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1. Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης  

Ποσά σε €  
 

31.12.2010 
 

 
31.12.2008 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     

Μη κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία     

Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 1.455.612  1.615.193 

Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 80.000  80.000 

 1.535.612  1.695.193 
Κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία     

Αποθέµατα 63.467  54.192 

Πελάτες 582.373  522.837 

Λοιπές απαιτήσεις 133.521  115.525 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 5.990  2.927 

 785.351  695.480 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.320.963   2.390.673 

    

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    

Μετοχικό κεφάλαιο 1.010.000  1.010.000 

Αποτελέσµατα εις νέον -87.679  -14.496 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 922.321  995.504 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις    

Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος -21.920  -3.624 

Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους 23.193  21.943 

 1.273  18.319 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις    

Προµηθευτές 1.235.353  1.239.365 

Λοιπές υποχρεώσεις 79.609  66.302 

Τρέχων φόρος εισοδήµατος 0  0 

Βραχυπρόθεσµα δάνεια 82.407  71.184 

 1.397.369  1.376.850 

Σύνολο Υποχρεώσεων 1.398.642  1.395.169 

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2.320.963  2.390.673 

  

 



 

Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις   4 
της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2010 
 

2. Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 

Ποσά σε € 
01.01.2010 - 
31.03.2010 

 01.01.2009 - 
31.03.2009 

Κύκλος εργασιών 398.521  143.436 

Κόστος πωλήσεων -260.888  -155.246 

Μικτό κέρδος 138.233  -11.810 

Άλλα έσοδα  2.762  0 

Έξοδα διαθέσεως -119.679  -30.120 

Έξοδα διοικήσεως -29.995  -24.793 

Άλλα έξοδα  -79.946  -200 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα και έξοδα -2.854  -5.725 

Κέρδη (ζηµιές) περιόδου προ φόρων -91.479  -72.648 

Φόρος εισοδήµατος 18.296  14.530 

Κέρδη (ζηµιές) περιόδου µετά από φόρους -73.183  -58.118 

    

Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή –  βασικά (σε ευρώ) -0,0725  -0,9686 

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσµάτων -88.624 

 

-66.923 

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων -43.999 

 

-28.659 
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3. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων  

Ποσά σε € 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

 Αποτελέσµατα 
εις νέον 

 
Σύνολο 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων την 1η Ιανουαρίου 2009 60.000  -105.769  -45.769 

Κέρδη (ζηµιές) µετά από φόρους 950.000  0  950.000 

Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0  -58.118  -58.118 

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 0  0  0 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 950.000  -58.118  891.882 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων την 31η Μαρτίου 2009 1.010.000  -163.887  846.113 

      

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων την 1η Ιανουαρίου 2010 1.010.000  -14.496  995.504 

Κέρδη (ζηµιές) µετά από φόρους 0  -73.183  -73.183 

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 0  0  0 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 0  -73.183  -73.183 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων την 31η Μαρτίου 2010 1.010.000  -87.679  922.321 
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4. Κατάσταση Ταµιακών Ροών (έµµεση µέθοδος) 

 Ποσά σε €  
01.01.2010 - 
31.03.2010 

 01.01.2009 - 
31.03.2009 

Λειτουργικές δραστηριότητες:    

Κέρδη (ζηµιές) προ φόρων -91.479  -72.648 

Πλέον / µείον προσαρµογές για:     

Αποσβέσεις 44.625  38.265 

Αποµειώσεις ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων 171.791  0 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 2.854  5.725 

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

 

 

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων -9.276  8.120 

Μείωση / (αύξηση)  απαιτήσεων -77.532  -53.692 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 10.545  -794.198 

Μείον:    

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληµένα -2.854  -5.725 

Καταβληµένοι φόροι 0  -11.252 

Σύνολο Εισροών / (Εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α) 48.674 

 

-885.405 

Επενδυτικές δραστηριότητες:    

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών & λοιπών 
επενδύσεων 0 

 

0 

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών παγίων -56.835  -67.150 

Σύνολο Εισροών / (Εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β) -56.835 

 

-67.150 

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες    

Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0  950.000 

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 11.224  0 

Εξοφλήσεις δανείων 0  0 

Σύνολο Εισροών / (Εκροών) από χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες (γ) 11.224 

 

950.000 

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµιακά διαθέσιµα και 
ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ) 3.063 

 

-2.555 

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 2.927  17.009 

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 5.990  14.454 
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5. Πρόσθετες πληροφορίες και επεξηγήσεις 

5.1 Πλαίσιο κατάρτισης οικονοµικών καταστάσεων  

Οι οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2010 έως 31η Μαρτίου 2010, 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 (∆ΠΧΑ). 

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

Εταιρία εφαρµόζει το IFRS Stable Platform 2005 από την 26η Μαρτίου 2007.   

Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ απαιτεί τη χρήση εκτιµήσεων και κρίσης κατά την 

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

λογιστικών µεθόδων της Εταιρίας αναφέρονται κατάλληλα. 

 

5.2 Λογιστικές µέθοδοι 

Έχουν τηρηθεί οι Βασικές Λογιστικές Αρχές των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31.12.2009. 

