
 

 

 
Ε∆ΡΑ: ΒΙ.ΠΕ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, 45 500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62841/42/Β/07/0008 

 

 

Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Ε Σ  

Ε Ν ∆ Ι Α Μ Ε Σ Ε Σ 

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ  Κ Α T Α Σ T A Σ Ε Ι Σ  

 

της περιόδου από  

1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2011 

 

Σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς  

(∆.Π.Χ.Α. 34) 

 

Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 

Εταιρείας την 26.08.2011 και έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

www.spidersa.com. 



   Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της περιόδου  

   από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2011 
 

Σελίδα 2 από 21 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1. Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης ..................................................................................................................3 

2. Κατάσταση Συνολικών Εσόδων ..................................................................................................................4 

3. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων ...................................................................................................5 

4. Κατάσταση Ταµειακών Ροών (έµµεση µέθοδος) ..........................................................................................6 

5. Πλαίσιο κατάρτισης οικονοµικών καταστάσεων ...........................................................................................7 

5.1 Πληροφορίες για την Εταιρεία............................................................................................................7 

5.2 Πλαίσιο κατάρτισης οικονοµικών καταστάσεων ...................................................................................7 

5.3 Λογιστικές µέθοδοι............................................................................................................................8 

5.4 Νέα πρότυπα και διερµηνείες .............................................................................................................8 

5.5 Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία ............................................................................... 17 

5.6 Εποχικότητα επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων ................................................................................. 17 

5.7 Μετοχικό κεφάλαιο ......................................................................................................................... 17 

5.8 Ανάλυση κύκλου εργασιών .............................................................................................................. 18 

5.9 Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές .................................................................................................. 18 

5.10 Ενδεχόµενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις........................................................................................ 18 

5.11 Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ..................................................................................................... 18 

5.12 Χρηµατοοικονοµικά µέσα................................................................................................................. 18 

5.13 Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού............................................................................................. 20 

5.14 Κέρδη / (ζηµιές) ανά µετοχή........................................................................................................... 20 

5.15 Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη .................................................................................................. 20 

5.16 Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού .............................................................................. 21 

 



   Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της περιόδου  

   από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2011 
 

Σελίδα 3 από 21 

1. Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης  

Ποσά σε €  30.06.2011  31.12.2010 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     
Μη κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία     
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 1.406.648  1.428.039 

Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 80.000  80.000 

 1.486.648  1.508.039 

Κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία     
Αποθέµατα 159.770  153.773 
Πελάτες  794.229  872.679 

Λοιπές απαιτήσεις 50.236  129.410 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 3.553  49.285 

 1.007.788  1.205.147 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.494.436   2.713.186 

    

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    

Μετοχικό κεφάλαιο 1.010.000  1.010.000 

Αποτελέσµατα εις νέον -186.408  -39.529 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 823.592  970.471 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις    

Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους 28.655  1.309 

Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος -32.248  25.790 

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 59.365  0 

 55.772  27.099 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις    

Προµηθευτές 999.991  1.378.430 
Λοιπές υποχρεώσεις 126.696  76.327 
Τρέχων φόρος εισοδήµατος 0  12.440 

Βραχυπρόθεσµα δάνεια 488.385  248.418 

 1.615.072  1.715.616 

Σύνολο Υποχρεώσεων 1.670.844  1.742.715 

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2.494.436  2.713.186 
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2. Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 

Ποσά σε € 
01.01.2011 - 
30.06.2011 

 01.01.2010 - 
30.06.2010 

 01.04.2011 - 
30.06.2011 

 01.04.2010 - 
30.06.2010 

Κύκλος εργασιών 730.545  927.777  287.669  529.255 

Κόστος πωλήσεων -573.739  -547.688  -229.055  -287.400 

Μικτό κέρδος 156.806  380.089  58.614  241.855 

Άλλα έσοδα  3.702  2.762  3.361  0 

Έξοδα διαθέσεως -226.018  -278.517  -180.099  -158.838 

Έξοδα διοικήσεως -78.366  -62.540  -52.143  -32.545 

Άλλα έξοδα  -19.174  -80.122  -13.849  -176 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα και έξοδα -17.386  -8.561  -11.440  -5.707 

Κέρδη (ζηµιές) περιόδου προ φόρων -180.436  -46.889  -195.556  44.589 

Φόρος εισοδήµατος -33.558  -9.378  -36.582  -8.918 

Κέρδη (ζηµιές) περιόδου µετά από 
φόρους -146.878  -37.511  -158.974  35.671 

        
Κέρδη  (ζηµιές) µετά από φόρους ανά 
µετοχή – βασικά (σε €) -0,1454  -0,0371  -0,1574  0,0353 
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, 
χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσµάτων -163.050  -38.329  -184.117  50.295 
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, 
χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και συνολικών 
αποσβέσεων -78.132  48.030  -141.930  92.029 
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3. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων  

Ποσά σε € 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

 Αποτελέσµατα 
εις νέον 

 
Σύνολο 

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

Κέρδη (ζηµιές) µετά από φόρους 0  -37.511  -37.511 

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 0  0  0 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 0  -37.511  -37.511 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων την 30η Ιουνίου 2010 1.010.000  -52.008  957.992 

      

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων την 1η Ιανουαρίου 2011 1.010.000  -39.529  970.471 

Κέρδη (ζηµιές) µετά από φόρους 0  -146.878  -146.878 

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 0  0  0 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 0  -146.878  -146.878 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων την 30η Ιουνίου 2011 1.010.000  -186.408  823.592 
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4. Κατάσταση Ταµειακών Ροών (έµµεση µέθοδος) 

Ποσά σε €  
01.01.2011 - 
30.06.2011 

 01.01.2010 - 
30.06.2010 

Λειτουργικές δραστηριότητες:    

Κέρδη (ζηµιές) προ φόρων -180.436  -46.889 

Πλέον / µείον προσαρµογές για:     

Αποσβέσεις 84.918  86.358 

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας 5.519  76.738 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 17.386  8.561 

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

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων -5.997  -33.635 

Μείωση / (αύξηση)  απαιτήσεων 157.624  -64.834 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) -278.280  -28.765 

Μείον:    

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληµένα -17.386  -8.561 

Σύνολο εισροών / (εκροών)  
από λειτουργικές δραστηριότητες (α) -216.652  -11.027 

Επενδυτικές δραστηριότητες:    

Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων -154.300  -134.643 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων 85.254  95.053 

Σύνολο εισροών / (εκροών)  
από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -69.046  -39.590 

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες    

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 239.966  49.338 

Εξοφλήσεις δανείων 0  0 

Σύνολο εισροών / (εκροών)  
από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 239.966  49.338 

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα  
και ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ) -45.732  -1.279 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 49.285  2.927 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 3.553  1.648 
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5. Πλαίσιο κατάρτισης οικονοµικών καταστάσεων 

5.1 Πληροφορίες για την Εταιρεία 

 Η ανώνυµη Εταιρεία «SPIDER» ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. ιδρύθηκε στις 26.03.2007 

(Φ.Ε.Κ.2477/13.04.2007) µε αρχικό µετοχικό κεφάλαιο 60.000 ευρώ. Στην προηγούµενη χρήση το µετοχικό 

κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 950.000 ευρώ, που καλύφθηκε εξ’ ολοκλήρου από την Εταιρεία «SPIDER» 

ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε.  

