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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Μαρτίου 2014

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

∆ιεύθυνση διαδικτύου: http://www.spidersa.com ΣTOIXEIA  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ  ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ  (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)

Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

των οικονοµικών καταστάσεων: 28 Μαΐου 2014 01.01 - 31.03.2014 01.01 - 31.03.2013 01.01 - 31.03.2014 01.01 - 31.03.2013

Νόµιµος ελεγκτής: Τσουκαλάς Γιώργος (Α.Μ. ΣΟΕΛ: 27621) Κύκλος εργασιών 1.846.121,92 2.456.151,79 1.043.906,84 1.328.739,85
Ελεγκτική Εταιρεία: Mazars ΑΕ (Α.Μ. ΣΟΕΛ:154 ) Μικτά κέρδη 429.707,74 627.761,14 156.243,28 283.515,02
Τύπος έκθεσης επισκόπησης: Με σύµφωνη γνώµη - Θέµατα έµφασης Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών 

και επενδυτικών αποτελεσµάτων -763.967,25 -1.523.022,22 -745.408,16 -1.526.142,67
ΣTOIXEIA  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΘΕΣΗΣ  (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων -1.100.176,21 -2.068.431,89 -1.072.277,44 -2.058.644,60

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α) -1.130.370,63 -1.995.336,73 -1.090.131,27 -1.969.036,59
31.03.2014 31.12.2013 31.03.2014 31.12.2013   - Ιδιοκτήτες µητρικής -1.128.742,29 -2.011.756,22

ΕΝΕΡΓΗTΙΚΟ   - ∆ικαιώµατα µειοψηφίας -1.628,34 16.419,49

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 22.126.840,37 22.444.110,67 19.006.369,16 19.186.698,95 Λοιπά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους (Β) 0,00 62.707,59 0,00 0,00
Επενδύσεις σε ακίνητα 5.837.228,95 5.837.228,95 5.837.228,95 5.837.228,95 Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους (Α)+(Β) -1.130.370,63 -1.932.629,14 -1.090.131,27 -1.969.036,59
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.143.893,06 1.137.134,89 2.161.401,74 2.161.401,74   - Ιδιοκτήτες µητρικής -1.128.742,29 -1.949.049,26

Αποθέµατα 3.970.870,57 4.134.072,28 3.700.661,77 3.884.141,21   - ∆ικαιώµατα µειοψηφίας -1.628,34 16.420,12

Απαιτήσεις από πελάτες 6.462.451,35 8.287.456,24 5.280.259,45 6.774.423,59 Κέρδη (ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε €) -0,0388 -0,0692 -0,0375 -0,0678
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 3.498.916,12 3.503.167,06 2.837.723,04 2.950.462,38 Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 43.040.200,42 45.343.170,09 38.823.644,11 40.794.356,82 αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων -492.690,05 -1.225.269,34 -564.753,98 -1.337.574,52

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ  ΡΟΩΝ  (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)

Μετοχικό κεφάλαιο 9.880.723,00 9.880.723,00 9.880.723,00 9.880.723,00 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων -26.311.800,54 -25.183.058,25 -24.311.008,99 -23.220.877,72 01.01 - 31.03.2014 01.01 - 31.03.2013 01.01 - 31.03.2014 01.01 - 31.03.2013

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών Μητρικής (α) -16.431.077,54 -15.302.335,25 -14.430.285,99 -13.340.154,72 Λειτουργικές δραστηριότητες:

∆ικαιώµατα µειοψηφίας (β) 7.025,79 8.654,13 0,00 0,00 Κέρδη (ζηµιές) προ φόρων -1.100.176,21 -2.068.431,89 -1.072.277,44 -2.058.644,60
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) -16.424.051,75 -15.293.681,12 -14.430.285,99 -13.340.154,72 Πλέον / µείον προσαρµογές για: 
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 6.849.068,85 6.858.078,88 6.722.021,87 6.722.021,87 Αποσβέσεις 271.277,20 297.752,88 180.654,18 188.568,15
Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 5.108.846,88 5.092.630,60 3.493.670,84 3.486.848,45 Προβλέψεις 12.344,75 500.000,00 9.616,50 500.000,00
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 34.973.228,83 35.055.255,35 33.748.213,91 33.542.764,69 Συναλλαγµατικές διαφορές 1.679,70 132.265,60 1.679,70 66.967,19
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 12.533.107,61 13.630.886,38 9.290.023,48 10.382.876,53 Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) 
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 59.464.252,17 60.636.851,21 53.253.930,10 54.134.511,54 επενδυτικής δραστηριότητας -28.372,22 -17.249,01 -27.724,05 -13.850,75
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 365.731,13 570.383,30 354.593,33 553.154,92
ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 43.040.200,42 45.343.170,09 38.823.644,11 40.794.356,82 Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές 

λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται 
Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες: µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 163.201,71 225.567,48 183.479,44 170.366,06
Μείωση / (αύξηση)  απαιτήσεων 1.818.627,12 -283.884,01 1.619.230,05 -305.670,54
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) -1.103.433,77 1.024.899,21 -1.094.536,29 1.110.007,84
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -365.731,13 -570.383,30 -354.593,33 -553.154,92
Σύνολο Εισροών / (Εκροών) 

από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 35.148,28 -189.079,74 -199.877,91 -342.256,65

Επενδυτικές δραστηριότητες:

Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων -1.204,39 -31.994,91 -324,39 -26.626,58
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων 
και άυλων παγίων στοιχείων 17.747,54 127.100,00 0,00 1.700,00
Τόκοι εισπραχθέντες 7.171,04 2.622,10 7.076,11 4,65
Σύνολο Εισροών / (Εκροών) 

από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 23.714,19 97.727,19 6.751,72 -24.921,93

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες:

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 228.722,50 290.565,35 205.449,22 290.565,35
Εξοφλήσεις δανείων -319.759,05 -217.644,35 0,00 0,00
Σύνολο Εισροών / (Εκροών)

από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) -91.036,55 72.921,00 205.449,22 290.565,35

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα

και ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ) -32.174,08 -18.431,55 12.323,03 -76.613,23

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 1.868.900,29 1.043.058,28 1.739.783,62 922.610,27

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 1.836.726,21 1.024.626,73 1.752.106,65 845.997,04

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣTΟΙΧΕΙΑ  ΚΑTΑΣTAΣΗΣ  ΜΕTABΟΛΩΝ  Ι∆ΙΩΝ  ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)

α) Έσοδα: 0,00 36.554,21 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

β) Έξοδα: 0,00 18.716,95 31.03.2014 31.03.2013 31.03.2014 31.03.2013

γ) Απαιτήσεις: 49.025,99 3.119.676,86 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης περιόδου
δ) Υποχρεώσεις: 7.048,80 153.119,46 (01.01.2014 και 01.01.2013 αντίστοιχα) -15.293.681,12 -5.346.104,92 -13.340.154,72 -4.468.915,11
ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης: 166.787,00 69.862,10 Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους -1.130.370,63 -1.932.629,14 -1.090.131,27 -1.969.036,59
στ) Απαιτήσεις από τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης: 114.831,08 103.860,04 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης περιόδου

ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης: 393.649,61 254.346,65 (31.03.2014 και 31.03.2013 αντίστοιχα) -16.424.051,75 -7.278.734,06 -14.430.285,99 -6.437.951,70

Ιωάννινα,   28  Μαΐου  2014
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

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 31.03.2014, ανέρχονταν στο ποσό των 19.878.486,43 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 31.03.2014 ανέρχονταν στο ποσό των 207.500,66 ευρώ. 
2. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις του Οµίλου και της Εταιρείας αναφέρονται στη σηµείωση 5.12 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. Για τη 
χρήση 2013 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 βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό δεν έχει χορηγηθεί µέχρι την ηµεροµηνία δηµοσίευσης των ενδιάµεσων 
οικονοµικών καταστάσεων της περιόδου 01.01.2014 - 31.03.2014. 
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 εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις ανήλθε στο ποσό των 4.448.142,92 ευρώ για 
τον Όµιλο και 2.600.000,00 ευρώ για την Εταιρεία και αναλύεται στις Οικονοµικές Καταστάσεις. 
4. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού κατά την 31.03.2014 ήταν για τον Όµιλο 197 και για την Εταιρεία 136 άτοµα, ενώ κατά την 
31.03.2013 ο αριθµός ήταν 240 και 166 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 31.12.2013. 
7. Υπόλοιπα οµολογιακών δανείων, ποσού 14.035 χιλ. ευρώ περίπου, έχουν ταξινοµηθεί ως βραχυπρόθεσµα δάνεια λόγω µη εκπλήρωσης 
προβλεπόµενων όρων των δανειακών συµβάσεων. 
8. Θέµατα έµφασης έκθεσης  επισκόπησης: 1) Κίνδυνος ρευστότητας, 2) Συνεχιζόµενη δραστηριότητα λόγω αρνητικών Ιδίων Κεφαλαίων. 
9. 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 ευρώ): 