 

5.3 Νέα πρότυπα και διερµηνείες 

 Το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) καθώς και η Επιτροπή ∆ιερµηνειών, έχουν εκδώσει νέα 

λογιστικά πρότυπα και διερµηνείες ή έχουν τροποποιήσει υφιστάµενα πρότυπα, η εφαρµογή των οποίων είναι 

υποχρεωτική για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009. Η εκτίµηση της ∆ιοίκησης της 

Εταιρίας σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων και διερµηνειών στις Οικονοµικές 

Καταστάσεις της Εταιρίας παρατίθενται παρακάτω: 

• Τροποποίηση του ∆.Λ.Π. 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων», µε ισχύ, για ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01.01.2009. Το τροποποιηµένο ∆.Λ.Π.1, βασικά, αντικαθιστά 

την «Κατάσταση Αποτελεσµάτων» µε την διευρυµένη «Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος» και εισάγει την 

πρόσθετη «Κατάσταση της Χρηµατοοικονοµικής Θέσης» στην αρχή της πρώτης παρουσιαζόµενης συγκριτικής 

περιόδου, στην περίπτωση αναδροµικής εφαρµογής λογιστικής πολιτικής και αναδροµικής αναδιατύπωσης ή 

αναταξινόµησης στοιχείων των οικονοµικών καταστάσεων. Η εφαρµογή του προτύπου αυτού πέραν της 

διαφορετικής παρουσίασης θα έχει επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις, ιδίως στην Κατάσταση Συνολικού 

Εισοδήµατος. 

• Αντικατάσταση του ∆.Λ.Π. 23 «Κόστος ∆ανεισµού», µε ισχύ, για ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν 

την ή µετά την 01.01.2009. Το νέο πρότυπο απαλείφει την επιλογή που παρείχε το προηγούµενο για την άµεση 

αναγνώριση στα έξοδα του κόστους δανεισµού που σχετιζόταν µε την απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή 

περιουσιακών στοιχείων. Με δεδοµένο ότι η εφαρµογή του προτύπου δεν έχει αναδροµική ισχύ, οι οικονοµικές 

καταστάσεις δεν θα επηρεασθούν. 

• Τροποποίηση του ∆.Λ.Π. 32 σχετικά µε την λογιστική αντιµετώπιση κάποιων ιδιαίτερων χρηµατοοικονοµικών 

µέσων που πληρούν τον ορισµό της υποχρέωσης αλλά αντιπροσωπεύουν υπολειµµατικό δικαίωµα στα καθαρά 

περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης και συνεπώς εντάσσονται στην καθαρή θέση, µε ταυτόχρονη τροποποίηση 
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του ∆.Λ.Π. 1, ώστε να συµπεριληφθούν στο κείµενό του κάποιες πρόσθετες γνωστοποιήσεις που προκύπτουν από 

την ανωτέρω τροποποίηση. Οι τροποποιήσεις αυτές έχουν ισχύ για ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την 

ή µετά την 01.01.2009. Το πρότυπο αυτό δεν έχει επί του παρόντος εφαρµογή στην Εταιρία. 

• Αντικατάσταση του ∆.Π.Χ.Π. 3 «Επιχειρηµατικές Συνενώσεις», µε ισχύ για επιχειρηµατικές συνενώσεις, µε 

ηµεροµηνία απόκτησης που προκύπτει σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01.07.2009. 

Το νέο πρότυπο εισάγει αλλαγές στα θέµατα αναγνώρισης και επιµέτρησης των περιουσιακών στοιχείων, των 

υποχρεώσεων, της υπεραξίας και των δικαιωµάτων µειοψηφίας, καθώς και στις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις, κατά 

τις συνενώσεις επιχειρήσεων. Η εφαρµογή του θα έχει επίδραση στις µελλοντικές αγορές επιχειρήσεων. Πάντως η 

Εταιρία δεν προτίθεται να προβεί σε νωρίτερη εφαρµογή του προτύπου, (η οποία επιτρέπεται) για αγορές στις 

οποίες ενδεχοµένως προβεί, πριν την ηµεροµηνία της υποχρεωτικής ισχύος του. 

• ∆.Π.Χ.Π 8 «Λειτουργικοί Τοµείς» µε ισχύ, για ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 

01.01.2009. Το ∆.Π.Χ.Π. 8 αντικαθιστά το ∆.Λ.Π. 14 «Πληροφόρηση κατά Τοµέα». Οι ουσιώδεις αλλαγές που 

επιφέρει το πρότυπο, είναι, η βάση διαχωρισµού των λειτουργικών τοµέων και η δυνατότητα επιµέτρησης των 

στοιχείων τους σε διαφορετική βάση, τα οποία γίνονται πλέον, βάσει των εσωτερικών αναφορών προς τον 

λαµβάνοντα τις αποφάσεις, προκειµένου να κατανεµηθούν οι πόροι και να εκτιµηθεί η απόδοση. Το πρότυπο αυτό 

δεν αναµένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στην παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων. 

• Αναθεωρηµένο ∆.Λ.Π. 27 «Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις», µε ισχύ για ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01.07.2009. Με βάση το αναθεωρηµένο πρότυπο, οι συναλλαγές 

µε τους µετόχους που δεν ασκούν έλεγχο αναγνωρίζονται στην καθαρή θέση εφόσον δεν καταλήγουν σε απώλεια 

του ελέγχου της θυγατρικής. Σε  περίπτωση απώλειας του ελέγχου τυχόν εναποµένον τµήµα της επένδυσης 

επιµετράται σε  εύλογη αξία και το κέρδος ή η ζηµία αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα. Το εν λόγω πρότυπο δεν 

αναµένεται να έχει επίδραση στην Εταιρία. 