 Η έδρα της Εταιρείας είναι στην ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων, που βρίσκεται στο ∆.∆. Ροδοτοπίου του ∆. 

Πασσαρώνος και είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών (ΜΑΕ) του Νοµού Ιωαννίνων, µε αριθµό 

62841/42/Β/07/0008. Η διάρκεια της έχει ορισθεί από την καταχώρηση της στο µητρώο Α.Ε. έως την 31-12-

2050, µε δυνατότητα παράτασης µετά από απόφαση της Γενικής της Συνέλευσης. 

Σκοπός της Εταιρείας, σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Καταστατικού, είναι: 

Α. Η ανάπτυξη επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων προς τις ακόλουθες κατευθύνσεις: 

• Αποκοµιδή απορριµµάτων, µεταφορά και διαχείρισή τους. 

• ∆ιαλογή, επεξεργασία και ανακύκλωση απορριµµάτων. 

• Εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών µε ατοµικό σύστηµα ή συµµετοχή σε συλλογικό. 

• Αποκοµιδή και διαχείριση απορριµµάτων ή αποβλήτων µε σκοπό δηµιουργία µονάδων παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας, θερµού ύδατος και ατµού. 

• Εκµίσθωση ειδικών µέσων περισυλλογής, µεταφοράς και επεξεργασίας απορριµµάτων και αποβλήτων κάθε 

κατηγορίας. 

Β. Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού η Εταιρεία συµµετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση (ηµεδαπή ή 

αλλοδαπή) µε όµοιο ή παρεµφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου. ∆ύναται δε µε απόφαση του 

∆ιοικητικού της Συµβουλίου: 

• Να συνεργάζεται µε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο (ηµεδαπό ή αλλοδαπό) µε οποιοδήποτε τρόπο. 

• Να ιδρύει υποκαταστήµατα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε. 

• Να συµµετέχει σε άλλες εταιρίες ή επιχειρήσεις οποιασδήποτε µορφής και οικονοµικού τύπου. 

 

5.2 Πλαίσιο κατάρτισης οικονοµικών καταστάσεων  

Οι οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2011 έως 30η Ιουνίου 2011, 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 

Εταιρεία 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 Εταιρείας. Σηµαντικές παραδοχές από την  διοίκηση για την εφαρµογή 
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των λογιστικών µεθόδων της Εταιρείας αναφέρονται κατάλληλα. 

 

5.3 Λογιστικές µέθοδοι 

Έχουν τηρηθεί οι Βασικές Λογιστικές Αρχές των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31.12.2010. 

 

5.4 Νέα πρότυπα και διερµηνείες 

 Συγκεκριµένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι 

υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή µεταγενέστερα. Η 

εκτίµηση του Οµίλου σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και 

διερµηνειών παρατίθεται κατωτέρω : 

Α. Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονοµική χρήση 2011 

• ∆ΛΠ 27 (Τροποποιηµένο) «Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις». Εφαρµόζεται 

για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2009.[ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 

494/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, της 3 Ιουνίου 2009, L149 - 12.6.2009]. Το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 απαιτεί 

συναλλαγές που οδηγούν σε αλλαγές ποσοστών συµµετοχής σε θυγατρική να καταχωρούνται στην καθαρή 

θέση. Επιπλέον, το τροποποιηµένο πρότυπο µεταβάλλει το λογιστικό χειρισµό για τις ζηµίες που 

πραγµατοποιούνται από θυγατρική εταιρεία καθώς και της απώλειας του ελέγχου θυγατρικής. Η έγκριση των 

τροποποιήσεων στο ∆ΛΠ 27 συνεπάγεται τροποποιήσεις στα διεθνή πρότυπα χρηµατοοικονοµικής 

αναφοράς (∆ΠΧΑ) 1, ∆ΠΧΑ 4, ∆ΠΧΑ 5, ∆ΛΠ 1, ∆ΛΠ 7, ∆ΛΠ 14, ∆ΛΠ 21, ∆ΛΠ 28, ∆ΛΠ 31, ∆ΛΠ 32, ∆ΛΠ 33, 

∆ΛΠ 39 και στη διερµηνεία 7 της Μόνιµης Επιτροπής ∆ιερµηνειών (ΜΕ∆) προκειµένου να εξασφαλιστεί η 

συνέπεια µεταξύ των διεθνών λογιστικών προτύπων. Η Εταιρεία και ο Όµιλος εφαρµόζει όλες τις αλλαγές 

των ανωτέρω προτύπων για τις αποκτήσεις και συναλλαγές µε µετόχους µειοψηφίας που πραγµατοποιούνται  

από την 1η Ιανουαρίου 2010. 

• ∆ΠΧΑ 3 (Αναθεωρηµένο) «Συνενώσεις Επιχειρήσεων». Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους 

που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2009.[ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 495/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης 

Ιουνίου 2009, L149 - 12.6.2009]. Το αναθεωρηµένο ∆ΠΧΑ 3 εισάγει µια σειρά αλλαγών στο λογιστικό 

χειρισµό συνενώσεων επιχειρήσεων οι οποίες θα επηρεάσουν: 

 α) Το ποσό της υπεραξίας που προκύπτει, 

 β) Τα αποτελέσµατα της αναφερόµενης περιόδου στην οποία πραγµατοποιείται η απόκτηση επιχειρήσεων, και 

 γ) Τα µελλοντικά αποτελέσµατα.  

 Αυτές οι αλλαγές περιλαµβάνουν: 

 α) Παρέχουν την δυνατότητα επιλογής, σε κάθε συνένωση επιχειρήσεων, ο αποκτών να επιµετρά τυχόν µη 

 ελέγχουσα συµµετοχή στον αποκτώµενο είτε στην εύλογη αξία είτε στο αναλογικό ποσοστό τους επί της 

 µη ελέγχουσας συµµετοχής, των καθαρών αναγνωρίσιµων περιουσιακών στοιχείων του αποκτώµενου. 

 β) Την καταχώριση στα αποτελέσµατα, δαπανών που σχετίζονται µε την απόκτηση και 
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 γ) Την καταχώριση στα αποτελέσµατα, µεταγενέστερων µεταβολών στην εύλογη αξία του ενδεχόµενου 

 τιµήµατος.  

 Η έγκριση του αναθεωρηµένου ∆ΠΧΑ 3 συνεπάγεται τροποποιήσεις στα ∆ΠΧΑ 1, ∆ΠΧΑ 2, ∆ΠΧΑ 7, στα 

∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆ΛΠ) 12, ∆ΛΠ 16, ∆ΛΠ 28, ∆ΛΠ 32, ∆ΛΠ 33, ∆ΛΠ 34, ∆ΛΠ 36, ∆ΛΠ 37, ∆ΛΠ 38, ∆ΛΠ 

39 και στη διερµηνεία 9 της Επιτροπής ∆ιερµηνειών των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 

(Ε∆∆ΠΧΑ) προκειµένου να εξασφαλιστεί η συνέπεια µεταξύ των διεθνών λογιστικών προτύπων. Η Εταιρεία και ο 

Όµιλος εφαρµόζει όλες τις αλλαγές των ανωτέρω προτύπων για τις αποκτήσεις που πραγµατοποιούνται από την 1η 

Ιανουαρίου 2010. 

