
SPIDER ITALIA S.R.L.

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

Ηµεροµηνία έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων: 28 Αυγούστου 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 - 30.06.2012 01.01 - 30.06.2011 01.04 - 30.06.2012 01.04 - 30.06.2011

ΕΝΕΡΓΗTΙΚΟ Κύκλος Εργασιών 486 1.011 72 459

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 803 1.143 Μικτά Κέρδη 98 170 -73 79
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 150 150 Κέρδη (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών 

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 55 55 και επενδυτικών αποτελεσµάτων -196 -218 -206 -204

Αποθέµατα 53 43 Κέρδη (ζηµιές) προ φόρων -228 -285 -234 -254

Απαιτήσεις από πελάτες 2.818 3.022 Κέρδη (ζηµιές) µετά από φόρους (Α) -228 -285 -234 -254

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 483 551 Λοιπά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους (Β) 0 0 0 0

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 4.362 4.964 Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους (Α)+(Β) -228 -285 -234 -254

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων -136 -124 -181 -158

Μετοχικό κεφάλαιο 100 100

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων -282 -54 ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ  ΡΟΩΝ  (ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α) -182 46 01.01 - 30.06.2012 01.01 - 30.06.2011

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 189 211 Λειτουργικές δραστηριότητες:

Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 55 51 Κέρδη (ζηµιές) προ φόρων -228 -285

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 429 800 Πλέον / µείον προσαρµογές για: 

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 3.871 3.855 Αποσβέσεις 60 94

Σύνολο υποχρεώσεων (β) 4.544 4.918 Προβλέψεις

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας 40 176

ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β) 4.362 4.964 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 36 79

Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών 

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

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων -10 2

Μείωση / (αύξηση)  απαιτήσεων 175 994

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 17 -887

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -36 -79

Καταβεβληµένοι φόροι 0 0

Σύνολο Εισροών / (Εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 54 94

Επενδυτικές δραστηριότητες:

Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων -31 -225

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων 265 307

Τόκοι εισπραχθέντες 5 12

Σύνολο Εισροών / (Εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 239 94

α) Έσοδα: 141 Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

β) Έξοδα: 57 Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 0 0

γ) Απαιτήσεις: 262 Εξοφλήσεις δανείων -394 -176

δ) Υποχρεώσεις: 3.214 Σύνολο Εισροών / (Εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) -394 -176

ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα (α) + (β) + (γ) -101 12

και µελών της διοίκησης: 21 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 14 52

στ) Απαιτήσεις από τα διευθυντικά στελέχη Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου -87 64

και µέλη της διοίκησης: 0

ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη ΣTΟΙΧΕΙΑ  ΚΑTΑΣTAΣΗΣ  ΜΕTABΟΛΩΝ  Ι∆ΙΩΝ  ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  (ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ)

και µέλη της διοίκησης: 14 30.06.2012 30.06.2011

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2012 και 01.01.2011 αντίστοιχα) 46 211

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους -228 -285

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.06.2012 και 30.06.2011 αντίστοιχα) -182 -74

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 τόσο κατά την 30.06.2012 όσο και 
κατά την 30.06.2011 ήταν 3 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% 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): 