• Τροποποιηµένο ∆.Π.Χ.Π. 1 «Πρώτη Εφαρµογή των ∆.Π.Χ.Α.», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν 

την ή µετά την 01.01.2009. Με βάση την τροποποίηση αυτή, επιτρέπεται κατά την πρώτη εφαρµογή των ∆.Π.Χ.Α., 

στις  ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής εταιρίας, να γίνει χρήση του τεκµαιρόµενου κόστους για 

επενδύσεις σε θυγατρικές, συγγενείς εταιρίες και κοινοπραξίες. Η τροποποίηση αυτή δεν αναµένεται να έχει 

επίδραση στην Εταιρία. 

• Τροποποιηµένο ∆.Π.Χ.Α. 2 «Παροχές που Βασίζονται στην Αξία Μετοχών», µε ισχύ από 01.01.2009. Οι 

τροποποιήσεις πραγµατεύονται θέµατα συνθηκών ωρίµανσης και ακυρώσεων δικαιωµάτων. Συγκεκριµένα ορίζει 

ότι οι συνθήκες ωρίµανσης είναι συνθήκες υπηρεσίας και αποδοτικότητας και συνεπώς λαµβάνονται υπόψη για τον 

καθορισµό της εύλογης αξίας κατά την ηµεροµηνία της παραχώρησης. Επίσης καθορίζει ότι όλες οι ακυρώσεις 

δικαιωµάτων, ανεξάρτητα αν προέρχονται από την οντότητα ή από τα άλλα µέρη πρέπει να έχουν τον ίδιο  

λογιστικό χειρισµό. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν αναµένεται να έχουν επίδραση στην Εταιρία. 

• Τροποποιηµένο ∆.Π.Χ.Α. 5 «Μη  Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που κατέχονται για πώληση και 

διακοπείσες δραστηριότητες», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01.07.2009. Οι 

τροποποιήσεις  διευκρινίζουν ότι το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων µιας θυγατρικής 

στην οποία χάνεται ο έλεγχος, χαρακτηρίζονται ως κατεχόµενα για πώληση. Η Εταιρία θα εφαρµόσει την 

τροποποίηση άµεσα, αν συντρέξει περίπτωση. 
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• Τροποποιηµένο ∆.Λ.Π. 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που 

αρχίζουν την ή µετά την  01.01.2009. Με βάση τις τροποποιήσεις µία επένδυση σε συγγενή είναι ένα ενιαίο 

περιουσιακό στοιχείο  για σκοπούς ελέγχου της αποµείωσης. Συνεπώς τυχόν ζηµίες αποµείωσης δεν κατανέµονται σε 

υπεραξία και λοιπά  περιουσιακά στοιχεία της επένδυσης και τυχόν αναστροφή ζηµιών αποµείωσης αφορά το 

σύνολο της επένδυσης. Επίσης όταν µια επένδυση σε συγγενή εταιρία λογιστικοποιείται σύµφωνα µε το ∆Λ.Π. 

39, δεν απαιτούνται όλες οι γνωστοποιήσεις του ∆.Λ.Π. 28. Η Εταιρία θα εφαρµόσει τις εν λόγω τροποποιήσεις 

από 01.01.2009, αν συντρέξει περίπτωση. 

• Τροποποιηµένο  ∆.Λ.Π.36  «Αποµείωση  Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους 

που αρχίζουν την ή µετά την 01.01.2009. Οι τροποποιήσεις ορίζουν, ότι όταν η εύλογη αξία µείον το κόστος της 

πώλησης προσδιορίζονται µε την χρήση τεχνικών προεξόφλησης των χρηµατοροών, παρέχονται ισοδύναµες 

γνωστοποιήσεις  µε αυτές που προβλέπονται για τον προσδιορισµό  της  αξίας  χρήσεως. Η Εταιρία  θα εφαρµόσει 

τις  τροποποιήσεις από την 01.01.2009, αν συντρέξει περίπτωση. 

• Τροποποιήσεις του ∆.Λ.Π.38 «Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν 

την ή µετά την 01.01.2009. Με βάση τις τροποποιήσεις αυτές, οι προκαταβολές αναγνωρίζονται ως περιουσιακό 

στοιχείο   όταν γίνονται προκαταβολικά για την απόκτηση του δικαιώµατος πρόσβασης σε αγαθά ή για την λήψη 

υπηρεσιών.  Επίσης  έγινε τροποποίηση  του  λεκτικού   σχετικά  µε  την  διενέργεια  αποσβέσεων  στα  άυλα  

στοιχεία, που  στην  ουσία  επιτρέπει  την ελεύθερη χρήση και των άλλων, εκτός της σταθερής µεθόδου 

απόσβεσης, επί των άυλων στοιχείων. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν αναµένεται να έχουν επίδραση στην  Εταιρία. 

• Τροποποιήσεις στο ∆.Λ.Π. 19 «Παροχές σε Εργαζοµένους», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν 

την ή µετά την 01.01.2009. Με βάση τις τροποποιήσεις αυτές, µία τροποποίηση σε ένα πρόγραµµα που έχει ως 

συνέπεια, η  µεταβολή των υπεσχηµένων παροχών να επηρεάζεται από µελλοντικές αυξήσεις µισθών, να θεωρείται 

περικοπή, ενώ τροποποίηση σε ένα πρόγραµµα που µεταβάλει τα οφέλη που αποδίδονται σε παρελθούσα υπηρεσία, 

θεωρείται  αρνητικό κόστος προϋπηρεσίας, αν καταλήγει σε µείωση της παρούσας αξίας της δέσµευσης 

καθορισµένης παροχής. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν αναµένεται να έχουν επίδραση στην Εταιρία. 