• ∆ΠΧΑ 1 (Τροποποίηση) « Πρώτη εφαρµογή των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής 

πληροφόρησης». Εφαρµόζεται, το αργότερο, από την ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου οικονοµικού  

έτους που αρχίζει µετά τις 31 ∆εκεµβρίου 2009. [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1136/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 

25ης Νοεµβρίου 2009, L311/6 - 26.11.2009]. Οι τροποποιήσεις του προτύπου αποσκοπούν στο να 

καταστήσουν ευχερέστερη τη χρήση του και την τροποποίησή του µελλοντικά. Επιπλέον, διαγράφονται 

από το πρότυπο µερικές παρωχηµένες µεταβατικές καθοδηγήσεις και περιλαµβάνονται µερικές ήσσονος 

σηµασίας αναδιατυπώσεις. Οι ουσιαστικές  απαιτήσεις παραµένουν αµετάβλητες. 

• ∆ΠΧΑ 2 (Τροποποίηση) «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών». Εφαρµόζεται, το 

αργότερο, από την ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου οικονοµικού  έτους που αρχίζει µετά τις 31 

∆εκεµβρίου 2009. [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 244/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Μαρτίου 2010, L 77/42  - 

24.3.2010]. Η τροποποίηση του ∆ΠΧΑ 2 διευκρινίζει τη λογιστική µεταχείριση των συναλλαγών που 

βασίζονται στην αξία των µετοχών, στις οποίες ο πάροχος αγαθών ή υπηρεσιών πληρώνεται τοις µετρητοίς 

και η υποχρέωση αναλαµβάνεται από άλλη οντότητα του οµίλου (συναλλαγές οµίλων οι οποίες αφορούν 

παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών και διακανονίζονται σε µετρητά). Η τροποποίηση αυτή 

δεν επηρεάζει τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Οµίλου. Επιπρόσθετα µε τον ανωτέρω 

κανονισµό η ∆ιερµηνεία 8 και η ∆ιερµηνεία 11 της Επιτροπής ∆ιερµηνειών των ∆ιεθνών Προτύπων 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (Ε∆∆ΠΧΑ) , που αναφέρονται στο ∆ΠΧΑ 2 «Παροχές που Εξαρτώνται από 

την Αξία των Μετοχών», απαλείφονται. 

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

το αργότερο, από την ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου οικονοµικού  έτους που αρχίζει µετά τις 30 Ιουνίου 

2009. [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 839/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Σεπτεµβρίου του 2009, L 244/6  - 

16.9.2009]. Η παρούσα τροποποίηση αποσαφηνίζει τον τρόπο µε τον οποίο θα έπρεπε να εφαρµόζονται, σε 

συγκεκριµένες περιπτώσεις, οι αρχές που καθορίζουν κατά πόσο ένας αντισταθµιζόµενος κίνδυνος ή τµήµα 

των ταµειακών ροών εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της λογιστικής αντιστάθµισης. Επειδή η Εταιρεία και ο 

Όµιλος δεν ακολουθεί λογιστική αντιστάθµισης σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39 η τροποποίηση αυτή δεν 

εφαρµόζεται.  

• Ε∆∆ΠΧΑ 12 «∆ιακανονισµοί για την παροχή δηµόσιας υπηρεσίας». Εφαρµόζεται, το αργότερο, από 

την ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου οικονοµικού έτους που αρχίζει µετά τις 30 Μαρτίου 2009. 

[ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 254 /2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Μαρτίου του 2009, L 80/5 - 26.3.2009]. Η 
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διερµηνεία αναφέρεται στις εταιρείες που συµµετέχουν σε συµφωνίες (διακανονισµούς) παραχώρησης 

δηµόσιων υπηρεσιών. Το διεθνές πρότυπο χρηµατοοικονοµικής αναφοράς (IFRS) 1, η IFRIC 4 και η 

διερµηνεία 29 της µόνιµης επιτροπής διερµηνειών (ΜΕ∆-SIC) τροποποιούνται σύµφωνα µε το προσάρτηµα Β 

της IFRIC 12 όπως αναφέρεται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού. Η διερµηνεία αυτή δεν έχει 

εφαρµογή στην Εταιρεία και στον Όµιλο.  

• Ε∆∆ΠΧΑ 15 «Συµφωνίες για την κατασκευή ακίνητης περιουσίας». Εφαρµόζεται, το αργότερο, από 

την ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου οικονοµικού έτους που αρχίζει µετά τις 31 ∆εκεµβρίου 2009 

[ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 636 /2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου του 2009, L 191/5  - 23.7.2009]. Η 

διερµηνεία διευκρινίζει και καθοδηγεί σχετικά µε το πότε πρέπει να αναγνωρίζονται στους λογαριασµούς τα 

έσοδα από την κατασκευή ακινήτων, και ειδικότερα, εάν µια σύµβαση κατασκευής εµπίπτει στο πεδίο 

εφαρµογής του ∆.Λ.Π. 11 Συµβάσεις Κατασκευής ή του ∆.Λ.Π. 18 Έσοδα. Η διερµηνεία αυτή δεν έχει 

εφαρµογή στην Εταιρεία και στον Όµιλο.  

• Ε∆∆ΠΧΑ 16 «Αντισταθµίσεις µιας καθαρής επένδυσης σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό». 

Εφαρµόζεται, το αργότερο, από την ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου οικονοµικού έτους που αρχίζει µετά 

τις 30 Ιουνίου 2009 [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 460 /2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Ιουνίου του 2009, L 

139/6  - 5.6.2009]. Η διερµηνεία έχει εφαρµογή σε µία οικονοµική οντότητα που αντισταθµίζει τον κίνδυνο 

ξένου νοµίσµατος που προκύπτει από καθαρή επένδυση της σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό και πληροί 

τους όρους για λογιστική αντιστάθµισης σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39. Η διερµηνεία παρέχει οδηγίες σχετικά µε 

τον τρόπο µε τον οποίο µία οικονοµική οντότητα πρέπει να καθορίσει τα ποσά που αναταξινοµούνται  από 

τα ίδια κεφάλαια στα αποτελέσµατα τόσο για το µέσο αντιστάθµισης όσο και για το αντισταθµιζόµενο 

στοιχείο. Επειδή η Εταιρεία και ο Όµιλος δεν εφαρµόζει λογιστική αντιστάθµισης για οποιαδήποτε επένδυση 

σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό, η διερµηνεία δεν θα έχει εφαρµογή στην Εταιρεία και στον Όµιλο. 

