
SPIDER U.K. L.t.d.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 30 Ιουνίου 2012

Ηµεροµηνία έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων: 27 Νοεµβρίου 2012

∆ιεύθυνση διαδικτύου όπου έχουν καταχωρηθεί οι οικονοµικές καταστάσεις: http://www.spidersa.com

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

30.06.2012 31.12.2011 01.01 - 30.09.2012 01.01 - 30.09.2011 01.04 - 30.06.2012 01.04 - 30.06.2011

ΕΝΕΡΓΗTΙΚΟ Κύκλος Εργασιών 1.110 1.234 325 434

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 60 58 Μικτά Κέρδη 208 101 73 49

Αποθέµατα 480 523 Κέρδη (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων -189 -363 -113 -110

Απαιτήσεις από πελάτες 117 283 Κέρδη (ζηµιές) προ φόρων -189 -372 -112 -117

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 130 59 Κέρδη (ζηµιές) µετά από φόρους (Α) -189 -372 -112 -117

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 787 923 Λοιπά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους (Β) -68 7 -16 -37

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους (Α)+(Β) -257 -365 -128 -154

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Κέρδη (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών

Μετοχικό κεφάλαιο 1.629 1.556 αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων -159 -335 -103 -99

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων -3.356 -3.026

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α) -1.727 -1.470 ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ  ΡΟΩΝ  (ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ)

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 0 0 01.01 - 30.06.2012 01.01 - 30.06.2011

Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 0 0 Λειτουργικές δραστηριότητες:

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 0 0 Κέρδη (ζηµιές) προ φόρων -189 -372

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 2.514 2.393 Πλέον / µείον προσαρµογές για: 

Σύνολο υποχρεώσεων (β) 2.514 2.393 Αποσβέσεις 30 28

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β) 787 923 Συναλλαγµατικές διαφορές -71 7

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας 6 0

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 0 9

Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου 

κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 43 220

Μείωση / (αύξηση)  απαιτήσεων 137 -24

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 121 136

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα 0 -9

Σύνολο Εισροών / (Εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 77 -5

Επενδυτικές δραστηριότητες:

Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων -36 -1

α) Έσοδα: 6 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων 0 0

β) Έξοδα: 381 Σύνολο Εισροών / (Εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -36 -1

γ) Απαιτήσεις: 41 Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

δ) Υποχρεώσεις: 2.369 Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 0 0

ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών Εξοφλήσεις δανείων 0 0

   και µελών της διοίκησης: 77 Σύνολο Εισροών / (Εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 0 0

στ) Απαιτήσεις από τα διευθυντικά στελέχη Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου(α) + (β) + (γ) 41 -6

     και µέλη της διοίκησης: 34 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 8 30

ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 49 24

    και µέλη της διοίκησης: 0

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

30.06.2012 30.06.2011

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2012 και 01.01.2011 αντίστοιχα) -1.470 -952

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους -257 -365

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.06.2012 και 30.06.2011 αντίστοιχα) -1.727 -1.317

1. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές που ενδέχεται να έχουν σηµαντική 

επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας. 
2. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού κατά την 30.09.2012 ήταν 6 άτοµα, ενώ   κατά 
την 30.09.2011 ήταν 13 άτοµα. 

3. Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαµβάνονται µε τη µέθοδο της ολικής 
ενοποίησης στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας "SPIDER" 

ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε., η οποία έχει έδρα τα Ιωάννινα και κατέχει 
το 99,999% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. 
4. Οι πάσης φύσεως συναλλαγές (εισροές και εκροές) σωρευτικά από την έναρξη της 

τρέχουσας χρήσης καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας 
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): 


