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1. Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης  

Ποσά σε €   30.09.2012  31.12.2011 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     
Μη κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία     

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 1.926.587  2.031.011 

Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 80.002  80.002 

 2.006.589  2.111.013 

Κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία     
Αποθέµατα 121.244  151.252 
Πελάτες 1.259.314  738.162 

Λοιπές απαιτήσεις 207.744  170.168 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 5.801  2.060 

 1.594.103  1.061.641 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3.600.692  3.172.655 

    

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    

Μετοχικό κεφάλαιο 1.010.000  1.010.000 

Αποτελέσµατα εις νέον 15.180  5.071 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1.025.180  1.015.071 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις    

Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 38.727  20.329 
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους 35.205  41.754 

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 206.771  73.149 

 280.703  135.232 
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις    

Προµηθευτές 1.254.630  1.303.158 
Λοιπές υποχρεώσεις 350.445  224.104 

Βραχυπρόθεσµα δάνεια 689.735  495.090 

 2.294.810  2.022.352 

Σύνολο Υποχρεώσεων 2.575.512  2.157.584 

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3.600.692  3.172.655 
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2. Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος 

Ποσά σε € 01.01.2012 -
30.09.2012  

01.01.2011 - 
30.09.2011  

01.07.2012 -
30.09.2012  

01.07.2011 - 
30.09.2011 

Κύκλος εργασιών 2.395.235  1.637.040  771.253  906.494 

Κόστος πωλήσεων -2.062.099  -1.131.168  -768.308  -557.429 

Μικτά κέρδη 333.136  505.872  2.945  349.067 

Άλλα έσοδα  28.415  24.721  4.051  21.019 
Έξοδα διαθέσεως -84.673  -376.591  -4.225  -150.573 
Έξοδα διοικήσεως -149.856  -89.326  -78.033  -10.960 
Άλλα έξοδα  -64.518  -19.324  -63.277  -151 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα και έξοδα -33.997  -23.966  -2.194  -6.580 

Κέρδη (ζηµιές) προ φόρων 28.507  21.386  -140.733  201.823 

Φόρος εισοδήµατος -18.398  -6.855  15.698  -40.413 

Κέρδη (ζηµιές) περιόδου µετά από 
φόρους 

10.109  14.532  -125.035  161.410 

        

Κέρδη (ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή –              
βασικά (σε ευρώ) 0,0100  0,0144  -0,1238  0,1598 
        

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους  0  0  0  0 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από 
φόρους  10.109  14.532  -125.035  161.410 

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, 
χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσµάτων 62.504  45.352  -138.539  208.403 
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, 
χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και συνολικών 
αποσβέσεων 250.853  180.305  -75.268  258.438 
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3. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων  

 

Ποσά σε € 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

 
Αποτελέσµατα 

εις νέον 
 Σύνολο 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 1η Ιανουαρίου 2011 1.010.000  -39.529  970.471 
Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων για την περίοδο 01.01 – 30.09.2011      

Κέρδη (ζηµιές) µετά από φόρους 0  14.532  14.532 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους 0  14.532  14.532 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων την 30η Σεπτεµβρίου 2011 1.010.000  -24.998  985.002 

      

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 1η Ιανουαρίου 2012 1.010.000  5.071  1.015.071 
Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων για την περίοδο 01.01 – 30.09.2012      

Κέρδη (ζηµιές) µετά από φόρους 0  10.109  10.109 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους 0  10.109  10.109 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων την 30η Σεπτεµβρίου 2012 1.010.000  15.180  1.025.180 
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4. Κατάσταση Ταµειακών Ροών (έµµεση µέθοδος) 

 Ποσά σε €  
01.01.2012 - 
30.09.2012  

01.01.2011 - 
30.09.2011 

Λειτουργικές δραστηριότητες:    

Κέρδη (ζηµιές) προ φόρων 28.507  21.386 

Πλέον / µείον προσαρµογές για:     

Αποσβέσεις 188.349  134.953 

Προβλέψεις 6.535  0 

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής 
δραστηριότητας 1.036  5.519 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 33.997  23.966 

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

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 30.008  -7.745 

Μείωση / (αύξηση)  απαιτήσεων -558.728  49.047 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 198.351  6.267 

Μείον:    

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -33.997  -23.966 

Σύνολο Εισροών / (Εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α) -105.944  209.427 

Επενδυτικές δραστηριότητες:    

Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων -148.960  -631.565 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων 64.000  152.254 

Τόκοι εισπραχθέντες 0  0 

Σύνολο Εισροών / (Εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β) -84.960  -479.311 

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες:    

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 194.645  221.559 

Εξοφλήσεις δανείων 0  0 

Σύνολο Εισροών / (Εκροών) από χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες (γ) 194.645  221.559 

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και 
ισοδύναµα χρήσης (α) + (β) + (γ) 3.741  -48.324 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 2.060  49.285 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 5.801  961 
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5. Επεξηγηµατικές σηµειώσεις επί των ενδιάµεσων 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. Στη χρήση 2009 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 ∆. Ζίτσας 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 Σεπτεµβρίου 2012, 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 31.12.2011. 