• Ε∆∆ΠΧΑ 17 «∆ιανοµή µη χρηµατικών περιουσιακών στοιχείων στους µετόχους». Εφαρµόζεται, 

το αργότερο, από την ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου οικονοµικού έτους που αρχίζει µετά τις 31 

Οκτωβρίου 2009 [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1142 /2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Νοεµβρίου του 2009, L 

312/8 - 27.11.2009]. Η διερµηνεία παρέχει καθοδήγηση στον λογιστικό χειρισµό των ακόλουθων µη 

αµφίδροµων (non-reciprocal) διανοµών στοιχείων ενεργητικού από την οικονοµική οντότητα στους 

µετόχους που ενεργούν υπό την ιδιότητά τους ως µέτοχοι: α) διανοµές µη χρηµατικών στοιχείων 

ενεργητικού και β) διανοµές που δίνουν στους µετόχους την επιλογή απολαβής είτε µη χρηµατικών 

στοιχείων ενεργητικού είτε µετρητών. Το διεθνές πρότυπο χρηµατοοικονοµικής αναφοράς (IFRS) 5 και το 

διεθνές λογιστικό πρότυπο (ΙΑS) 10  τροποποιούνται σύµφωνα µε το προσάρτηµα του παρόντος κανονισµού. 

Η διερµηνεία αυτή δεν επηρεάζει τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Οµίλου. 

• Ε∆∆ΠΧΑ 18 «Μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων από πελάτες». Εφαρµόζεται, το αργότερο, 

από την ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου οικονοµικού  έτους που αρχίζει µετά τις 31 Οκτωβρίου 2009 

[ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1164 /2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Νοεµβρίου του 2009, L 314/15 - 

1.12.2009]. Η διερµηνεία διευκρινίζει τις απαιτήσεις των ∆ΠΧΑ για τις συµφωνίες στις οποίες η οικονοµική 

οντότητα λαµβάνει από έναν πελάτη ένα ενσώµατο περιουσιακό στοιχείο, το οποίο πρέπει στη συνέχεια να 



   Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της περιόδου  

   από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2011 
 

Σελίδα 11 από 21 

χρησιµοποιήσει για να παρέχει στον πελάτη τη συνεχή πρόσβαση σε αγαθά ή σε υπηρεσίες. Σε ορισµένες 

περιπτώσεις, η οικονοµική οντότητα λαµβάνει µετρητά από έναν πελάτη που πρέπει να χρησιµοποιηθούν 

µόνο για την απόκτηση ή την κατασκευή του ενσώµατου περιουσιακού στοιχείου. Το διεθνές πρότυπο 

χρηµατοοικονοµικής αναφοράς (IFRS) 1 τροποποιείται σύµφωνα µε το προσάρτηµα του παρόντος 

κανονισµού. Η διερµηνεία αυτή δεν  έχει εφαρµογή στην Εταιρεία και στον Όµιλο.  

• Τροποποιήσεις σε πρότυπα και διερµηνείες  που αποτελούν ένα τµήµα του προγράµµατος 

ετήσιων βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων). Οι τροποποιήσεις 

εφαρµόζονται, το αργότερο, από την ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου οικονοµικού έτους που αρχίζει µετά 

την 31η ∆εκεµβρίου 2009  [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 243/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Μαρτίου 2010, L 

77/33 - 24.3.2010]. Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που 

υπεισέρχονται στα ∆ΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσµάτων του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων του 

Σ∆ΛΠ που εκδόθηκαν τον Απρίλιο του 2009. Εφόσον δεν αναφέρεται διαφορετικά, οι τροποποιήσεις αυτές 

δεν έχουν σηµαντική επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Οµίλου.  

• ∆ΠΧΑ 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών». Η τροποποίηση επιβεβαιώνει ότι οι 

εισφορές µιας επιχείρησης για τη σύσταση µίας κοινοπραξίας και οι συναλλαγές κοινού ελέγχου εξαιρούνται 

από το πεδίο εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 2.  

• ∆ΠΧΑ 5 «Mη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση και 

διακοπείσες δραστηριότητες». Η τροποποίηση αποσαφηνίζει γνωστοποιήσεις που απαιτούνται όσον 

αφορά τα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατατάσσονται ως κατεχόµενα προς πώληση ή τις 

διακοπείσες δραστηριότητες.  

• ∆ΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τοµείς». Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις όσον αφορά την γνωστοποίηση 

πληροφοριών σχετικά µε τα περιουσιακά στοιχεία του τοµέα.  

• ∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων». Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις ότι ο 

πιθανός διακανονισµός µιας υποχρέωσης µε την έκδοση συµµετοχικών τίτλων δεν έχει σχέση µε την 

κατάταξή της ως κυκλοφορούν ή µη κυκλοφορούν στοιχείο.  

• ∆ΛΠ 7 «Καταστάσεις Ταµειακών Ροών». Η τροποποίηση απαιτεί ότι µόνο οι δαπάνες που καταλήγουν 

σε ένα αναγνωρισµένο περιουσιακό στοιχείο στην κατάσταση της οικονοµικής θέσης µπορούν να 

κατατάσσονται ως επενδυτικές δραστηριότητες.  

• ∆ΛΠ 17 «Μισθώσεις». Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις ως προς την κατάταξη των µισθώσεων 

γηπέδων και κτιρίων ως χρηµατοδοτικές ή λειτουργικές µισθώσεις.  

• ∆ΛΠ 18 «Έσοδα». Η τροποποίηση παρέχει πρόσθετη καθοδήγηση σχετικά µε τον καθορισµό ως προς το 

αν η οικονοµική οντότητα ενεργεί ως πρακτορευόµενος/εντολέας ή πράκτορας. 

• ∆ΛΠ 36 «Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων». Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις για τον 

επιµερισµό και την επιµέτρηση (για σκοπούς αποµείωσης) της υπεραξίας που προκύπτει σε συνένωση 

επιχειρήσεων. ∆ιευκρινίζεται ότι η υπεραξία που προκύπτει θα επιµερίζεται από την ηµεροµηνία της 

απόκτησης σε κάθε µονάδα δηµιουργίας ταµειακών ροών ή οµάδες µονάδων δηµιουργίας ταµειακών ροών 

του αποκτώντος που αναµένεται να ωφεληθούν από τις συνέργειες της συνένωσης. 
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• ∆ΛΠ 38 «Άυλα περιουσιακά στοιχεία». Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις και οδηγίες για την 

επιµέτρηση της εύλογης αξίας αποκτηθέντος σε συνένωση επιχειρήσεων άυλου περιουσιακού στοιχείου.  

• ∆ΛΠ 39 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση». Οι τροποποιήσεις αφορούν: 

 (α) διευκρινίσεις σχετικά µε την αντιµετώπιση των κυρώσεων/προστίµων από προπληρωµή δανείων ως 

 παράγωγα στενά συνδεδεµένα µε το κύριο συµβόλαιο,  

 (β) το πεδίο απαλλαγής για τις συµβάσεις συνένωσης επιχειρήσεων, και  

 (γ) διευκρινίσεις ότι τα κέρδη ή ζηµιές από αντιστάθµιση ταµειακών ροών µιας προσδοκώµενης συναλλαγής 

 πρέπει να επαναταξινοµηθούν από τα ίδια κεφάλαια στα αποτελέσµατα στην περίοδο κατά την οποία η 

 αντισταθµιζόµενη προσδοκώµενη ταµειακή ροή επηρεάζει τα αποτελέσµατα.  

