρδη ή τις ζηµίες σε µια µεταγενέστερη περίοδο . 

Η Εταιρεία και ο Όµιλος θα εφαρµόσουν αυτή την τροποποίηση από την ηµέρα που τίθεται σε εφαρµογή και δεν 

αναµένουν να έχει σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις.  

∆ΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζοµένους» 

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 475/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουνίου 2012, L 146/6.6.2012) 

Εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013. Η εφαρµογή 

νωρίτερα επιτρέπεται. 

Τον Ιούνιο του 2011 το Σ∆ΛΠ τροποποίησε το ∆ΛΠ 19 καθώς καταργεί την επιλογή που επιτρέπει σε µια Εταιρεία 

να αναβάλει κάποια κέρδη και ζηµίες που προκύπτουν από συνταξιοδοτικά προγράµµατα (προγράµµατα 

καθορισµένων παροχών-«µέθοδος περιθωρίου»). Οι εταιρείες πλέον θα αναφέρουν αυτές τις αλλαγές όταν αυτές 

συµβαίνουν. Αυτό θα τις οδηγήσει στο να συµπεριλαµβάνουν τυχόν έλλειµµα ή πλεόνασµα σε ένα συνταξιοδοτικό 

πρόγραµµα στην κατάσταση οικονοµικής θέσης. Επίσης, απαιτεί από τις επιχειρήσεις να συµπεριλαµβάνουν το 

κόστος υπηρεσίας και το χρηµατοοικονοµικό κόστος στα αποτελέσµατα χρήσης και τις επανακαταµετρήσεις στα 

λοιπά συνολικά εισοδήµατα. Η Εταιρεία και ο Όµιλος δεν αναµένουν ότι η τροποποίηση του ∆ΛΠ 19 θα έχει 

σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις.   

∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοπιστωτικά µέσα: Παρουσίαση» και ∆ΠΧΑ 7  (Τροποποίηση) 

«Χρηµατοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις-Συµψηφισµός  χρηµατοοικονοµικών  περιουσιακών  

στοιχείων  και  χρηµατοοικονοµικών  υποχρεώσεων» 

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1256/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης ∆εκεµβρίου 2012, L 360/29.12.2012) 

Εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014. Η εφαρµογή 

νωρίτερα επιτρέπεται. 

Η τροποποίηση στο ∆ΛΠ 32 αφορά τις οδηγίες εφαρµογής του προτύπου σχετικά µε τον συµψηφισµό ενός 

χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου και µιας χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης και στο ∆ΠΧΑ 7 τις σχετικές 

γνωστοποιήσεις .  

Ε∆∆ΠΧΑ 20 «Κόστος αποκάλυψης στη φάση της παραγωγής σε ορυχείο επιφανείας» 

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1255/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης ∆εκεµβρίου 2012, L 360/29.12.2012) 

Εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013. Η εφαρµογή 

νωρίτερα επιτρέπεται. 

Η διερµηνεία αντιµετωπίζει λογιστικά το κόστος (striping cost) που προκύπτει από τη δραστηριότητα αποµάκρυνση 

άχρηστων υλικών σε εξορυκτικές εργασίες επιφάνειας,  για να αποκτηθεί πρόσβαση σε µεταλλευτικά κοιτάσµατα.  
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Οµάδα προτύπων σχετικά µε τις ενοποιήσεις και τις από κοινού συµφωνίες  

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1254/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης ∆εκεµβρίου 2012, L 360/29.12.2012) 

Τον Μάιο του 2011 το  Σ∆ΛΠ δηµοσίευσε 3 νέα πρότυπα, τα ∆ΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες  οικονοµικές  καταστάσεις», 

∆ΠΧΑ 11 «Σχήµατα  υπό  κοινό  έλεγχο» και ∆ΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση  συµµετοχών  σε  άλλες  οντότητες»   και 

τροποποίησε τα ∆ΛΠ 27 «Ατοµικές  οικονοµικές  καταστάσεις» και ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις  σε  συγγενείς  επιχειρήσεις  

και  κοινοπραξίες». Τα νέα αυτά πρότυπα και οι ανωτέρω τροποποιήσεις, εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

στις 11 ∆εκεµβρίου 2012 και εφαρµόζονται υποχρεωτικά το αργότερο, από την ηµεροµηνία  έναρξης του πρώτου 

οικονοµικού τους έτους που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2014 ή µετά από αυτήν. Επιτρέπεται η πρόωρη εφαρµογή 

τους µόνο εάν ταυτόχρονα εφαρµοστούν και τα πέντε. Ο Όµιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης 

τους  στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Οι κυριότεροι όροι των προτύπων είναι οι εξής: 

∆ΛΠ 27 (τροποποιηµένο) «Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις» 

Το Πρότυπο αυτό δηµοσιεύθηκε ταυτόχρονα µε το ∆ΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες  οικονοµικές  καταστάσεις» .Τα δύο 

πρότυπα αντικαθιστούν το ∆ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις». Το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 

27 περιέχει τις λογιστικές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες 

και συγγενείς επιχειρήσεις όταν η οικονοµική οντότητα καταρτίζει ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις. Το Πρότυπο 

απαιτεί η οικονοµική οντότητα που καταρτίζει ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις να λογιστικοποιεί τις επενδύσεις 

στο κόστος ή σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39 ή ∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα».  

∆ΛΠ 28 (τροποποιηµένο) «Συµµετοχές σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» 

Το ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» αντικαθιστά το ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε 

Συγγενείς επιχειρήσεις». Ο σκοπός του Προτύπου είναι να ορίσει τον λογιστικό χειρισµό αναφορικά µε τις 

επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και να παραθέσει τις απαιτήσεις για την εφαρµογή της µεθόδου της καθαρής 

θέσης κατά τη λογιστική των επενδύσεων σε συγγενείς και κοινοπραξίες, όπως αυτές ορίζονται στο  ∆ΠΧΑ 11 

«Σχήµατα  υπό  κοινό  έλεγχο». 

