
SPIDER U.K. L.t.d.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 ∆εκεµβρίου 2012

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:

∆ιεύθυνση έδρας της εταιρίας: Chilton Airfield, Gt.Waldingfield, Sudbury, U.K. Ηµεροµηνία έγκρισης των ετήσιων 

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου: ∆ιαχειριστής: Πέτσιος Ε. Νικόλαος οικονοµικών καταστάσεων: 26 Μαρτίου 2013

∆ιευθυντής: Djidjelli Braham ∆ιεύθυνση διαδικτύου: http://www.spidersa.com

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

31.12.2012 31.12.2011 01.01 - 31.12.2012 01.01 - 31.12.2011

ΕΝΕΡΓΗTΙΚΟ Κύκλος Εργασιών 1.261.388,31 1.605.199,33

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 48.641,04 57.630,41 Μικτά Κέρδη 197.609,36 126.826,29

Αποθέµατα 428.806,52 523.022,88 Κέρδη (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων -290.750,80 -486.594,52

Απαιτήσεις από πελάτες 108.816,32 283.784,27 Κέρδη (ζηµιές)  προ φόρων -292.893,92 -488.919,43

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 98.622,72 58.847,11 Κέρδη (ζηµιές)  µετά από φόρους (Α) -292.893,92 -488.919,43

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 684.886,59 923.284,67 Λοιπά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους (Β) -34.581,62 -29.004,84

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους (Α)+(Β) -327.475,54 -517.924,27

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

Μετοχικό κεφάλαιο 1.592.942,04 1.556.327,07 αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων -251.662,79 -446.965,17

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων -3.390.316,20 -3.026.225,69

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α) -1.797.374,16 -1.469.898,62 ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ  ΡΟΩΝ  (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 0,00 0,00 01.01 - 31.12.2012 01.01 - 31.12.2011

Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 0,00 0,00 Λειτουργικές δραστηριότητες:

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 0,00 0,00 Κέρδη (ζηµιές)  προ φόρων -292.893,92 -488.919,43

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 2.482.260,75 2.393.183,29 Πλέον / µείον προσαρµογές για: 

Σύνολο υποχρεώσεων (β) 2.482.260,75 2.393.183,29 Αποσβέσεις 39.088,02 39.629,35

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β) 684.886,59 923.284,67 Συναλλαγµατικές διαφορές -54.821,18 7.239,32

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας 6.009,08 1.460,55

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 2.143,12 2.324,91

Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης

ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 94.216,35 155.610,88

Μείωση / (αύξηση)  απαιτήσεων 166.824,92 -34.685,94

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 89.077,46 307.256,00

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -2.143,12 -2.324,91

Σύνολο Εισροών / (Εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 47.500,73 -12.409,27

Επενδυτικές δραστηριότητες:

Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων -35.058,20 -10.279,76

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων 612,67 191,55

Σύνολο Εισροών / (Εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -34.445,53 -10.088,21

α) Έσοδα: 16.263,91 Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα (α) + (β) 13.055,20 -22.497,48

β) Έξοδα: 501.746,93 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 7.830,72 30.328,20

γ) Απαιτήσεις: 43.038,94 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 20.885,92 7.830,72

δ) Υποχρεώσεις: 2.375.682,14

ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών ΣTΟΙΧΕΙΑ  ΚΑTΑΣTAΣΗΣ  ΜΕTABΟΛΩΝ  Ι∆ΙΩΝ  ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)

   και µελών της διοίκησης: 97.460,67 31.12.2012 31.12.2011

στ) Απαιτήσεις από τα διευθυντικά στελέχη Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01.01.2012 και 01.01.2011 αντίστοιχα) -1.469.898,62 -951.974,35

     και µέλη της διοίκησης: 33.210,39 Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους -327.475,54 -517.924,27

ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2012 και 31.12.2011 αντίστοιχα) -1.797.374,16 -1.469.898,62

    και µέλη της διοίκησης: 0,00

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 31.12.2012 ήταν 5 άτοµα, ενώ κατά την 
31.12.2011 ήταν 6 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 
χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές τους µε τα συνδεδεµένα µέρη, όπως αυτά ορίζονται στο 

∆ΛΠ 24, έχουν ως εξής (ποσά σε ευρώ): 