• Ε.∆.∆.Π.Χ.Α.  9  «Επανεκτίµηση των Ενσωµατωµένων Παραγώγων». Η τροποποίηση καθορίζει 

περιπτώσεις  περιορισµού των δυνατοτήτων  εφαρµογής της παρούσας διερµηνείας σε παράγωγα 

ενσωµατωµένα σε συµβόλαια. 

• Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 16 «Αντισταθµίσεις µιας καθαρής επένδυσης σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό». Η 

τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις για την δυνατότητα κατοχής και καθορισµού ενός παράγωγου ή µη 

παράγωγου µέσου ως µέσου  αντιστάθµισης σε µια αντιστάθµιση καθαρής επένδυσης σε εκµετάλλευση 

εξωτερικού. Το/α µέσο/α αντιστάθµισης µπορεί να κατέχεται/ονται από οποιαδήποτε οικονοµική οντότητα 

ή οντότητες εντός του οµίλου, αρκεί να πληρούνται τα κριτήρια καθορισµού, τεκµηρίωσης και 

αποτελεσµατικότητας του ∆.Λ.Π. 39 . 

• ∆ΠΧΑ1 «Πρώτη εφαρµογή των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής αναφοράς». 

Εφαρµόζεται, το αργότερο, από την ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου οικονοµικού  έτους που αρχίζει µετά 

τις 31 ∆εκεµβρίου 2009. [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 550/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Ιουνίου 2010, 

L157/3 - 24.6.2010]. Η παρούσα τροποποίηση αποσαφηνίζει ότι οντότητες µε δραστηριότητες στους 

κλάδους του πετρελαίου και του φυσικού αερίου οι οποίες µεταβαίνουν σε ∆ΠΧΑ επιτρέπεται να 

χρησιµοποιούν λογιστικές αξίες για τα περιουσιακά στοιχεία πετρελαίου και φυσικού αερίου που έχουν 

καθοριστεί βάσει των προγενέστερων λογιστικών τους κανόνων. Οι οντότητες που αποφασίζουν να 

χρησιµοποιήσουν την εξαίρεση αυτή πρέπει να υποχρεούνται να επιµετρούν τις υποχρεώσεις θέσης εκτός 

λειτουργίας, αποκατάστασης και παρεµφερείς υποχρεώσεις σχετικά µε περιουσιακά στοιχεία πετρελαίου και 

φυσικού αερίου σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 37 «Προβλέψεις, Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόµενα 

Περιουσιακά Στοιχεία» και να αναγνωρίζουν απευθείας στα αδιανέµητα κέρδη οποιαδήποτε διαφορά 

µεταξύ του ποσού αυτού και της λογιστικής αξίας των εν λόγω υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία 

µετάβασης στα ∆ΠΧΑ που έχει προσδιοριστεί µε βάση τις προηγούµενες ΓΠΛΑ της οντότητας. Η 

τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 1 αφορά επίσης επανεκτίµηση της διαπίστωσης της µίσθωσης. Η τροποποίηση 

αυτή δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία και στον Όµιλο. 

• ∆ΠΧΑ 1 (Τροποποίηση) «Πρώτη εφαρµογή των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής 

αναφοράς» & ∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις». 

Εφαρµόζεται, το αργότερο, από την ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου οικονοµικού  έτους που αρχίζει µετά 

τις 30 Ιουνίου 2010. [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 574/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ης Ιουνίου  2010, L 166/6  
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- 1.7.2010]. Η τροποποίηση παρέχει την δυνατότητα (για τις οντότητες που εφαρµόζουν ∆ΠΧΑ για πρώτη 

φορά) απαλλαγής από την επαναδιατύπωση των συγκριτικών γνωστοποιήσεων βάσει του ∆ΠΧΑ 7 όσον 

αφορά τις επιµετρήσεις της εύλογης αξίας και τον κίνδυνο ρευστότητας σε περίπτωση που οι εν λόγω 

συγκριτικές περίοδοι λήγουν πριν από την 31η ∆εκεµβρίου 2009. Σκοπός της τροποποίησης του ∆ΠΧΑ 1 

είναι η πρόβλεψη προαιρετικής απαλλαγής για τις εν λόγω οντότητες. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει 

εφαρµογή στην Εταιρεία και στον Όµιλο.  

• ∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» - µεταβιβάσεις 

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2011). Η παρούσα τροποποίηση παρέχει τις γνωστοποιήσεις για 

µεταβιβασµένα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που δεν έχουν αποαναγνωριστεί εξ’ ολοκλήρου 

καθώς και για µεταβιβασµένα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποαναγνωριστεί εξ’ 

ολοκλήρου αλλά για τα οποία ο Όµιλος έχει συνεχιζόµενη ανάµειξη. Παρέχει επίσης καθοδήγηση για την 

εφαρµογή των απαιτούµενων γνωστοποιήσεων. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 14 (Τροποποίηση ) «∆ΛΠ 19 - Το όριο σε ένα περιουσιακό στοιχείο καθορισµένων 

παροχών, οι ελάχιστες κεφαλαιακές υποχρεώσεις και οι αλληλεπιδράσεις τους». Εφαρµόζεται, το 

αργότερο, από την ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου οικονοµικού έτους που αρχίζει µετά τις 31 ∆εκεµβρίου   

2010. [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 633/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Ιουλίου 2010, L 186/10 - 20.7.2010]. Η 

τροποποίηση αφορά στην εξάλειψη της ακούσιας επίπτωσης της Ε∆∆ΧΠΑ 14 σε περιπτώσεις όπου µια 

οντότητα υποκείµενη σε απαίτηση ελάχιστης χρηµατοδότησης πραγµατοποιεί πρόωρη πληρωµή εισφορών, 

όταν κάτω από ορισµένες περιστάσεις η οντότητα που πραγµατοποιεί την προπληρωµή υποχρεούται να 

αναγνωρίσει έξοδο. Στην περίπτωση κατά την οποία ένα πρόγραµµα καθορισµένων παροχών υπόκειται σε 

απαίτηση ελάχιστης χρηµατοδότησης, η τροποποίηση στην Ε∆∆ΠΧΑ 14 προβλέπει τον χειρισµό της εν 

λόγω προπληρωµής, όπως και κάθε άλλης προπληρωµής, ως περιουσιακού στοιχείου. Η τροποποίηση αυτή 

δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία και στον Όµιλο.  

• ∆ΛΠ 24 (Τροποποίηση) «Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών». Εφαρµόζεται, το αργότερο, από 

την ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου οικονοµικού έτους που αρχίζει µετά τις 31 ∆εκεµβρίου 2010. 

[ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 632/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Ιουλίου 2010, L 186/1 - 20.7.2010]. Η 

τροποποίηση αυτή επιχειρεί να µειώσει τις γνωστοποιήσεις των συναλλαγών ανάµεσα σε συνδεδεµένα µέρη 

δηµοσίου (government - related entities) και να αποσαφηνίσει την έννοια του συνδεδεµένου µέρους. 

Συγκεκριµένα, καταργείται η υποχρέωση των συνδεδεµένων µερών δηµοσίου να γνωστοποιήσουν τις 

λεπτοµέρειες όλων των συναλλαγών µε το δηµόσιο και µε άλλα συνδεδεµένα µέρη δηµοσίου, αποσαφηνίζει 

και απλοποιεί τον ορισµό του συνδεδεµένου µέρους και επιβάλλει την γνωστοποίηση όχι µόνο των 

σχέσεων, των συναλλαγών και των υπολοίπων ανάµεσα στα συνδεδεµένα µέρη αλλά και των δεσµεύσεων 

τόσο στις ατοµικές όσο και στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Το διεθνές πρότυπο 

χρηµατοοικονοµικής αναφοράς «(IFRS) 8 Λειτουργικοί τοµείς» τροποποιείται σύµφωνα µε το 
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προσάρτηµα του παρόντος κανονισµού. Η Εταιρεία και ο Όµιλος θα εφαρµόσει αυτές τις αλλαγές από την 

ηµεροµηνία που τίθενται  σε εφαρµογή.  

• Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 19 «Εξόφληση χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων µε συµµετοχικούς τίτλους». 

Εφαρµόζεται, το αργότερο, από την ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου οικονοµικού  έτους που αρχίζει µετά 

τις 30 Ιουνίου  2010. [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 662/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Ιουλίου  2010, L 193/1 

- 24.7.2010]. Η διερµηνεία  παρέχει  καθοδήγηση για τον τρόπο µε τον οποίο ο οφειλέτης πρέπει να 

λογιστικοποιεί τους συµµετοχικούς τίτλους που εκδίδει για τον πλήρη ή µερικό διακανονισµό 

χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης µετά από επαναδιαπραγµάτευση των όρων της υποχρέωσης. Το διεθνές 

πρότυπο χρηµατοοικονοµικής αναφοράς «(IFRS) 1 Πρώτη εφαρµογή των διεθνών προτύπων 

χρηµατοοικονοµικής αναφοράς» τροποποιείται σύµφωνα µε το προσάρτηµα του παρόντος κανονισµού. 

Η διερµηνεία αυτή δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία και στον Όµιλο. 

• ∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση». Εφαρµόζεται, το αργότερο, από 

την ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου οικονοµικού  έτους που αρχίζει µετά τις 31 Ιανουαρίου 2010. 

[ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1293/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης ∆εκεµβρίου 2009, L 347/24.12.2009]. Η 

τροποποίηση 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. Η 

τροποποίηση αυτή δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία και στον Όµιλο. 

• Τροποποιήσεις σε πρότυπα και διερµηνείες  που αποτελούν ένα τµήµα του προγράµµατος 

ετήσιων βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων). Οι τροποποιήσεις 

περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα ∆ΠΧΑ ως επακόλουθο των 

αποτελεσµάτων του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ που εκδόθηκαν τον Μάιο  του  2010. 

Εφόσον δεν αναφέρεται διαφορετικά, οι τροποποιήσεις αυτές δεν αναµένεται να έχουν σηµαντική επίπτωση 

στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Οµίλου και θα εφαρµοσθούν αµέσως µετά από την 

έγκριση τους από την Ε.Ε. Οι εν λόγω  τροποποιήσεις µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης του σηµειώµατος αυτού 

(2 Φεβρουαρίου 2011) δεν έχουν ακόµα υιοθετηθεί από την Ε.Ε. Σύµφωνα όµως µε το δηµοσιοποιηµένο 

χρονοδιάγραµµα της ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

(E.F.R.A.G.) πρόκειται να υιοθετηθούν εντός του πρώτου τριµήνου του 2011. Οι τροποποιήσεις 

εφαρµόζονται, το αργότερο, από την ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου οικονοµικού έτους που αρχίζει µετά 

την 30η Ιουνίου 2010 και έχουν ως ακολούθως:  

• ∆ΠΧΑ 1 (Τροποποίηση) «Πρώτη εφαρµογή των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής 

αναφοράς». Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν: α) Την δυνατότητα χρησιµοποίησης της εύλογης αξίας (ως 

τεκµαιρόµενου κόστους) που είχε χρησιµοποιηθεί µε βάση προηγούµενες λογιστικές αρχές (Γ.Π.Λ.Α) 

εξαιτίας µιας δηµόσιας προσφοράς η ιδιωτικοποίησης ακόµη και αν το γεγονός αυτό είχε συµβεί µετά από 

την ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΑ αλλά πριν από τη λήξη της περιόδου των πρώτων οικονοµικών 
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καταστάσεων β) Την δυνατότητα χρησιµοποίησης της λογιστικής αξίας (ως τεκµαιρόµενου κόστους) 

ενσώµατων και άυλων περιουσιακών στοιχείων κατά την ηµεροµηνία µετάβασης από επιχειρήσεις  που 

υπόκεινται σε «ειδικές ρυθµίσεις» ακόµα και στην περίπτωση που η λογιστική αξία περιλαµβάνει κόστη που 

δεν αναγνωρίζονται σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ. γ) ∆εν απαιτείται η εφαρµογή του ∆ΛΠ 8 όταν αλλάζει µία 

λογιστική αρχή στην περίοδο που καλύπτεται από τις πρώτες οικονοµικές καταστάσεις. Στην περίπτωση 

που η οντότητα έχει δηµοσιεύσει ήδη ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 34 

απαιτούνται γνωστοποιήσεις. 

• ∆ΠΧΑ 3  «Συνενώσεις Επιχειρήσεων». ∆ιευκρινίζεται ότι δεν αναπροσαρµόζεται το ενδεχόµενο τίµηµα 

που λαµβάνεται σε µία συνένωση επιχειρήσεων πριν την ηµεροµηνία εφαρµογής του αναθεωρηµένου 

προτύπου ∆ΠΧΑ 3 (2008) κατά την ηµεροµηνία εφαρµογής του. ∆ίδονται οδηγίες για την µεταγενέστερη 

λογιστικοποίηση  του. Επιπλέον δίδονται οδηγίες για την επιµέτρηση της µη ελέγχουσας συµµετοχής και για 

την λογιστικοποίηση των παροχών που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών του αποκτώµενου. 

• ∆ΠΧΑ 7 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις». Οι τροποποιήσεις περιλαµβάνουν πολλαπλές 

διευκρινίσεις κυρίως σχετικά µε τις γνωστοποιήσεις των χρηµατοοικονοµικών µέσων. 

• ∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων». Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι 

οικονοµικές οντότητες µπορούν να παρουσιάζουν την ανάλυση των συστατικών στοιχείων των λοιπών 

συνολικών εσόδων είτε στην κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων είτε στις σηµειώσεις. 