∆ΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις» 

Το ∆ΠΧΑ 10 θέτει τις αρχές για την παρουσίαση και την κατάρτιση των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, 

όταν µία οντότητα ελέγχει µία ή περισσότερες άλλες οντότητες. Το ∆ΠΧΑ 10 αντικαθιστά τις απαιτήσεις ενοποίησης 

που περιλαµβάνονταν στο ∆ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις» και στη ∆ιερµηνεία 12 

«Ενοποίηση - οικονοµικές οντότητες ειδικού σκοπού». Το ∆ΠΧΑ 10 στηρίζεται στις υφιστάµενες αρχές, 

προσδιορίζοντας την έννοια του ελέγχου ως τον καθοριστικό παράγοντα για το αν η οικονοµική οντότητα θα πρέπει 

να συµπεριληφθεί στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής Εταιρείας. Το πρότυπο παρέχει 

πρόσθετες οδηγίες για να βοηθήσει στον προσδιορισµό του ελέγχου, όπου αυτό είναι δύσκολο να εκτιµηθεί.  

∆ΠΧΑ 11 «Σχήµατα  υπό  κοινό  έλεγχο» 

Το ∆ΠΧΑ 11 αντικαθιστά το ∆ΛΠ 31 «Συµµετοχές σε κοινοπραξίες» και τη ΜΕ∆ 13 «Από κοινού ελεγχόµενες 

οικονοµικές οντότητες — Μη χρηµατικές συνεισφορές από κοινοπρακτούντες». Το ∆ΠΧΑ 11 παρέχει µια πιο 

ρεαλιστική αντιµετώπιση των από κοινού συµφωνιών (joint arrangements) εστιάζοντας στα δικαιώµατα και τις 

υποχρεώσεις, παρά στη νοµική τους µορφή. Οι τύποι των συµφωνιών περιορίζονται σε δύο: από κοινού 

ελεγχόµενες δραστηριότητες και κοινοπραξίες. Η µέθοδος της αναλογικής ενοποίησης δεν είναι πλέον επιτρεπτή. Οι 

συµµετέχοντες σε κοινοπραξίες εφαρµόζουν υποχρεωτικά την ενοποίηση µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης. Οι 
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οικονοµικές οντότητες που συµµετέχουν σε από κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες εφαρµόζουν παρόµοιο 

λογιστικό χειρισµό µε αυτόν που εφαρµόζουν επί του παρόντος οι συµµετέχοντες σε από κοινού ελεγχόµενα 

περιουσιακά στοιχεία ή σε από κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες. Το πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις 

σχετικά µε τους συµµετέχοντες σε από κοινού συµφωνίες, χωρίς να υπάρχει από κοινού έλεγχος. 

∆ΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση  συµµετοχών  σε  άλλες  οντότητες» 

Το ∆ΠΧΑ 12 αναφέρεται στις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις µιας οικονοµικής οντότητας, συµπεριλαµβανοµένων 

σηµαντικών κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν στους αναγνώστες των οικονοµικών καταστάσεων να 

αξιολογήσουν τη φύση, τους κινδύνους και τις οικονοµικές επιπτώσεις που σχετίζονται µε τη συµµετοχή της 

οικονοµικής οντότητας σε θυγατρικές, συγγενείς, από κοινού συµφωνίες και µη ενοποιούµενες οικονοµικές 

οντότητες (structured entities). Μία οικονοµική οντότητα έχει τη δυνατότητα να προβεί σε κάποιες ή όλες από τις 

παραπάνω γνωστοποιήσεις χωρίς να είναι υποχρεωµένη να εφαρµόσει το ∆ΠΧΑ 12 στο σύνολό του, ή το ∆ΠΧΑ 10 

ή 11 ή τα τροποποιηµένα ∆ΛΠ 27 ή 28. 

Τροποποίησες στα ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11 και ∆ΠΧΑ 12 - Οδηγίες  µετάβασης 

Οι τροποποιήσεις εκδόθηκαν από το Συµβούλιο στις 28 Ιουνίου 2012 και παρέχουν επιπρόσθετη ελάφρυνση όσον 

αφορά τη µετάβαση  στα ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11 και ∆ΠΧΑ 12, περιορίζοντας την υποχρέωση να παρέχεται συγκριτική 

πληροφόρηση µόνο στην αµέσως προηγούµενη συγκριτική περίοδο. Για τις γνωστοποιήσεις που σχετίζονται µε µη  

ενοποιούµενες  δοµηµένες οντότητες (structured entities) οι τροποποιήσεις άρουν την απαίτηση να παρουσιάζεται 

συγκριτική πληροφόρηση για περιόδους πριν την πρώτη εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 12. Οι τροποποιήσεις αυτές οι οποίες 

δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από τη Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν εφαρµογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 

1 Ιανουαρίου 2013.  

Τροποποίησες στα ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 27 – Εξαιρέσεις ενοποίησης για τις Εταιρείες Επενδύσεων  

Οι τροποποιήσεις αυτές που εκδόθηκαν από το Συµβούλιο στις 31 Οκτωβρίου 2012  παρέχουν µια εξαίρεση από τις 

απαιτήσεις της ενοποίησης για τις Εταιρείες Επενδύσεων και αντ’ αυτού απαιτούν οι Εταιρείες Επενδύσεων να 

παρουσιάζουν τις επενδύσεις τους σε θυγατρικές, ως µια καθαρή επένδυση που επιµετράται στην εύλογη αξία µε τις 

µεταβολές στα αποτελέσµατα χρήσεως. Οι τροποποιήσεις αυτές οι οποίες δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από τη 

Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν εφαρµογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2014. 

Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τµήµα του προγράµµατος ετήσιων βελτιώσεων του 

Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων) 

Το Σ∆ΛΠ στα πλαίσια του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων, εξέδωσε τον Μάιο του 2012 τροποποιήσεις σε 5 

υφιστάµενα πρότυπα . Οι τροποποιήσεις αυτές οι οποίες δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από τη Ευρωπαϊκή Ένωση 

έχουν εφαρµογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από την 1 Ιανουαρίου 2013.  Εφόσον δεν αναφέρεται 

διαφορετικά, οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναµένεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στις οικονοµικές 

καταστάσεις της Εταιρείας και του Οµίλου. 

∆ΠΧΑ 1 «Πρώτη εφαρµογή των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής αναφοράς» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι µία οικονοµική οντότητα µπορεί να εφαρµόσει το ∆ΠΧΑ 1 περισσότερες από µία 

φορά κάτω από συγκεκριµένες προϋποθέσεις. Επίσης µία οικονοµική οντότητα µπορεί να επιλέξει να εφαρµόσει το 

∆ΛΠ 23 είτε την ηµεροµηνία µετάβασης είτε από µία προγενέστερη ηµεροµηνία. 

∆ΛΠ 1   «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων» 
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Η τροποποίηση διευκρινίζει τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για συγκριτική πληροφόρηση όταν µια οντότητα 

παρουσιάζει και τρίτο Ισολογισµό είτε γιατί απαιτείται από το ∆ΛΠ 8 είτε εθελοντικά. Επίσης διευκρινίζεται ότι µια 

οικονοµική οντότητα µπορεί να συµπεριλάβει στις πρώτες οικονοµικές καταστάσεις που καταρτίζονται σύµφωνα µε 

τα ∆ΠΧΑ επιπλέον συγκριτική πληροφόρηση, ώστε να εξηγηθεί καλύτερα η επίπτωση από τη µετάβαση στα ∆ΠΧΑ. 

∆ΛΠ 16 «Ενσώµατα Πάγια» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι ο εξοπλισµός συντήρησης και τα ανταλλακτικά µπορεί να ταξινοµηθούν ως πάγια 

περιουσιακά στοιχεία και όχι ως αποθέµατα, αν συναντούν τον ορισµό των πάγιων περιουσιακών στοιχείων. 

∆ΛΠ 32  «Χρηµατοπιστωτικά µέσα: Παρουσίαση» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει την αντιµετώπιση του φόρου εισοδήµατος που σχετίζεται µε διανοµές προς τους 

µετόχους και µε τα κόστη συναλλαγών καθαρής θέσης. 

∆ΛΠ 34 «Ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική αναφορά» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις των 

τοµέων πληροφόρησης στις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις. 
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5.7 Ενσώµατα πάγια στοιχεία του Ενεργητικού και επενδύσεις σε ακίνητα 

5.7.1 Ενσώµατα πάγια στοιχεία του ενεργητικού 

Τα οικόπεδα και τα κτίρια αποτιµηθήκαν αρχικά κατά την ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΑ (01.01.2004) 

στην εύλογη αξία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ∆ΠΧΑ 1. Η εύλογη αξία του παγίου εξοπλισµού κατά την 

ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΑ, προσδιορίστηκε µετά από µελέτη ανεξάρτητου οίκου εκτιµητών.  

Η Εταιρεία έχει νόµιµους τίτλους κυριότητας επί των παγίων στοιχείων. Επί ακινήτων της Εταιρείας υπάρχουν 

προσηµειώσεις υποθηκών: α) ποσού 10.500.000,00 και 3.600.000,00 ευρώ υπέρ της Εµπορικής Τράπεζας και β) 

ποσού 2.500.000,00 ευρώ και 9.000.000 ευρώ υπέρ της Τράπεζας Πειραιώς. Επίσης, επί των ακινήτων της 

θυγατρικής Εταιρείας ΕΠΙΠΛΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. έχουν εγγραφεί προσηµειώσεις υποθηκών ποσού 381.512,00 ευρώ, 

υπέρ της Εθνικής Τράπεζας. Επί κινητών (µηχανηµάτων) έγινε πράξη ενεχυρίασης υπέρ της Τράπεζας Πειραιώς 

ποσού 5.000.000,00 ευρώ για εξασφάλιση τραπεζικού δανείου.  

Η τελευταία εκτίµηση των λειτουργικών ακινήτων της µητρικής Εταιρείας καθώς και του λειτουργικού 

ακινήτου της θυγατρικής Εταιρείας «ΕΠΙΠΛΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» διενεργήθηκε την 31.12.2012. Τα ενσώµατα πάγια του 

Οµίλου και της Εταιρείας, αναλύονται ως ακολούθως: 

ΟΜΙΛΟΣ 

Ποσά σε €  Οικόπεδα Κτίρια 
Μηχ/κός 

εξοπλισµός 
Μεταφορικά 

µέσα 

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισµός 

Ακινητ/σεις 
υπό 

εκτέλεση 
Σύνολο 

        

Κόστος κτήσης 1 Ιανουαρίου 2012 10.425.000 9.116.603 14.788.098 1.749.852 3.720.615 144.838 39.945.006 

Μείον: Συσσωρευµένες αποσβέσεις 0 -1.765.368 -6.750.317 -592.557 -2.246.723 0 -11.354.965 

Λογιστική αξία 1 Ιανουαρίου 2012 10.425.000 7.351.235 8.037.781 1.157.295 1.473.891 144.838 28.590.042 

Προσθήκες 0 287.749 671.495 121.776 164.394 0 1.245.413 

∆ιαφορά από εκτίµηση στην εύλογη αξία -1.815.000 -1.154.647 0 0 0 0 -2.969.647 

Τακτοποιήσεις-Μεταφορές 0 -180.668 0 0 0 -16.357 -197.024 

Πωλήσεις – Μειώσεις 0 0 -2.721.386 -319.000 0 0 -3.040.386 

Συναλλαγµατικές διαφορές 0 0 5.544 332 84 0 5.960 

Αποσβέσεις χρήσης 0 -228.432 -672.548 -119.401 -262.835 0 -1.283.216 

∆ιαφορά αποσβέσεων από εκτίµηση στην 
εύλογη αξία 0 92.339 0 0 0 0 

92.339 

Τακτοποιήσεις αποσβέσεων 0 180.668 0 -4.683 0 0 175.984 

Αποσβέσεις πωληθέντων -διαγραφέντων 0 0 1.332.512 88.355 0 0 1.420.866 

Συναλλαγµατικές διαφορές 0 0 -4.393 165 -69 0 -4.297 

Κόστος κτήσης 31 ∆εκεµβρίου 2012 8.610.000 8.069.037 12.743.751 1.552.960 3.885.092 128.482 34.989.321 