 

5.4 Νέα πρότυπα και διερµηνείες 

 Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί και είναι υποχρεωτικής εφαρµογής 

για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2012 ή µεταγενέστερα. Η εκτίµηση της 

Εταιρείας σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερµηνειών 

παρατίθεται παρακάτω.  

Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά  για την τρέχουσα οικονοµική χρήση 2012 

∆ΠΧΑ 7  (Τροποποίηση) «Χρηµατοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις»  

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1205/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ης Νοεµβρίου 2011, L 305/23.11.2011). 

Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2011. Η εφαρµογή νωρίτερα 

επιτρέπεται. 

Οι τροποποιήσεις αυτές έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τους χρήστες οικονοµικών καταστάσεων να αξιολογήσουν 

καλύτερα τους κινδύνους που συνδέονται µε τις µεταβιβάσεις χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και το 

αποτέλεσµα των κινδύνων αυτών στην οικονοµική θέση µιας οντότητας. Σκοπός τους είναι να προωθηθεί η 

διαφάνεια στην αναφορά των συναλλαγών σχετικά µε τις µεταβιβάσεις, ιδίως εκείνων που συνεπάγονται 

τιτλοποίηση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων. Με την τροποποίηση ευθυγραµµίζονται σε γενικές 

γραµµές οι σχετικές απαιτήσεις γνωστοποίησης των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) και 

των Αµερικάνικων γενικώς παραδεκτών λογιστικών αρχών (GΑΑΡ). Η παραπάνω τροποποίηση δεν έχει καµία 

επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

Οι κατωτέρω τροποποιήσεις προτύπων έχουν εφαρµογή στην τρέχουσα χρήση 2012 αλλά δεν έχουν υιοθετηθεί 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν µπορούν να εφαρµοσθούν. 

∆ΠΧΑ 1 «Πρώτη εφαρµογή των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής αναφοράς» 

Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2011.  

Την 20.12.2010 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ∆ΠΧΠ 1 σύµφωνα µε 

την οποία µία εταιρία που για πρώτη φορά εφαρµόζει τα ∆ΠΧΠ και το λειτουργικό της νόµισµα είναι νόµισµα 

υπερπληθωριστικής οικονοµίας θα πρέπει να καθορίσει αν κατά την ηµεροµηνία µετάβασης οι συνθήκες 

πληθωρισµού έχουν «οµαλοποιηθεί». Αν οι συνθήκες έχουν «οµαλοποιηθεί», δύναται να κάνει χρήση της εξαίρεσης 

να αποτιµήσει τα στοιχεία του Ενεργητικού και των υποχρεώσεων, τα οποία αποκτήθηκαν πριν την «οµαλοποίηση» 

του νοµίσµατος, στην εύλογη αξία κατά την ηµεροµηνία της µετάβασης στα ∆ΠΧΠ και να χρησιµοποιήσει την αξία 

αυτή ως το τεκµαρτό κόστος των στοιχείων αυτών στον ισολογισµό έναρξης. Στην περίπτωση που η ηµεροµηνία 

«οµαλοποίησης» του νοµίσµατος τοποθετείται κατά τη συγκριτική περίοδο, η εταιρία δύναται να παρουσιάσει ως 
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συγκριτική µία περίοδο µικρότερη των 12 µηνών. Επίσης καταργούνται οι συγκεκριµένες ηµεροµηνίες (1.1.2004 και 

25.10.2002) που ορίζει το υφιστάµενο πρότυπο αναφορικά µε τις εξαιρέσεις που προβλέπονται για τη διακοπή 

αναγνώρισης και την αποτίµηση στην εύλογη αξία κατά την αρχική αναγνώριση των χρηµατοοικονοµικών µέσων. 

Οι ηµεροµηνίες αυτές αντικαθίστανται από τη φράση «ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΠ». 