• Τροποποιηµένο ∆.Λ.Π. 39 «Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία: Αναγνώριση και Επιµέτρηση», µε ισχύ για 

ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01.01.2009. Οι τροποποιήσεις αυτές αναφέρονται σε θέµατα 

αναταξινόµησης παραγώγων από την κατηγορία των επιµετρώµενων σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων, στην 

περίπτωση  παύσης ή έναρξης σχέσης αντιστάθµισης, σε τροποποιήσεις του ορισµού των στοιχείων που 

επιµετρώνται σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων και σε τροποποιήσεις σχετικά µε τον καθορισµό του 

αποτελεσµατικού επιτοκίου σε περίπτωση που ένα χρεωστικό µέσο παύει να είναι αντισταθµισµένο στοιχείο. Οι 

τροποποιήσεις αυτές δεν αναµένεται να έχουν επίδραση στην Εταιρία. 

• Τροποποιηµένο ∆.Λ.Π. 16 «Ενσώµατα  Πάγια», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 

01.01.2009. Με βάση τις τροποποιήσεις αυτές, οι οντότητες που αποκτούν ενσώµατα πάγια µε σκοπό την ενοικίαση  

και στην συνέχεια την πώλησή τους, παρουσιάζουν το αντίτιµο από την πώληση ως έσοδο και µεταφέρουν τα 

στοιχεία αυτά από τα ενσώµατα πάγια στα αποθέµατα όταν καθίστανται προοριζόµενα για πώληση. Αντίστοιχη  

τροποποίηση έγινε και στο ∆.Λ.Π. 7 «Κατάσταση ταµιακών ροών» βάσει της οποίας οι ταµιακές ροές από την 

αγορά ενοικίαση και πώληση τέτοιων στοιχείων αναγνωρίζονται στις ροές από λειτουργικές δραστηριότητες. Οι  

τροποποιήσεις αυτές δεν αναµένεται να έχουν επίδραση στην Εταιρία. 
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• Τροποποιηµένο ∆.Λ.Π. 29 «Χρηµατοοικονοµική Αναφορά σε Υπερπληθωριστικές  Οικονοµίες», µε ισχύ 

για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01.01.2009. Οι τροποποιήσεις έγιναν για να δώσουν έµφαση 

στο γεγονός   ότι ένας αριθµός περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων επιµετρώνται σε εύλογη αξία και όχι στο 

κόστος. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν εφαρµογή στην Εταιρία. 

• Τροποποιηµένο ∆.Λ.Π. 31 «Συµφέροντα σε Κοινοπραξίες», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν 

την ή µετά την 01.01.2009. Οι τροποποιήσεις ορίζουν, ότι όταν ένα συµφέρον σε κοινοπραξία λογιστικοποιείται 

σύµφωνα µε το  ∆.Λ.Π. 39 δεν απαιτούνται όλες οι γνωστοποιήσεις του ∆.Λ.Π. 31. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν 

εφαρµογή στην Εταιρία. 

• Τροποποιηµένο ∆.Λ.Π. 20 «Λογιστική Κρατικών Επιχορηγήσεων και Γνωστοποιήσεις Κρατικής 

Βοήθειας», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01.01.2009. Με βάση τις τροποποιήσεις 

αυτές, η λήψη δανείου από   το κράτος µε επιτόκιο µικρότερο αυτού της αγοράς λογιστικοποιείται σύµφωνα µε το 

∆.Λ.Π. 20 και  όχι το ∆.Λ.Π. 39. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν εφαρµογή στην Εταιρία. 

• Τροποποιηµένο ∆.Λ.Π. 40 «Επενδύσεις σε Ακίνητα», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά 

την 01.01.2009. Με βάση τις τροποποιήσεις αυτές, ακίνητα που είναι στο κατασκευαστικό στάδιο και προορίζονται 

για  επενδύσεις σε ακίνητα µε την ολοκλήρωσή τους, είναι εντός του πεδίου εφαρµογής του ∆.Λ.Π. 40 και συνεπώς  

µπορούν να επιµετρώνται σε εύλογη αξία. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν αναµένεται να έχουν επίδραση στην Εταιρία. 

• Τροποποιηµένο ∆.Λ.Π. 41 «Γεωργία», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 

01.01.2009. Με βάση τις τροποποιήσεις αυτές, αίρεται η απαγόρευση της λήψης του βιολογικού 

µετασχηµατισµού ως  παραµέτρου για την επιµέτρηση της εύλογης αξίας των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 

και απαιτείται η χρήση  του αγοραίου επιτοκίου, όταν για τον προσδιορισµό της εύλογης αξίας χρησιµοποιείται η 

προεξόφληση των  µελλοντικών ταµιακών ροών. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν εφαρµογή στην Εταιρία. 