Μείον: Συσσωρευµένες αποσβέσεις 0 -1.720.794 -6.094.746 -628.122 -2.509.628 0 -10.953.289 

Λογιστική αξία 31 ∆εκεµβρίου 2012 8.610.000 6.348.243 6.649.005 924.838 1.375.465 128.482 24.036.032 

Προσθήκες 0 7.384 38.423 18.521 8.841 17.963 91.132 

Τακτοποιήσεις-Μεταφορές 0 0 -208.869 -30.553 -3.495 0 -242.916 

Πωλήσεις – Μειώσεις 0 0 -206.697 -246.033 -70.247 0 -522.977 

Συναλλαγµατικές διαφορές 0 0 -10.085 -1.365 -150 0 -11.599 

Αποσβέσεις περιόδου 0 -111.450 -322.309 -47.538 -107.394 0 -588.691 

Τακτοποιήσεις αποσβέσεων 0 0 199.201 3.465 3.486 0 206.153 

Αποσβέσεις πωληθέντων -διαγραφέντων 0 0 84.475 91.930 28.969 0 205.375 

Συναλλαγµατικές διαφορές 0 0 9.360 96 146 0 9.602 



Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2013 

    Σελίδα 36 από 43  

Κόστος κτήσης 30 Ιουνίου 2013 8.610.000 8.076.421 12.356.524 1.293.529 3.820.042 146.445 34.302.960 

Μείον: Συσσωρευµένες αποσβέσεις 0 -1.832.244 -6.124.018 -580.168 -2.584.420 0 -11.120.851 

Λογιστική αξία 30 Ιουνίου 2013 8.610.000 6.244.177 6.232.505 713.361 1.235.622 146.445 23.182.109 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ποσά σε €  Οικόπεδα Κτίρια 
Μηχ/κός 

εξοπλισµός 
Μεταφορικά 

µέσα 

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισµός 

Ακινητ/σεις 
υπό 

εκτέλεση 
Σύνολο 

        

Κόστος κτήσης 1 Ιανουαρίου 2012 10.065.000 8.262.257 12.249.472 804.017 1.827.234 144.838 33.352.819 

Μείον: Συσσωρευµένες αποσβέσεις 0 -1.657.932 -5.899.613 -370.764 -1.719.508 0 -9.647.817 

Λογιστική αξία 1 Ιανουαρίου 2012 10.065.000 6.604.325 6.349.859 433.253 107.726 144.838 23.705.002 

Προσθήκες 0 287.749 576.772 9.100 85.838 0 959.459 

∆ιαφορά από εκτίµηση στην εύλογη αξία -1.820.000 -994.908 0 0 0 0 -2.814.908 

Τακτοποιήσεις-Μεταφορές 0 -180.668 0 0 0 -16.357 -197.024 

Πωλήσεις – Μειώσεις 0 0 -2.341.450 -68.625 0 0 -2.410.076 

Αποσβέσεις χρήσης 0 -212.280 -481.441 -38.662 -78.747 0 -811.130 

∆ιαφορά αποσβέσεων από εκτίµηση στην 
εύλογη αξία 0 70.582 0 0 0 0 70.582 

Τακτοποιήσεις αποσβέσεων 0 180.668 0 0 0 0 180.668 

Αποσβέσεις πωληθέντων -διαγραφέντων 0 0 1.264.436 46.173 0 0 1.310.610 

Κόστος κτήσης 31 ∆εκεµβρίου 2012 8.245.000 7.374.430 10.484.794 744.492 1.913.073 128.482 28.890.270 

Μείον: Συσσωρευµένες αποσβέσεις 0 -1.618.963 -5.116.617 -363.252 -1.798.256 0 -8.897.088 

Λογιστική αξία 31 ∆εκεµβρίου 2012 8.245.000 5.755.467 5.368.176 381.240 114.817 128.482 19.993.182 

Προσθήκες 0 7.384 18.598 0 1.763 17.963 45.708 

Πωλήσεις – Μειώσεις 0 0 0 -52.890 -1.347 0 -54.237 

Αποσβέσεις περιόδου 0 -104.226 -237.523 -18.240 -17.763 0 -377.753 

Αποσβέσεις πωληθέντων -διαγραφέντων 0 0 0 23.323 1.347 0 24.670 

Κόστος κτήσης 30 Ιουνίου 2013 8.245.000 7.381.814 10.503.391 691.602 1.913.489 146.445 28.881.741 

Μείον: Συσσωρευµένες αποσβέσεις 0 -1.723.189 -5.354.141 -358.169 -1.814.671 0 -9.250.170 

Λογιστική αξία 30 Ιουνίου 2013 8.245.000 5.658.625 5.149.251 333.433 98.818 146.445 19.631.571 

 

 

5.7.2 Επενδύσεις σε ακίνητα 

Ποσά σε € ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 Οικόπεδα  Κτίρια  Σύνολο  Οικόπεδα  Κτίρια  Σύνολο 

Λογιστική αξία 1 Ιανουαρίου 2012 4.025.000  2.580.000  6.605.000  4.025.000  2.580.000  6.605.000 
Προσθήκες χρήσης 0  0  0  0  0  0 
∆ιαφορά από εκτίµηση στην εύλογη αξία -562.000  -253.000  -815.000  -562.000  -253.000  -815.000 