Η ανωτέρω τροποποίηση δεν έχει εφαρµογή στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

∆ΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήµατος»  

Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2012. 

Το ∆ΛΠ 12 απαιτεί η οικονοµική οντότητα να αποτιµά τον αναβαλλόµενο φόρο που σχετίζεται µε ένα περιουσιακό 

στοιχείο ανάλογα µε το αν η οντότητα αναµένει να ανακτήσει τη λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου µε τη 

χρήση ή µέσω πώλησης. Μπορεί να είναι δύσκολο και υποκειµενικό να εκτιµηθεί κατά πόσο η ανάκτηση θα 

πραγµατοποιηθεί µε τη χρήση ή µέσω πώλησης, όταν το περιουσιακό στοιχείο αποτιµάται µε τη µέθοδο της 

εύλογης αξίας του ∆ΛΠ 40 «Επενδύσεις σε Ακίνητα». Η τροπολογία παρέχει µια πρακτική λύση στο πρόβληµα µε 

την εισαγωγή της υπόθεσης ότι η ανάκτηση της λογιστικής αξίας θα πραγµατοποιηθεί υπό φυσιολογικές συνθήκες 

µέσω πώλησης. Η Εταιρεία δεν αναµένουν ότι αυτή η τροποποίηση, όταν υιοθετηθεί από την ευρωπαϊκή ένωση, θα 

έχει σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις.  

Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά για περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από 1 Ιανουαρίου 2013 

και δεν έχουν εφαρµοστεί νωρίτερα από την Εταιρεία 

Τα παρακάτω νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί αλλά  είναι υποχρεωτικά για  

περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από την 1 Ιανουαρίου 2013. Η  Εταιρεία δεν έχει εφαρµόσει νωρίτερα τα 

κατωτέρω πρότυπα και µελετά την επίδραση τους στις οικονοµικές καταστάσεις. 

∆ΠΧΑ 1 «Πρώτη εφαρµογή των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής αναφοράς» 

Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013. 

Την 13.3.2012 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ∆ΠΧΠ 1 σύµφωνα µε 

την οποία, κατά την πρώτη εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων, µία εταιρία δεν θα πρέπει να εφαρµόσει 

αναδροµικά τις απαιτήσεις των ∆ΠΧΠ 9 (ή ∆ΛΠ 39) και ∆ΛΠ 20 αναφορικά µε τα υφιστάµενα, κατά την ηµεροµηνία 

της µετάβασης, δάνεια που έχει λάβει από το κράτος και κατά συνέπεια δεν θα πρέπει να αναγνωρίσει ως κρατική 

χορηγία το όφελος από το γεγονός ότι το δάνειο έχει χορηγηθεί µε επιτόκιο χαµηλότερο από εκείνο της αγοράς. 

Συνεπώς, στην περίπτωση που το εν λόγω δάνειο δεν είχε αναγνωριστεί και αποτιµηθεί πριν τη µετάβαση στα 

∆ΠΧΠ κατά τρόπο συνεπή µε τα ∆ΠΧΠ, η εταιρία θα πρέπει να θεωρήσει ως λογιστική του αξία κατά την 

ηµεροµηνία της µετάβασης τη λογιστική αξία που είχε το δάνειο µε βάση τα προηγούµενα λογιστικά πρότυπα. 

Ωστόσο, µία εταιρία που υιοθετεί για πρώτη φορά τα ∆ΠΧΠ δύναται να εφαρµόσει αναδροµικά τα ∆ΠΧΠ 9 (ή ∆ΛΠ 

39) και ∆ΛΠ 20 για τα κρατικά δάνεια που χορηγήθηκαν πριν την ηµεροµηνία της µετάβασης, µε την προϋπόθεση 

ότι η απαιτούµενη πληροφόρηση υφίσταντο κατά την ηµεροµηνία αρχικής αναγνώρισης των δανείων αυτών. Η 

τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί από την ευρωπαϊκή Ένωση ενώ δεν έχει εφαρµογή στις οικονοµικές καταστάσεις 

της Εταιρείας. 
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∆ΠΧΑ 7  (Τροποποίηση) «Χρηµατοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις»  

Εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2015. Η εφαρµογή 

νωρίτερα επιτρέπεται. 

Την 16.12.2011, το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε την τροποποίηση του ∆ΠΧΠ 7. Με την 

τροποποίηση αυτή προστέθηκαν στο πρότυπο γνωστοποιήσεις αναφορικά µε τη µετάβαση στο ∆ΠΧΠ 9. Η 

τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί από την ευρωπαϊκή Ένωση. Η Εταιρεία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η 

υιοθέτηση της εν λόγω τροποποίησης στις οικονοµικές του καταστάσεις. 

∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» 

Εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2015. Η εφαρµογή 

νωρίτερα επιτρέπεται. 

Το ∆ΠΧΑ 9 αποτελεί την πρώτη φάση στο έργο του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων) για την 

αντικατάσταση του ∆ΛΠ 39 και αναφέρεται στην ταξινόµηση και επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών 

περιουσιακών στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων. Το Σ∆ΛΠ στις επόµενες φάσεις του έργου θα 

επεκτείνει το ∆ΠΧΑ 9 έτσι ώστε να προστεθούν νέες απαιτήσεις για την αποµείωση της αξίας και τη λογιστική 

αντιστάθµισης. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 9 στις οικονοµικές του 

καταστάσεις. Η Εταιρεία δεν µπορεί να εφαρµόσει το ∆ΠΧΑ 9 νωρίτερα διότι αυτό δεν έχει υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν υιοθετηθεί, θα αποφασιστεί εάν θα εφαρµοστεί νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου 

2015. 

∆ΠΧΠ 13 «Επιµέτρηση της εύλογης αξίας» 

Εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013. Η εφαρµογή 

νωρίτερα επιτρέπεται. 

Το ∆ΠΧΑ 13 παρέχει νέες οδηγίες σχετικά µε την επιµέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες 

γνωστοποιήσεις. Οι απαιτήσεις του προτύπου δεν διευρύνουν τη χρήση των εύλογων αξιών αλλά παρέχουν 

διευκρινίσεις για την εφαρµογή τους σε περίπτωση που η χρήση τους επιβάλλεται υποχρεωτικά από άλλα πρότυπα. 

Το ∆ΠΧΑ 13 παρέχει ακριβή ορισµό της εύλογης αξίας, καθώς και οδηγίες αναφορικά µε την επιµέτρηση της 

εύλογης αξίας και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις, ανεξάρτητα από το πρότυπο µε βάση το οποίο γίνεται χρήση 

των εύλογων αξιών. Επιπλέον, οι απαραίτητες γνωστοποιήσεις έχουν διευρυνθεί και καλύπτουν όλα τα περιουσιακά 

στοιχεία και τις υποχρεώσεις που επιµετρούνται στην εύλογη αξία και όχι µόνο τα χρηµατοοικονοµικά. Η Εταιρεία 

δεν µπορεί να εφαρµόσει το ∆ΠΧΑ 13 νωρίτερα διότι αυτό δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο 

όταν υιοθετηθεί, θα αποφασιστεί εάν θα εφαρµοστεί νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου 2013. 

∆ΛΠ 1  (Τροποποίηση) «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων» 

Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η  Ιουλίου 2012. 

Η κύρια αλλαγή που προκύπτει από την τροποποίηση είναι η απαίτηση από τις οικονοµικές οντότητες να 

οµαδοποιούν τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην Κατάσταση Λοιπών Συνολικών Εσόδων, ώστε να φαίνεται αν 

αυτά είναι δυνητικά ανακατατάξιµα στα κέρδη ή τις ζηµίες σε µια µεταγενέστερη περίοδο . 
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Η Εταιρεία θα εφαρµόσει αυτή την τροποποίηση από την ηµέρα που τίθεται σε εφαρµογή και δεν αναµένει να έχει 

σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

∆ΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζοµένους» 

Εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013. Η εφαρµογή 

νωρίτερα επιτρέπεται. 

Τον Ιούνιο του 2011 το Σ∆ΛΠ τροποποίησε το ∆ΛΠ 19 καθώς καταργεί την επιλογή που επιτρέπει σε µια εταιρεία 

να αναβάλει κάποια κέρδη και ζηµίες που προκύπτουν από συνταξιοδοτικά προγράµµατα (προγράµµατα 

καθορισµένων παροχών) («µέθοδος περιθωρίου»). Οι εταιρείες πλέον θα αναφέρουν αυτές τις αλλαγές όταν αυτές 

συµβαίνουν. Αυτό θα τις οδηγήσει στο να συµπεριλαµβάνουν τυχόν έλλειµµα ή πλεόνασµα σε ένα συνταξιοδοτικό 

πρόγραµµα στην κατάσταση οικονοµικής θέσης. Επίσης, απαιτεί από τις επιχειρήσεις να συµπεριλαµβάνουν το 