• ∆ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις». Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι 

τροποποιήσεις των ∆ΛΠ 21, ∆ΛΠ 28 και ∆ΛΠ 31 που απορρέουν από την αναθεώρηση του ∆ΛΠ 27 (2008) 

πρέπει να εφαρµόζονται µελλοντικά. 

• ∆ΛΠ 34 «Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Αναφορά». Η τροποποίηση δίνει µεγαλύτερη έµφαση στις 

αρχές γνωστοποίησης που πρέπει να εφαρµόζονται σε σχέση µε σηµαντικά γεγονότα και συναλλαγές, 

συµπεριλαµβανοµένων των µεταβολών αναφορικά µε επιµετρήσεις στην εύλογη αξία, καθώς και στην 

ανάγκη επικαιροποίησης των σχετικών πληροφοριών από την πιο πρόσφατη ετήσια έκθεση. 

• Ε.∆.∆.Π.Χ.Α 13 «Προγράµµατα Πιστότητας Πελατών». Η τροποποίηση διευκρινίζει την έννοια του 

όρου «εύλογη αξία», στο πλαίσιο της επιµέτρησης της επιβράβευσης των προγραµµάτων πιστότητας 

πελατών. 

Β. Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικές από περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 

2012 

• ∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα». Εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 

ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013. Το ∆ΠΧΑ 9 αποτελεί το πρώτο µέρος της πρώτης φάσης στο έργο του 

Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων) για την αντικατάσταση του ∆ΛΠ 39. Το Σ∆ΛΠ σκοπεύει 

να επεκτείνει το ∆ΠΧΑ 9 κατά τη διάρκεια του 2010 έτσι ώστε να προστεθούν νέες απαιτήσεις για την 

ταξινόµηση και την επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων, την αποαναγνώριση των 

χρηµατοοικονοµικών µέσων, την αποµείωση της αξίας και τη λογιστική αντιστάθµισης. Το ∆ΠΧΑ 9 ορίζει ότι 

όλα τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία επιµετρώνται αρχικά στην εύλογη αξία τους συν, στην 

περίπτωση ενός χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου που δεν είναι στην εύλογη αξία µέσω των 
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αποτελεσµάτων, συγκεκριµένα κόστη συναλλαγών. Η  µεταγενέστερη επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών 

περιουσιακών στοιχείων γίνεται είτε στο αποσβεσµένο κόστος είτε στην εύλογη αξία και εξαρτάται από το 

επιχειρηµατικό µοντέλο της οικονοµικής οντότητας σχετικά µε τη διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών 

περιουσιακών στοιχείων και των συµβατικών ταµειακών ροών του χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού 

στοιχείου. Το ∆ΠΧΑ 9 απαγορεύει επαναταξινοµήσεις, εκτός από σπάνιες περιπτώσεις που το επιχειρηµατικό 

µοντέλο της οικονοµικής οντότητας αλλάξει και στην προκειµένη περίπτωση η οικονοµική οντότητα 

απαιτείται να επαναταξινοµήσει µελλοντικά τα επηρεαζόµενα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία. 

Σύµφωνα µε τις αρχές του ∆ΠΧΑ 9, όλες οι επενδύσεις σε συµµετοχικούς τίτλους πρέπει να επιµετρώνται 

σε εύλογη αξία. Εντούτοις, η διοίκηση έχει την επιλογή να παρουσιάζει στα λοιπά συνολικά έσοδα τα 

πραγµατοποιηθέντα και µη πραγµατοποιηθέντα κέρδη και ζηµιές εύλογης αξίας συµµετοχικών τίτλων που 

δεν κατέχονται προς εµπορική εκµετάλλευση. Αυτός ο προσδιορισµός γίνεται κατά την αρχική αναγνώριση 

για κάθε ένα χρηµατοοικονοµικό µέσο ξεχωριστά και δεν µπορεί να αλλάξει. Τα κέρδη και οι ζηµιές εύλογης 

αξίας δεν µεταφέρονται στα αποτελέσµατα µεταγενέστερα, ενώ τα έσοδα από µερίσµατα θα συνεχίσουν να 

αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα. Το ∆ΠΧΑ 9 καταργεί  την εξαίρεση της επιµέτρησης σε κόστος για τις 

µη εισηγµένες µετοχές και τα παράγωγα σε µη εισηγµένες µετοχές, αλλά παρέχει καθοδήγηση για το πότε 

το κόστος µπορεί να είναι αντιπροσωπευτική εκτίµηση της εύλογης αξίας. Ο Όµιλος βρίσκεται στη 

διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 9 στις οικονοµικές του καταστάσεις. Το ∆ΠΧΑ 9 δεν µπορεί 

να εφαρµοστεί νωρίτερα από τον Όµιλο διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν 

υιοθετηθεί, ο Όµιλος θα αποφασίσει εάν θα εφαρµόσει το ∆ΠΧΑ 9 νωρίτερα από την 1η Ιανουαρίου 2013. 

• ∆ΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήµατος» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2012). Η τροποποίηση του ∆ΛΠ 12 παρέχει µια πρακτική µέθοδο για 

την επιµέτρηση των αναβαλλόµενων φορολογικών περιουσιακών στοιχείων όταν επενδυτικά ακίνητα 

επιµετρώνται µε την µέθοδο της εύλογης αξίας σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα». 

Σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 12, η επιµέτρηση της αναβαλλόµενης φορολογίας εξαρτάται από τον τρόπο που η 

οικονοµική οντότητα αναµένει να ανακτήσει το περιουσιακό στοιχείο: µέσω της χρήσης ή µέσω της 

πώλησης. Λόγω της δυσκολίας και υποκειµενικότητας στον καθορισµό του τρόπου ανάκτησης της αξίας 

όταν το επενδυτικό ακίνητο επιµετράται σε εύλογη αξία σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 40, η τροποποίηση αυτή 

εισαγάγει την υπόθεση ότι το επενδυτικό ακίνητο θα ανακτηθεί εξ’ ολοκλήρου µέσω της πώλησης. Αυτή η 

υπόθεση καταρρίπτεται εάν το επενδυτικό ακίνητο αποσβένεται και αποτελεί µέρος ενός επιχειρηµατικού 

µοντέλου όπου ο σκοπός είναι να ανακτηθούν τα οικονοµικά οφέλη που εµπερικλείονται στο επενδυτικό 

ακίνητο µέσω της χρήσης του και όχι µέσω της πώλησης. Η υπόθεση αυτή δεν καταρρίπτεται για γήπεδα 

που είναι επενδυτικά ακίνητα, επειδή η αξία των γηπέδων µπορεί να ανακτηθεί µόνο µέσω πώλησης. Η 

τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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5.5 Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 

 Τα ενσώµατα πάγια της Εταιρείας, αναλύονται ως ακολούθως: 

Ποσά σε €  
Μεταφορικά 

µέσα 

 Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισµός 

 
Σύνολο 

      