 -562.000  -253.000  -815.000  -562.000  -253.000  -815.000 

Λογιστική αξία 31 ∆εκεµβρίου 2012 3.463.000  2.327.000  5.790.000  3.463.000  2.327.000  5.790.000 

Προσθήκες περιόδου 0  0  0  0  0  0 
∆ιαφορά από εκτίµηση στην εύλογη αξία 0  0  0  0  0  0 

 0  0  0  0  0  0 

Λογιστική αξία 30 Ιουνίου 2013 3.463.000  2.327.000  5.790.000  3.463.000  2.327.000  5.790.000 

 

 Η τελευταία εκτίµηση των επενδυτικών ακινήτων της µητρικής Εταιρείας διενεργήθηκε την 31.12.2012. 
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5.8 Επενδύσεις σε θυγατρικές 

 Στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου και της µητρικής Εταιρείας, οι επενδύσεις σε θυγατρικές και 

συγγενείς επιχειρήσεις, έχουν αποτιµηθεί στο κόστος κτήσης τους όπως αυτό είχε προσδιοριστεί βάσει των 

κανόνων του Ε.Γ.Λ.Σ. κατά την ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆.Λ.Π. 

 Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται συνοπτικές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες για τις θυγατρικές 

επιχειρήσεις κατά την 30.06.2013: 

 

Χώρα 
εγκατάστασης Ενεργητικό Υποχρεώσεις 

Λογιστική 
αξία 

συµµετοχής 
Κέρδη 
(ζηµιές) 

Ποσοστό 
συµµετοχής 

31η ∆εκεµβρίου 2012       

Spider Italia s.r.l. Ιταλία 3.310.543 4.165.487 -854.944 -900.892 99% 
Επιπλοτεχνική Α.Ε. Ελλάδα 2.685.551 1.977.191 708.360 -449.562 63% 
Spider U.K. L.t.d. Αγγλία 684.887 2.482.261 -1.797.374 -292.894 99,999% 
Spider Υπηρεσίες 
Περιβάλλοντος Α.Ε. Ελλάδα 3.339.318 2.390.783 948.534 -66.537 99,999% 
Spider Γενική 
Ανακύκλωση Α.Ε. Ελλάδα 207.149 456.133 -248.984 -131.578 50% 
   10.227.448 11.471.856 -1.244.408 -1.841.463   

       
30η Ιουνίου 2013       

Spider Italia s.r.l. Ιταλία 3.256.725 3.257.933 -1.208 853.736 99% 
Επιπλοτεχνική Α.Ε. Ελλάδα 2.980.713 2.175.622 805.091 96.731 63% 
Spider U.K. L.t.d. Αγγλία 288.109 2.404.177 -2.116.069 -214.494 99,999% 
Spider Υπηρεσίες 
Περιβάλλοντος Α.Ε. Ελλάδα 2.738.165 1.811.271 926.894 -21.640 99,999% 
Spider Γενική 
Ανακύκλωση Α.Ε. Ελλάδα 331.968 588.673 -256.705 -7.721 50% 
   9.595.680 10.237.676 -641.996 706.613   

 Η «SPIDER» Γενική Ανακύκλωση Α.Ε. είναι θυγατρική της εταιρείας «SPIDER» ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε., η οποία συµµετέχει στο µετοχικό της κεφάλαιο µε ποσοστό 50%. 

 

5.9 ∆ιακοπείσες ∆ραστηριότητες 

 Ο Όµιλος, προέβη σε πώληση της θυγατρικής εταιρείας SPIDER U.K. L.t.d. και εφαρµόζοντας το 

εφαρµόζοντας το ∆ΠΧΑ 5 «Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία κατεχόµενα προς πώληση & ∆ιακοπείσες Εκµεταλλεύσεις», 

παρουσιάζει χωριστά το αποτέλεσµα από τη διακοπείσα δραστηριότητα στην ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών 

εσόδων του Οµίλου.  

Η πώληση της θυγατρικής έγινε στις 5 Ιουνίου 2013. Τα αποτελέσµατα της θυγατρικής έως την ηµεροµηνία 

πώλησης (ζηµιά € 392 χιλ., 2011: ζηµιά € 76 χιλ.) καθώς και το αποτέλεσµα που προέκυψε από την πώληση 

(κέρδος € 178 χιλ.) παρουσιάζονται στην στήλη «∆ιακοπείσες ∆ραστηριότητες» της Κατάστασης Συνολικού 

Εισοδήµατος του Οµίλου. 
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5.10  Υφιστάµενα εµπράγµατα βάρη 

 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 30.06.2013, ανέρχονταν στο 

ποσό των 20.540.219,81 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 30.06.2013 ανέρχονταν στο ποσό των 430.920,99 ευρώ. 

 

5.11  Ανάλυση κύκλου εργασιών Οµίλου και Εταιρείας 

Κύκλος εργασιών Οµίλου: 

Ποσά σε € 01.01.2013 - 30.06.2013  01.01.2012 - 30.06.2012 

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ 

Πωλήσεις 
Εµπορευµάτων 1.050.267  30.595  1.080.861  1.460.711  185.321  1.646.032 
Πωλήσεις Προϊόντων 
Ετοίµων και Ηµιτελών 2.381.216  651.352  3.032.568  2.415.126  2.306.907  4.722.033 
Παροχή Υπηρεσιών 924.260  300.005  1.224.266  1.780.960  342.850  2.123.810 
Πωλήσεις Λοιπών 
Αποθεµάτων 38.867  2.570  41.436  281.428  4.349  285.777 
Σύνολο Κύκλου 
Εργασιών 4.394.609  984.522  5.379.131  5.938.226  2.839.427  8.777.652 

 
 

Κύκλος εργασιών Εταιρείας: 

 01.01.2013 - 30.06.2013  01.01.2012 - 30.06.2012 

Ποσά σε € ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ 

Πωλήσεις 
Εµπορευµάτων 633.582  7.244  640.825  1.059.937  183.274  1.243.210 
Πωλήσεις Προϊόντων 
Ετοίµων και Ηµιτελών 1.937.035  454.090  2.391.125  2.190.432  1.900.588  4.091.020 
Παροχή Υπηρεσιών 92.717  0  92.717  175.898    175.898 
Πωλήσεις Λοιπών 
Αποθεµάτων 40.267  2.570  42.836  283.006  7.160  290.166 
Σύνολο Κύκλου 
Εργασιών 2.703.600  463.904  3.167.504  3.709.273  2.091.022  5.800.295 

 

5.12  Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές 

∆εν υπάρχουν επιδικίες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν 

σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας και του Οµίλου.  
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5.13  Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

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. 