κόστος υπηρεσίας και το χρηµατοοικονοµικό κόστος στα αποτελέσµατα χρήσης και τις επανακαταµετρήσεις στα 

λοιπά συνολικά εισοδήµατα. Η Εταιρεία δεν αναµένει ότι η τροποποίηση του ∆ΛΠ 19  θα έχει σηµαντική επίδραση 

στις οικονοµικές καταστάσεις.  Το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 19 δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοπιστωτικά µέσα: Παρουσίαση» - ∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) 

«Χρηµατοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» 

Η τροποποίηση στο ∆ΛΠ 32 αφορά τις οδηγίες εφαρµογής του προτύπου σχετικά µε τον συµψηφισµό ενός 

χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου και µιας χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης και στο ∆ΠΧΑ 7 τις σχετικές 

γνωστοποιήσεις . Οι τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2014 και δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ε∆∆ΠΧΑ 20 «Κόστος απογύµνωσης κατά το Στάδιο Παραγωγής ενός Ορυχείου Επιφανείας» 

Εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013. Η εφαρµογή 

νωρίτερα επιτρέπεται. 

Η διερµηνεία αντιµετωπίζει λογιστικά το κόστος (striping cost) που προκύπτει από τη δραστηριότητα αποµάκρυνση 

άχρηστων υλικών σε εξορυκτικές εργασίες επιφάνειας,  για να αποκτηθεί πρόσβαση σε µεταλλευτικά κοιτάσµατα. Η 

διερµηνεία δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Οµάδα προτύπων σχετικά µε τις ενοποιήσεις και τις από κοινού συµφωνίες (εφαρµόζονται σε ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013). 

Τον Μάιο του 2011 το  Σ∆ΛΠ δηµοσίευσε 3 νέα πρότυπα, τα ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11 και ∆ΠΧΑ 12  και τροποποίησε τα 

∆ΛΠ 27 και ∆ΛΠ 28. Αυτά τα πρότυπα εφαρµόζονται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 

1η Ιανουαρίου 2013. Επιτρέπεται η πρόωρη εφαρµογή τους µόνο εάν ταυτόχρονα εφαρµοστούν και τα πέντε. Τα 

πρότυπα αυτά και οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν µπορούν να 

εφαρµοστούν από την Εταιρεία, δεδοµένου ότι δεν συντάσσει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Οι κυριότεροι 

όροι των προτύπων είναι οι εξής: 
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∆ΛΠ 27 (τροποποιηµένο) «Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις» 

Το Πρότυπο αυτό δηµοσιεύθηκε ταυτόχρονα µε το ∆ΠΧΑ 10 .Τα δύο πρότυπα αντικαθιστούν το ∆ΛΠ 27 

«Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις». Το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 περιέχει τις λογιστικές 

απαιτήσεις και τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς 

επιχειρήσεις όταν η οικονοµική οντότητα καταρτίζει ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις. Το Πρότυπο απαιτεί η 

οικονοµική οντότητα που καταρτίζει ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις να λογιστικοποιεί τις επενδύσεις στο κόστος 

ή σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα».  

∆ΛΠ 28 (τροποποιηµένο) «Συµµετοχές σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» 

Το ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» αντικαθιστά το ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε 

Συγγενείς επιχειρήσεις». Ο σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να ορίσει τον λογιστικό χειρισµό αναφορικά µε τις 

επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και να παραθέσει τις απαιτήσεις για την εφαρµογή της µεθόδου της καθαρής 

θέσης κατά τη λογιστική των επενδύσεων σε συγγενείς και κοινοπραξίες, όπως προκύπτει από τη δηµοσίευση του 

∆ΠΧΑ 11. 

∆ΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις» 

Το ∆ΠΧΑ 10 θέτει τις αρχές για την παρουσίαση και την κατάρτιση των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, 

όταν µία οντότητα ελέγχει µία ή περισσότερες άλλες οντότητες. Το ∆ΠΧΑ 10 αντικαθιστά τις απαιτήσεις ενοποίησης 

που περιλαµβάνονται στο ∆ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις» και στη ∆ιερµηνεία 12 

«Ενοποίηση - οικονοµικές οντότητες ειδικού σκοπού». Το ∆ΠΧΑ 10 στηρίζεται στις υφιστάµενες αρχές, 

προσδιορίζοντας την έννοια του ελέγχου ως τον καθοριστικό παράγοντα για το αν η οικονοµική οντότητα θα 

πρέπει να συµπεριληφθεί στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής εταιρείας. Το πρότυπο παρέχει 

πρόσθετες οδηγίες για να βοηθήσει στον προσδιορισµό του ελέγχου, όπου αυτό είναι δύσκολο να εκτιµηθεί.  