• ∆ιερµηνεία 13 «Προγράµµατα Εµπιστοσύνης ή Αφοσίωσης Πελατών», µε ισχύ, για ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01.07.2008. Η διερµηνεία αυτή, περιγράφει τον λογιστικό χειρισµό της 

ανταµοιβής της  εµπιστοσύνης, που µια οντότητα παρέχει στους πελάτες της, στα πλαίσια µιας συναλλαγής 

πώλησης αγαθών,  παροχής υπηρεσιών, ή χρησιµοποίησης των περιουσιακών στοιχείων της από αυτούς και η 

οποία (ανταµοιβή της εµπιστοσύνης), εφόσον συντρέχουν οι εκάστοτε προϋποθέσεις, θα εξαργυρωθεί  στο 

µέλλον, µε την λήψη δωρεάν  ή µε έκπτωση, αγαθών ή υπηρεσιών. Η διερµηνεία αυτή, δεν έχει εφαρµογή στην 

Εταιρία. 

• ∆ιερµηνεία 15 «Συµφωνίες για την Κατασκευή Ακίνητης Περιουσίας», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή µετά την 01.01.2009. Η διερµηνεία παρέχει οδηγίες για το αν εφαρµόζεται το ∆.Λ.Π. 18 ή  το 

∆.Λ.Π. 11 σε περιπτώσεις κατασκευής ακινήτων. Η διερµηνεία αυτή δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρία. 

• ∆ιερµηνεία 16 «Αντισταθµίσεις Καθαρής Επένδυσης σε Εκµεταλλεύσεις Εξωτερικού», µε ισχύ για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01.10.2008. Η διερµηνεία ορίζει, ότι σε τέτοιες περιπτώσεις, λογιστική 

αντιστάθµισης   µπορεί να εφαρµοσθεί, µόνον για συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν µεταξύ του 

λειτουργικού νοµίσµατος  της εκµετάλλευσης του εξωτερικού και του λειτουργικού νοµίσµατος της µητρικής 

εταιρίας. Η διερµηνεία αυτή δεν  έχει επί του παρόντος  εφαρµογή στην Εταιρία. 

• ∆ιερµηνεία 17 «∆ιανοµές Μη Ταµιακών Περιουσιακών Στοιχείων σε Ιδιοκτήτες», µε ισχύ για ετήσιες 

περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01.07.2009. Η διερµηνεία ορίζει, ότι η υποχρέωση για διανοµή µη 
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ταµιακών περιουσιακών στοιχείων σε ιδιοκτήτες, επιµετράται σε εύλογη αξία κατά την ηµεροµηνία που η διανοµή 

εγκρίνεται  από το αρµόδιο όργανο. Στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς και κατά την ηµεροµηνία διακανονισµού, 

τυχόν  διαφορά µεταξύ εύλογης αξίας του περιουσιακού στοιχείου που δίδεται και της υποχρέωσης για διανοµή,  

αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα. Η διερµηνεία αυτή δεν αναµένεται να έχει εφαρµογή στην Εταιρία. 

• ∆ιερµηνεία 18 «Μεταβιβάσεις Περιουσιακών Στοιχείων από Πελάτες», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή µετά την 01.07.2009. Η διερµηνεία ασχολείται µε τα θέµατα λήψης ενσωµάτων παγίων από 

πελάτες, µε σκοπό την σύνδεσή τους µε δίκτυο ή την παροχή προς αυτούς, συνεχούς πρόσβασης σε αγαθά ή 

υπηρεσίες, ή για  αµφότερα. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρία. 

• ∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηµατοπιστωτικά µέσα: Καταχώριση και Αποτίµηση» και ∆ΠΧΑ 7 

(Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις». Εφαρµόζεται µεταγενέστερα από την 

30.06.2008 (σε περίπτωση που µια επιχείρηση έχει ήδη υποβάλει τις οικονοµικές καταστάσεις της σύµφωνα µε τον 

κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1004/2008, δεν χρειάζεται να υποβάλει εκ νέου τις οικονοµικές καταστάσεις της). Οι 

τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 39 και το ∆ΠΧΑ 7 αποσαφηνίζουν την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος και τα µέτρα τα σχετικά 

µε τη µετάβαση που θεσπίζονται µε τις τροποποιήσεις των προτύπων αυτών που εκδόθηκαν από τον Ο∆ΛΠ στις 13 

Οκτωβρίου 2008 (τροποποίηση που είχε εισαχθεί λόγω της χρηµατοοικονοµικής κρίσης). Επειδή η Εταιρία δεν 

κατέχει τέτοια µέσα, οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις. 

• ∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις», ∆ΠΧΑ 4 (Τροποποίηση) 

«Ασφαλιστήρια Συµβόλαια». Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 

Ιανουαρίου 2009. Η τροποποίηση αυτή απαιτεί την παροχή πρόσθετων γνωστοποιήσεων σχετικά µε την 

επιµέτρηση της εύλογης αξίας, καθώς και του κινδύνου ρευστότητας. Συγκεκριµένα απαιτούνται γνωστοποιήσεις 

σχετικά µε την επιµέτρηση της εύλογης αξίας κάθε κατηγορίας χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων ή 

χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων µέσω µιας ιεράρχησης τριών επιπέδων: Επίπεδο 1) χρηµατιστηριακές τιµές από 

αγορές µε επαρκείς όγκους συναλλαγών, Επίπεδο 2) πληροφόρηση που αντλείται είτε άµεσα (π.χ.  τιµές) είτε 

έµµεσα (δηλαδή ως παράγωγο των τιµών), Επίπεδο 3) πληροφόρηση που δεν βασίζεται σε παρατηρήσιµα 

δεδοµένα της αγοράς. Επίσης  ως προς τον κίνδυνο ρευστότητας η οικονοµική οντότητα γνωστοποιεί ανάλυση 

ληκτότητας για παράγωγες και µη παράγωγες χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις. Οι ανωτέρω γνωστοποιήσεις 

επιφέρουν και κάποιες αλλαγές στις γνωστοποιήσεις των ασφαλιστηρίων συµβολαίων που εµπίπτουν στο πεδίο 

εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 7. H τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις. 