Σηµειώνουµε ότι για τις ανωτέρω χρήσεις η µητρική Εταιρεία είχε σχηµατίσει σχετική πρόβλεψη ποσού 130.000,00 

ευρώ, το οποίο παραµένει ως πρόβλεψη για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 2008 έως και 2010. 

 Εντός της χρήσης 2010 η θυγατρική Εταιρεία «ΕΠΙΠΛΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» αποδέχτηκε το εκκαθαριστικό 

σηµείωµα περαίωσης του Ν.3888/2010, που αφορούσε τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 2007 έως 2009. Η 

Εταιρεία, λαµβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του εκκαθαριστικού σηµειώµατος της περαίωσης, σχηµάτισε πρόβλεψη 

ύψους 16.362,36 ευρώ για την ανέλεγκτη φορολογικά χρήση 2010. 

 Επίσης εντός της χρήσης 2010 οι θυγατρικές Εταιρείες «SPIDER» ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. και 

«SPIDER» ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. αποδέχτηκαν το εκκαθαριστικό σηµείωµα περαίωσης του Ν.3888/2010, που 

αφορούσε τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 2008 έως 2009. Η Εταιρεία SPIDER» ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Α.Ε., λαµβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του εκκαθαριστικού σηµειώµατος της περαίωσης, σχηµάτισε πρόβλεψη 

ύψους 12.440,20 ευρώ για την ανέλεγκτη φορολογικά χρήση 2010 και η Εταιρεία «SPIDER» ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

Α.Ε. σχηµάτισε αντίστοιχη πρόβλεψη ύψους 6.440,90 ευρώ. 

 Οι φόροι που ενδεχοµένως προκύψουν για την µητρική Εταιρεία καθώς και για τις προαναφερθείσες 

θυγατρικές Εταιρείες δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις Οικονοµικές Καταστάσεις. 

  Για τη χρήση 2011 η µητρική Εταιρεία «SPIDER» ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε. καθώς 

και οι θυγατρικές Εταιρείες «ΕΠΙΠΛΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», «SPIDER» ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. και «SPIDER» 

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. έχουν υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που 

προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994. Ο έλεγχος αυτός ολοκληρώθηκε χωρίς να 

προκύψουν φορολογικές διαφορές. 

Για τη χρήση 2012 για τη µητρική Εταιρεία «SPIDER» ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε. 

καθώς και για τις θυγατρικές Εταιρείες «ΕΠΙΠΛΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», «SPIDER» ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. και 

«SPIDER» ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. έχει αποφασισθεί να υπαχθούν στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών 

Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994. Ο έλεγχος αυτός 

δεν έχει ολοκληρωθεί µέχρι την ηµεροµηνία σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων. 

 

5.14  Ενδεχόµενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις 

  Πληροφορίες σχετικά µε ενδεχόµενες υποχρεώσεις 

∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν 

σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας. 

Η Εταιρεία έχει νόµιµους τίτλους κυριότητας επί των παγίων στοιχείων.  
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Πληροφορίες σχετικά µε ενδεχόµενες απαιτήσεις 

∆εν υπάρχουν. 

 

5.15  Χρηµατοοικονοµικά µέσα  

 Οι κυριότεροι κίνδυνοι περιγράφονται αναλυτικά στην Εξαµηνιαία Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

 
 

5.16  Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού 

Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού του Οµίλου και της Εταιρείας κατά την παρουσιαζόµενη 

ηµεροµηνία αναλύεται ως εξής: 

 ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  30.06.2013  30.06.2012  30.06.2013  30.06.2012 

Μισθωτοί 84  111  57  71 
Ηµεροµίσθιοι 149  189  107  132 

Σύνολο 233  300  164  203 

 

5.17  Κέρδη / (ζηµιές) ανά µετοχή 

Τα βασικά κέρδη / (ζηµιές) ανά µετοχή (εκφρασµένα σε € ανά µετοχή) για τον Όµιλο και την Εταιρεία 

έχουν ως εξής: 

 ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ποσά σε € 
01.01.2013 - 
30.06.2013 

 01.01.2012 - 
30.06.2012 

 01.01.2013 -  
30.06.2013 

 01.01.2012 - 
30.06.2012 

Κέρδη (ζηµιές) προ φόρων -4.037.744  -9.018.273  -4.202.283  -8.545.995 
Φόρος εισοδήµατος -666.194  992.651  -778.672  943.787 

Κέρδη (ζηµίες) µετά από φόρους  -4.703.938  -8.025.622  -4.980.956  -7.602.209 

        

Κατανεµηµένα σε:        

Μετόχους της µητρικής -4.744.403  -7.926.141     
∆ικαιώµατα µειοψηφίας 40.465  -99.481     

 -4.703.938  -8.025.622     

        

Σταθµισµένος αριθµός µετοχών 
σε κυκλοφορία 29.060.950  29.060.950  29.060.950  29.060.950 

Βασικά κέρδη (ζηµίες) ανά µετοχή 
(€/µετοχή) -0,1633  -0,2727  -0,1714  -0,2616 

 

 

 



Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2013 

    Σελίδα 41 από 43  

5.18  Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 

 ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ποσά σε € 30.06.2013  30.06.2012  30.06.2013  30.06.2012 