Κόστος κτήσης 1 Ιανουαρίου 2010 828.345  1.082.640  1.910.984 

Μείον: Συσσωρευµένες αποσβέσεις -111.102  -184.689  -295.791 

Λογιστική αξία 1 Ιανουαρίου 2010 717.243  897.950  1.615.193 

Προσθήκες 64.009  91.719  155.728 

Πωλήσεις – Μειώσεις -70.440  -138.645  -209.085 

Αποσβέσεις χρήσης -65.603  -105.487  -171.090 

Αποσβέσεις πωληθέντων -διαγραφέντων 12.157  25.137  37.294 

Κόστος κτήσης 31 ∆εκεµβρίου 2010 821.913  1.035.714  1.857.627 

Μείον: Συσσωρευµένες αποσβέσεις -164.548  -265.040  -429.588 

Λογιστική αξία 31 ∆εκεµβρίου 2010 657.365  770.674  1.428.039 

Προσθήκες 44.100  110.200  154.300 
Πωλήσεις – Μειώσεις -118.650  -700  -119.350 

Αποσβέσεις περιόδου -31.448  -53.471  -84.918 

Αποσβέσεις πωληθέντων -διαγραφέντων 28.448  129  28.577 

Κόστος κτήσης 30 Ιουνίου 2011 747.363  1.145.214  1.892.577 

Μείον: Συσσωρευµένες αποσβέσεις -167.548  -318.381  -485.929 

Λογιστική αξία 30 Ιουνίου 2011 579.816  826.833  1.406.648 

 

5.6 Εποχικότητα επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων 

 ∆εν υπάρχει εποχικότητα στις ενδιάµεσες επιχειρηµατικές δραστηριότητες της Εταιρείας. 

 

5.7 Μετοχικό κεφάλαιο 

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

ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 1 ευρώ η καθεµία. Οι µέτοχοι της Εταιρείας κατά την 30.06.2010 

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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5.8 Ανάλυση κύκλου εργασιών 

 Η Εταιρεία 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 € 01.01.2011 - 
30.06.2011 

 01.01.2010 - 
30.06.2010 

Πωλήσεις εµπορευµάτων 114.737  136.594 

Παροχή υπηρεσιών 615.808  791.183 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 730.545  927.777 

 

5.9 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 Εταιρείας.  

 

5.10  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 Εταιρείας. 

Η Εταιρεία έχει νόµιµους τίτλους κυριότητας επί των παγίων στοιχείων.  

Πληροφορίες σχετικά µε ενδεχόµενες απαιτήσεις 

∆εν υπάρχουν. 

 

5.11  Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

 Εντός της χρήσης 2010 η Εταιρεία αποδέχτηκε το εκκαθαριστικό σηµείωµα περαίωσης του Ν.3888/2010, 

που αφορούσε τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 2008 έως 2009. Σύµφωνα µε το εκκαθαριστικό σηµείωµα ο 

συνολικός φόρος ανήλθε σε 14.823,03 ευρώ και βάρυνε τα αποτελέσµατα της χρήσης 2010. Η Εταιρεία 

λαµβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του εκκαθαριστικού σηµειώµατος της περαίωσης, σχηµάτισε πρόβλεψη ύψους 

12.440,20 ευρώ για την ανέλεγκτη φορολογικά χρήση 2010. 

 

5.12  Χρηµατοοικονοµικά µέσα 

1. Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

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

οποίους θεωρητικά  υπάγεται, είναι  κίνδυνοι αγοράς, πιστωτικός κίνδυνος και κίνδυνος ρευστότητας. 
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Το γενικό πρόγραµµα διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας 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 Εταιρείας. 

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 Εταιρείας προς τους αντισυµβαλλοµένους αφού 

γίνει ανάλυση του σχετικού κινδύνου. 

2. Κίνδυνος αγοράς 

• Συναλλαγµατικός κίνδυνος 

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

• Κίνδυνος τιµών 

Η Εταιρεία 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 Εταιρεία 

δεν διαθέτει επενδύσεις σε χρεόγραφα. 

3. Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο πιστωτικός κίνδυνος στον οποίο εκτίθεται η Εταιρεία 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 Εταιρείας 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 Εταιρεία 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 Εταιρείας στη 

συγκεκριµένη αγορά.  

7. Κίνδυνος από ατυχήµατα 

 Η Εταιρεία 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 



   Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της περιόδου  

   από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2011 
 

Σελίδα 20 από 21 

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

 

5.13  Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού 

Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού της Εταιρείας κατά την παρουσιαζόµενη ηµεροµηνία έχει ως 

εξής: 

  30.06.2011  30.06.2010 

Έµµισθοι  17  15 

Ηµεροµίσθιοι  9  6 

ΣΥΝΟΛΟ  26  21 

 

 

5.14 Κέρδη / (ζηµιές) ανά µετοχή 

Τα βασικά κέρδη (ζηµιές) ανά µετοχή (εκφρασµένα σε € ανά µετοχή) γ ια  την Εταιρεία έχουν ως εξής: 

Ποσά σε € 01.01.2011 - 
30.06.2011 

 01.01.2010 - 
30.06.2010 

Κέρδη (ζηµιές) προ φόρων -180.436  -46.889 
Φόρος εισοδήµατος -33.558  9.378 

Κέρδη (ζηµιές) µετά από φόρους -146.878  -37.511 

    

Βασικά κέρδη (ζηµιές) ανά µετοχή (€/µετοχή) -0,1454  -0,0371 

 

5.15 Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 

1.  Υπόλοιπα της Εταιρείας µε τις συνδεδεµένες επιχειρήσεις 

Ποσά σε € 30.06.2011  31.12.2010 

Α) Απαιτήσεις     

«SPIDER» ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε. 78.242  214.621 
«SPIDER» ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. 4.469  26.845 

Σύνολο 82.711  241.466 

Β) Υποχρεώσεις    

«SPIDER» ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε. 337.428  707.425 

SPIDER U.K. L.t.d. 2.277  405 

Σύνολο 339.705  707.830 
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2.  Συναλλαγές της Εταιρείας µε τις συνδεδεµένες επιχειρήσεις 

Ποσά σε € 01.01.2011 - 
30.06.2011 

 01.01.2010 - 
30.06.2010 

Α) Έσοδα:    

«SPIDER» ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε. 89.795  108.707 
«SPIDER» ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. 46.147  - 

Σύνολο 135.942  108.707 

Β) Έξοδα:    

«SPIDER» ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε. 28.219  78.859 

«SPIDER» ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. 1.873  34.017 

Σύνολο 30.092  112.876 

3.  Συναλλαγές της Εταιρείας µε λοιπά συνδεδεµένα µέρη 

Ποσά σε € 30.06.2011  30.06.2010 

Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών 
στελεχών και µελών της διοίκησης: 50.100  50.100 

 4.  Απαιτήσεις – Υποχρεώσεις της Εταιρείας µε λοιπά συνδεδεµένα µέρη 

Ποσά σε € 30.06.2011  31.12.2010 

Α) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη 
και µέλη της διοίκησης: 650  850 

Β) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά 
στελέχη και µέλη της διοίκησης: 12.727  12.727 

 

5.16  Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού  

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

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

 

Ιωάννινα, 25 Αυγούστου 2011 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. & 
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