• ∆ΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων». Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι 

κάποια από τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που έχουν καταταχθεί ως προοριζόµενο 

για εµπορική εκµετάλλευση σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39 «Χρηµατοπιστωτικά µέσα: Καταχώριση και Αποτίµηση» 

αποτελούν παραδείγµατα κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων αντίστοιχα. 

Η Εταιρία έχει εφαρµόσει την τροποποίηση αυτή από την 1η Ιανουαρίου 2009, ωστόσο αναµένει ότι δεν έχει 

επηρεάσει τις οικονοµικές καταστάσεις. 

• ∆ΛΠ 23, Κόστος ∆ανεισµού (όπως αναθεωρήθηκε το 2007) (Τροποποίηση). Με την τροποποίηση: (α) 

∆ιευκρινίζεται ότι το έξοδο τόκου πρέπει να υπολογίζεται µε τη µέθοδο του αποτελεσµατικού επιτοκίου, όπως 

περιγράφεται στο ∆.Λ.Π. 39 Χρηµατοπιστωτικά Μέσα: Καταχώριση και Αποτίµηση, (β) Καταργείται η δυνατότητα, 

το κόστος δανεισµού να περιλαµβάνει  απόσβεση διαφοράς της υπό το άρτιο λήψης ή υπέρ το άρτιο εξόφλησης 



 

Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις   12 
της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2010 

δανείων, και την  απόσβεση παρεπόµενου κόστους που συνδέεται µε το διακανονισµό δανείων. Η τροποποίηση δεν 

έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας. 

• ∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ενοποιηµένες και ιδιαίτερες οικονοµικές καταστάσεις». Η τροποποίηση ορίζει 

ότι στις περιπτώσεις όπου µια επένδυση σε θυγατρική εταιρεία, η οποία αντιµετωπίζεται λογιστικά σύµφωνα µε το 

∆ΛΠ 39 «Χρηµατοπιστωτικά µέσα: Καταχώριση και Αποτίµηση», έχει ταξινοµηθεί ως στοιχείο κατεχόµενο προς 

πώληση σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού κατεχόµενα προς πώληση και 

διακοπείσες δραστηριότητες» θα συνεχίσει να εφαρµόζεται το ∆ΛΠ 39. Επειδή η Εταιρία ακολουθεί την αρχή οι 

επενδύσεις σε θυγατρικές να καταχωρίζονται στο κόστος στις ιδιαίτερες οικονοµικές καταστάσεις, η τροποποίηση 

δεν έχει καµία επίδραση στις οικονοµικές αυτές καταστάσεις. 

• ∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοπιστωτικά µέσα: Παρουσίαση». Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2011. Η τροποποίηση στο ∆ΛΠ 32 διευκρινίζει πώς 

αντιµετωπίζονται λογιστικά ορισµένα δικαιώµατα όταν τα εκδοθέντα µέσα εκφράζονται σε νόµισµα διαφορετικό 

από το νόµισµα επιχειρηµατικής λειτουργίας του εκδότη. Εάν τα εν λόγω µέσα διανέµονται κατ’ αναλογία στους 

υφιστάµενους µετόχους του εκδότη έναντι συγκεκριµένου ποσού µετρητών, πρέπει να ταξινοµούνται ως µετοχικό 

κεφάλαιο, ακόµα και αν η τιµή άσκησής τους εκφράζεται σε νόµισµα διαφορετικό από το νόµισµα επιχειρηµατικής 

λειτουργίας του εκδότη. Πιο συγκεκριµένα, η τροποποίηση αφορά δικαιώµατα, δικαιώµατα προαίρεσης ή 

δικαιώµατα αγοράς µετοχής για την απόκτηση συγκεκριµένου αριθµού ιδίων συµµετοχικών τίτλων της οικονοµικής 

οντότητας. Η τροποποίηση δεν θα έχει εφαρµογή στην Εταιρία. 

• ∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση». Εφαρµόζεται για 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2009. Η παρούσα τροποποίηση 

αποσαφηνίζει το πώς χρησιµοποιείται η λογιστική αντιστάθµισης στο µέρος του χρηµατοοικονοµικού µέσου που 

αντιστοιχεί στον πληθωρισµό και στα συµβόλαια δικαιώµατος προαίρεσης όταν χρησιµοποιούνται ως µέσα 

αντιστάθµισης. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρία. 