Πωλήσεις σε θυγατρικές 0  0  217.339  487.314 
Αγορές από θυγατρικές 0  0  132.173  208.874 
Πωλήσεις σε λοιπά συνδεδεµένα µέρη 44.881  123.482  44.881  123.482 
Αγορές από λοιπά συνδεδεµένα µέρη 60.734  43.343  52.734  5.206 
Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών 
στελεχών και µελών της διοίκησης 128.274  388.694  95.743  261.215 
 

 

 ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ποσά σε € 30.06.2013  31.12.2012  30.06.2013  31.12.2012 

Απαιτήσεις από θυγατρικές 0  0  3.049.412  2.920.203 
Υποχρεώσεις προς θυγατρικές 0  0  495.890  577.189 
Απαιτήσεις από λοιπά συνδεδεµένα µέρη 993.112  1.026.153  992.320  1.026.153 
Υποχρεώσεις προς λοιπά συνδεδεµένα µέρη 96.065  121.527  92.560  70.372 
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και 
µέλη της διοίκησης 96.457  122.176  95.289  80.070 
Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και 
µέλη της διοίκησης 349.042  360.510  236.463  276.239 

 ∆εν υπάρχουν δάνεια προς τα συνδεδεµένα µέρη καθώς και επισφαλείς ή προβλέψεις επισφαλών 

απαιτήσεων µεταξύ των συνδεδεµένων µερών (θυγατρικών) του Οµίλου. 

 

5.19  Στόχοι και προοπτικές 

Μετά και την υπογραφή του συµφωνητικού παροχής χρηµατοδοτικών διευκολύνσεων διά κοινοπραξίας 

(stand still agreement), συνολικού ποσού € 4.437 χιλ. µεταξύ της Εταιρείας και των πιστωτριών τραπεζών, η 

Εταιρεία εξασφαλίζει την απαιτούµενη ρευστότητα για την οµαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων της. 

Αν και µέσα στο γενικότερο οικονοµικό κλίµα που επικρατεί στην Ελλάδα δεν µπορούν να υπάρξουν 

αξιόπιστες προβλέψεις, η Εταιρεία ευελπιστεί ότι µέσω της τόνωσης της ρευστότητάς της, τη ρύθµιση του 

τραπεζικού της δανεισµού µε ανακεφαλαιοποίηση τόκων και περίοδο χάριτος, τον αυστηρό και διαρκή έλεγχο στα 

κόστη συνολικά, καθώς και την επιλογή προϊόντων µε βελτιωµένο µικτό κέρδος, θα καταφέρει να επιτύχει την 

ανάκαµψη των οικονοµικών µεγεθών της και του Οµίλου κατ’ επέκταση. 
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5.20  Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού 

 ∆εν υπάρχουν άλλα µεταγενέστερα των οικονοµικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν είτε 

τον Όµιλο είτε την Εταιρεία, που έχουν σηµαντική επίδραση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων και στα οποία 

επιβάλλεται αναφορά από τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ).  

 

Ιωάννινα, 28 Αυγούστου 2013 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ  

ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΟΥ ∆.Σ. 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

   

   

   

   

   

ΠΕΤΣΙΟΣ Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΣΙΟΣ Ε. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ Π. ΤΖΑΦΟΣ 

Α.∆.Τ.  ΑΕ. 281170 Α.∆.Τ.  Χ. 867946 Α.Μ. Αδείας Ο.Ε.Ε. 12920/ 
Α’ Τάξεως 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 

 

"SPIDER" ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε.
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 31061229000

(ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10498/06/Β/86/42)
ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 30 Ιουνίου 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 ∆ιοικητικό Συµβούλιο
των εξαµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων: 29 Αυγούστου 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

30.06.2013 31.12.2012 30.06.2013 31.12.2012 01.01 - 30.06.2013 01.01 - 30.06.2012
ΕΝΕΡΓΗTΙΚΟ Συνεχιζόµνες ∆ιακοπείσες Συνεχιζόµνες ∆ιακοπείσες

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 23.182 24.036 19.632 19.993 ∆ραστηριότητες ∆ραστηριότητες Σύνολο ∆ραστηριότητες ∆ραστηριότητες Σύνολο

Επενδύσεις σε ακίνητα 5.790 5.790 5.790 5.790 Κύκλος εργασιών 5.088 291 5.379 7.993 785 8.778
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 150 150 0 0 Μικτά κέρδη 1.282 -229 1.053 909 135 1.044
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 276 306 1.429 1.429 Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών 
Αποθέµατα 5.204 6.003 4.906 5.295 και επενδυτικών αποτελεσµάτων -2.726 -392 -3.118 -4.974 -76 -5.050
Απαιτήσεις από πελάτες 10.229 10.692 8.897 9.681 Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων -3.824 -214 -4.038 -8.941 -77 -9.018
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 3.537 2.640 2.773 1.869 Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α) -4.490 -214 -4.704 -7.949 -77 -8.026
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 48.368 49.617 43.427 44.057   - Ιδιοκτήτες µητρικής -4.530 -214 -4.744 -7.849 -77 -7.926

  - ∆ικαιώµατα µειοψηφίας 40 0 40 -100 0 -100

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Λοιπά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους (Β) -131 0 -131 -933 0 -933
Μετοχικό κεφάλαιο 9.881 9.881 9.881 9.881 Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους (Α)+(Β) -4.621 -214 -4.835 -8.882 -77 -8.959
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων -20.304 -15.429 -19.331 -14.350   - Ιδιοκτήτες µητρικής -4.661 -214 -4.875 -8.783 -77 -8.860

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών Μητρικής (α) -10.423 -5.548 -9.450 -4.469   - ∆ικαιώµατα µειοψηφίας 40 0 40 -99 0 -99

∆ικαιώµατα µειοψηφίας (β) 242 202 0 0 Κέρδη (ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε €) -0,1559 -0,0074 -0,1633 -0,2701 -0,0026 -0,2727
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) -10.181 -5.346 -9.450 -4.469 Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 2.405 2.422 2.251 2.251 αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων -2.146 -383 -2.529 -4.351 -56 -4.407
Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 5.682 2.730 4.879 1.814
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 36.701 34.957 35.236 33.024 ΟΜΙΛΟΣ