• ∆∆ΠΧΑ 12 «∆ιακανονισµοί για την παροχή δηµόσιας υπηρεσίας». Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 29η Μαρτίου 2009. Επιτρέπεται η εφαρµογή πριν από την ηµεροµηνία 

αυτή. Το Ε∆∆ΠΧΑ 12 αφορά τις ιδιωτικές οικονοµικές οντότητες που συµπράττουν µε το ∆ηµόσιο για τη 

δηµιουργία και εκµετάλλευση έργων κοινής ωφέλειας. Το διεθνές πρότυπο χρηµατοοικονοµικής αναφοράς (∆ΠΧΑ) 

1, η Ε∆∆ΠΧΠ 4 Προσδιορισµός των συµφωνιών που περιέχουν µίσθωση  και η διερµηνεία ΜΕ∆ 29 Γνωστοποίηση - 

Συµφωνίες για παραχώρηση του δικαιώµατος παροχής υπηρεσιών της µόνιµης Επιτροπής διερµηνειών 

τροποποιούνται σύµφωνα µε το προσάρτηµα Β της IFRIC 12 όπως αναφέρεται στο παράρτηµα του παρόντος 

κανονισµού. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρία. 
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5.4 Ενσώµατα πάγια στοιχεία του ενεργητικού  

 Τα ενσώµατα πάγια της Εταιρίας, αναλύονται ως ακολούθως: 

Ποσά σε €  
Μεταφορικά 

µέσα 

 Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισµός 

 
Σύνολο 

      

Κόστος κτήσης 1 Ιανουαρίου 2009 700.429  927.320  1.627.749 

Μείον: Συσσωρευµένες αποσβέσεις -55.256  -87.480  -142.736 

Λογιστική αξία 1 Ιανουαρίου 2009 645.173  839.840  1.485.013 

Προσθήκες 187.516  170.310  357.826 

Πωλήσεις – Μειώσεις -59.600  -14.990  -74.590 

Αποσβέσεις χρήσης -63.079  -100.345  -163.424 

Αποσβέσεις πωληθέντων -διαγραφέντων 7.233  3.136  10.369 

Κόστος κτήσης 31 ∆εκεµβρίου 2009 828.345  1.082.640  1.910.984 

Μείον: Συσσωρευµένες αποσβέσεις -111.102  -184.689  -295.791 

Λογιστική αξία 31 ∆εκεµβρίου 2009 717.243  897.950  1.615.193 

Προσθήκες 9.500  47.335  56.835 

Πωλήσεις – Μειώσεις -70.440  -138.645  -209.085 

Αποσβέσεις περιόδου -16.483  -28.142  -44.625 

Αποσβέσεις πωληθέντων -διαγραφέντων 12.157  25.137  37.294 

Κόστος κτήσης 31 Μαρτίου 2010 767.405  991.330  1.758.735 

Μείον: Συσσωρευµένες αποσβέσεις -115.428  -187.695  -303.123 

Λογιστική αξία 31 Μαρτίου 2010 651.977  803.635  1.455.612 

 

5.5 Μετοχικό κεφάλαιο 

 Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται πλέον σε 1.010.000,00 ευρώ, διαιρεµένο σε 1.010.000 ονοµαστικές 

µετοχές, ονοµαστικής αξίας 1 ευρώ η καθεµία. Οι µέτοχοι της Εταιρίας κατά την 31.03.2010 εµφανίζονται στον 

παρακάτω πίνακα: 

 ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΑΞΙΑ  

ΜΕΤΟΧΩΝ 

%  

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

«SPIDER» ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε. 1.009.999 1.009.999 99,999% 

ΠΕΤΣΙΟΣ Κ. ΜΙΧΑΗΛ 1 1 0,001% 

ΣΥΝΟΛΟ 1.010.000 1.010.000 100% 
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5.6 Ανάλυση κύκλου εργασιών 

 Η εταιρία δραστηριοποιείται στην αποκοµιδή, συλλογή, διαλογή, διαχείριση και ανακύκλωση απορριµµάτων και 

οι πωλήσεις της πραγµατοποιούνται στο εσωτερικό. 

 Η ανάλυση του κύκλου εργασιών έχει ως εξής: 

Ποσά σε € 
01.01.2010 -

31.03.2010 

 01.01.2009 -

31.03.2009 

Πωλήσεις εµπορευµάτων 60.726  15.941 

Παροχή υπηρεσιών 337.795  127.495 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 398.521  143.436 

 

5.7 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 Εταιρίας.  

 

5.8 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 Εταιρίας. 

Η Εταιρία έχει νόµιµους τίτλους κυριότητας επί των παγίων στοιχείων.  

Πληροφορίες σχετικά µε ενδεχόµενες απαιτήσεις 

∆εν υπάρχουν. 

 

5.9 Χρηµατοοικονοµικά µέσα 

1. Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

Η εταιρία εκτίθεται σε περιορισµένο φάσµα χρηµατοοικονοµικών κινδύνων. Οι συνήθεις κίνδυνοι στους 

οποίους θεωρητικά  υπάγεται, είναι  κίνδυνοι αγοράς, πιστωτικός κίνδυνος και κίνδυνος ρευστότητας. 

Το γενικό πρόγραµµα διαχείρισης κινδύνων της Εταιρίας εστιάζεται στην αντιµετώπιση των κινδύνων καλής 

εκτέλεσης των εργασιών και αξιοπιστίας και ορθής υλοποίησης των προµηθειών και µετά ταύτα άµεση προτεραιότητα 

έχει ο πιστωτικός κίνδυνος και κατόπιν οι κίνδυνοι αγοράς. 

Η διαχείριση των κινδύνων (εκτ ίµηση, π ιθανότητα, συνέπε ιες)  διεκπεραιώνεται µε ευθύνη του ∆.Σ. 