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 13.761 14.854 10.511 11.437 01.04 - 30.06.2013 01.04 - 30.06.2012
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 58.549 54.963 52.877 48.526 Συνεχιζόµνες ∆ιακοπείσες Συνεχιζόµνες ∆ιακοπείσες

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

ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 48.368 49.617 43.427 44.057 Κύκλος εργασιών 2.826 97 2.923 3.629 384 4.013
Μικτά κέρδη 693 -268 425 187 -33 154

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες: Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών 
και επενδυτικών αποτελεσµάτων -1.263 -332 -1.595 -3.565 -118 -3.683
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων -1.816 -154 -1.970 -7.040 -119 -7.159
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α) -2.555 -154 -2.709 -6.191 -119 -6.310

  - Ιδιοκτήτες µητρικής -2.579 -154 -2.733 -6.092 -119 -6.211

  - ∆ικαιώµατα µειοψηφίας 24 0 24 -99 0 -99

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους (Β) -194 0 -194 -930 0 -930
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους (Α)+(Β) -2.749 -154 -2.903 -7.121 -119 -7.240

  - Ιδιοκτήτες µητρικής -2.773 -154 -2.927 -7.023 -119 -7.142

  - ∆ικαιώµατα µειοψηφίας 24 0 24 -98 0 -98

Κέρδη (ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε €) -0,0887 -0,0053 -0,0940 -0,2096 -0,0041 -0,2137
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων -975 -329 -1.304 -3.257 -108 -3.365

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

01.01 - 30.06.2013 01.01 - 30.06.2012 01.04 - 30.06.2013 01.04 - 30.06.2012

Κύκλος Εργασιών 3.168 5.800 1.839 2.743
Μικτά Κέρδη 704 367 420 116
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων -3.254 -4.679 -1.728 -3.131
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων -4.202 -8.546 -2.143 -6.522
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α) -4.981 -7.602 -3.012 -5.748
Λοιπά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους (Β) 0 -750 0 -750
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους (Α)+(Β) -4.981 -8.352 -3.012 -6.498
Κέρδη (ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε €) -0,1714 -0,2616 -0,1036 -0,1978
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων
και συνολικών αποσβέσεων -2.876 -4.273 -1.538 -2.927

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

01.01 - 30.06.2013 01.01 - 30.06.2012 01.01 - 30.06.2013 01.01 - 30.06.2012

Λειτουργικές δραστηριότητες:

Κέρδη (ζηµιές) προ φόρων (Συνεχιζόµενες ∆ραστηριότητες) -3.824 -8.941 -4.202 -8.546
Κέρδη (ζηµιές) προ φόρων (∆ιακοπείσες ∆ραστηριότητες) -214 -77 0 0
Πλέον / µείον προσαρµογές για: 
Αποσβέσεις 589 644 378 406

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Προβλέψεις 504 1.607 500 1.417
α) Έσοδα: 45 262 Συναλλαγµατικές διαφορές -128 -119 0 -65
β) Έξοδα: 61 185 Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας -350 3.239 -132 3.196
γ) Απαιτήσεις: 993 4.042 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 1.153 1.293 1.076 1.184
δ) Υποχρεώσεις: 96 588 Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται 
ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχώνκαι µελών της διοίκησης: 128 96 µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
στ) Απαιτήσεις από τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης: 96 95 Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 799 994 389 1.115
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης: 349 236 Μείωση / (αύξηση)  απαιτήσεων -594 854 -272 1.004

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 1.625 3.140 1.401 2.631
ΣTΟΙΧΕΙΑ  ΚΑTΑΣTAΣΗΣ  ΜΕTABΟΛΩΝ  Ι∆ΙΩΝ  ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  (ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ) Μείον:

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -1.153 -1.293 -1.076 -1.184
30.06.2013 30.06.2012 30.06.2013 30.06.2012 Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες -16 0 0 0

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης περιόδου Σύνολο Εισροών / (Εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) -1.609 1.341 -1.938 1.158
(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 -91 -972 -46 -840
(συνεχιζόµενες και διακοπείσες δραστηριότητες) -4.835 -8.959 -4.981 -8.352 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων 273 837 115 571
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης περιόδου Τόκοι εισπραχθέντες 10 19 6 14
(30.06.2013 και 30.06.2012 αντίστοιχα) -10.181 952 -9.450 3.945 Σύνολο Εισροών / (Εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 192 -116 75 -255

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες:
Ιωάννινα,   28  Αυγούστου  2013 Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 2.547 1.113 2.547 887

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Εξοφλήσεις δανείων -820 -2.559 -336 -2.064
ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις 0 -198 0 -170

Σύνολο Εισροών / (Εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 1.727 -1.644 2.211 -1.347

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα

και ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ) 310 -419 348 -444

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 1.043 1.737 923 1.680
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 1.353 1.318 1.271 1.236

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 30.06.2013, ανέρχονταν στο ποσό των 20.540.219,81 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 30.06.2013 ανέρχονταν στο ποσό των 
398.061,60 ευρώ. 
2. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις του Οµίλου και της Εταιρείας αναφέρονται στη σηµείωση 5.13 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. Για το φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2012, 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. Ο ανωτέρω έλεγχος  δεν έχει ολοκληρωθεί. 
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 30.06.2013 ήταν για τον Όµιλο 233 και για την Εταιρεία 164 άτοµα, ενώ 
κατά την 30.06.2012 ο αριθµός ήταν 300 και 203 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
5.5 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. 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.». 
8. Tα υπόλοιπα των οµολογιακών δανείων, ποσού 19.152 χιλ. ευρώ περίπου, έχουν ταξινοµηθεί ως βραχυπρόθεσµα δάνεια λόγω 
µη εκπλήρωσης προβλεπόµενων όρων των δανειακών συµβάσεων. 
9. 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. 
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): 