της Εταιρίας. 

Προ της διενέργειας των σχετικών συναλλαγών, λαµβάνεται έγκριση από τα µέλη του ∆.Σ. που σύµφωνα µε 

το καταστατικό και το νόµο έχουν το δικαίωµα δέσµευσης της Εταιρίας προς τους αντισυµβαλλοµένους αφού γίνει 

ανάλυση του σχετικού κινδύνου. 

 

2. Κίνδυνος αγοράς 
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• Συναλλαγµατικός κίνδυνος 

Ο  κίνδυνος αυτός δεν υφίσταται διότι η Εταιρία δεν έχει συναλλαγές σε ξένο νόµισµα. 

• Κίνδυνος τιµών 

Η Εταιρία εκτίθεται σε µεταβολές της αξίας των υλικών που εµπορεύεται και σε κάθε τέτοια περίπτωση η ∆ιοίκηση 

προβαίνει σε διορθωτικές κινήσεις. 

Ο κίνδυνος τιµών αναφορικά µε τις επενδύσεις σε χρεόγραφα θεωρείται µηδενικός, δεδοµένου ότι η Εταιρία δεν 

διαθέτει επενδύσεις σε χρεόγραφα. 

 

3. Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο πιστωτικός κίνδυνος στον οποίο εκτίθεται η Εταιρία 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 της Εταιρίας συνίσταται κυρίως από συναλλαγές µε µεγάλους και αξιόπιστους πελάτες µε µεγάλη 

πιστοληπτική ικανότητα. Στη βάση αυτή ο πιστωτικός κίνδυνος εκτιµάται ότι είναι ελάχιστος.  

 

4. Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα λόγω του γεγονότος ότι υπάρχουν αχρησιµοποίητα  

πιστωτικά όρια από τραπεζικά ιδρύµατα.  

 

5. Κίνδυνος καλής εκτέλεσης έργου 

Η Εταιρία λόγω της µακροχρόνιας εµπειρίας της, των αυστηρών τεχνικών προδιαγραφών της, δεν εκτίθεται σε 

µεγάλους κινδύνους όσον  αφορά την καλή εκτέλεση των εργασιών του. 

 

6. Κίνδυνος ανταγωνισµού 

Ο κίνδυνος ανταγωνισµού διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα λόγω της πρωτοπορίας της Εταιρίας στη 

συγκεκριµένη αγορά.  

 

7. Κίνδυνος από ατυχήµατα 

 Η Εταιρία 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 

κανόνες από τη νοµοθεσία για τους όρους ασφάλειας και υγιεινής στους χώρους εργασίας.  

 

5.10 Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού 

Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού της Εταιρίας κατά την παρουσιαζόµενη ηµεροµηνία έχει ως εξής: 

  31.03.2010  31.03.2009 

Έµµισθοι  13  10 

Ηµεροµίσθιοι  4  5 

ΣΥΝΟΛΟ  17  15 
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5.11 Κέρδη / (ζηµιές) ανά µετοχή 

Τα βασικά κέρδη ανά µετοχή (εκφρασµένα σε € ανά µετοχή) γ ι α  την Εταιρία έχουν ως εξής: 

Ποσά σε € 01.01.2010 - 

31.03.2010 

 01.01.2009 -  

31.03.2009 

Κέρδη (ζηµιές) προ φόρων -91.479  -72.648 

Φόρος εισοδήµατος 18.296  14.530 

Κέρδη (ζηµιές) µετά από φόρους -73.183  -58.118 

    

Βασικά κέρδη (ζηµιές) ανά µετοχή (€/µετοχή) -0,0725  -0,0575 

 

5.12 Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 

1. Υπόλοιπα της εταιρίας µε τις συνδεδεµένες επιχειρήσεις 

Ποσά σε € 31.3.2010  31.12.2009 

Α) Απαιτήσεις     

«SPIDER» ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. 40.571  44.927 

Σύνολο 40.571  44.927 

Β) Υποχρεώσεις    

«SPIDER» ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε. 98.856  708.016 

SPIDER U.K. L.t.d. 405  412 

Σύνολο 99.261  708.428 

 

2. Συναλλαγές της εταιρίας µε τις συνδεδεµένες επιχειρήσεις 

Ποσά σε € 31.03.2010  31.03.2009 

Α) Πωλήσεις σε:    

«SPIDER» ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε. 95.453  270 

«SPIDER» ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. 15.532  - 

Σύνολο 110.985  270 

Β) Αγορές από:    

«SPIDER» ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε. 54.141  0 

Σύνολο 54.141  0 
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3. Συναλλαγές της εταιρίας µε λοιπά συνδεδεµένα µέρη 

Ποσά σε € 31.03.2009  31.03.2009 

Α) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών 

στελεχών και µελών της διοίκησης: 27.045  28.615 

Β) Απαιτήσεις από διευθυντικά  

στελέχη και µέλη της διοίκησης: 850  - 

Γ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά 

στελέχη και µέλη της διοίκησης: 16.617  6.594 

 

5.13 Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού  

 ∆εν υπάρχουν µεταγενέστερα των οικονοµικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν την Εταιρία, 

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

 

Ιωάννινα, 25 Μαΐου 2010 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. & 
∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 ΤΟΥ ∆.Σ. 

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
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Α.∆.Τ.  Χ. 867946 Α.∆.Τ.  ΑΒ. 090040 
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