∆ΠΧΑ 11 «Από κοινού συµφωνίες» 

Το ∆ΠΧΑ 11 αντικαθιστά το ∆ΛΠ 31 «Χρηµατοοικονοµική Παρουσίαση των Συµφερόντων σε Κοινοπραξίες» και τη 

∆ιερµηνεία 13 «Από κοινού ελεγχόµενες οικονοµικές µονάδες - µη νοµισµατικές συνεισφορές από 

κοινοπρακτούντες». Το ∆ΠΧΑ 11 παρέχει µια πιο ρεαλιστική αντιµετώπιση των από κοινού συµφωνιών εστιάζοντας 

στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις, παρά στη νοµική τους µορφή. Οι τύποι των συµφωνιών περιορίζονται σε δύο: 

από κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες και κοινοπραξίες. Η µέθοδος της αναλογικής ενοποίησης δεν είναι πλέον 

επιτρεπτή. Οι συµµετέχοντες σε κοινοπραξίες εφαρµόζουν υποχρεωτικά την ενοποίηση µε τη µέθοδο της καθαρής 

θέσης. Οι οικονοµικές οντότητες που συµµετέχουν σε από κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες εφαρµόζουν 

παρόµοιο λογιστικό χειρισµό µε αυτόν που εφαρµόζουν επί του παρόντος οι συµµετέχοντες σε από κοινού 

ελεγχόµενα περιουσιακά στοιχεία ή σε από κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες. Το πρότυπο παρέχει επίσης 

διευκρινίσεις σχετικά µε τους συµµετέχοντες σε από κοινού συµφωνίες, χωρίς να υπάρχει από κοινού έλεγχος. 

∆ΠΧΑ 12 «Γνωστοποιήσεις συµφερόντων σε άλλες οντότητες» 

Το ∆ΠΧΑ 12 αναφέρεται στις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις µιας οικονοµικής οντότητας, συµπεριλαµβανοµένων 

σηµαντικών κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν στους αναγνώστες των οικονοµικών καταστάσεων να 

αξιολογήσουν τη φύση, τους κινδύνους και τις οικονοµικές επιπτώσεις που σχετίζονται µε τη συµµετοχή της 
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οικονοµικής οντότητας σε θυγατρικές, συγγενείς, από κοινού συµφωνίες και µη ενοποιούµενες οικονοµικές 

οντότητες (structured entities). Μία οικονοµική οντότητα έχει τη δυνατότητα να προβεί σε κάποιες ή όλες από τις 

παραπάνω γνωστοποιήσεις χωρίς να είναι υποχρεωµένη να εφαρµόσει το ∆ΠΧΑ 12 στο σύνολό του, ή το ∆ΠΧΑ 10 

ή 11 ή τα τροποποιηµένα ∆ΛΠ 27 ή 28. 

Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τµήµα του προγράµµατος ετήσιων βελτιώσεων του 

Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων). 

Το Σ∆ΛΠ στα πλαίσια του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων εξέδωσε τον Μάιο του 2012 τροποποιήσεις σε 5 

υφιστάµενα πρότυπα. Οι τροποποιήσεις αυτές οι οποίες δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από τη Ευρωπαϊκή Ένωση 

έχουν εφαρµογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από 1 Ιανουαρίου 2013.  Εφόσον δεν αναφέρεται 

διαφορετικά, οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναµένεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στις οικονοµικές 

καταστάσεις της Εταιρείας. 

∆ΠΧΑ 1 «Πρώτη εφαρµογή των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής αναφοράς» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι µία οικονοµική οντότητα µπορεί να εφαρµόσει το ∆ΠΧΑ 1 περισσότερες από µία 

φορά κάτω από συγκεκριµένες προϋποθέσεις. Επίσης µία οικονοµική οντότητα µπορεί να επιλέξει να εφαρµόσει το 

∆ΛΠ 23 είτε την ηµεροµηνία µετάβασης είτε από µία προγενέστερη ηµεροµηνία. 

∆ΛΠ 1   «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για συγκριτική πληροφόρηση όταν µια οντότητα 

παρουσιάζει και τρίτο Ισολογισµό είτε γιατί απαιτείται από το ∆ΛΠ 8 είτε εθελοντικά. Επίσης διευκρινίζεται ότι µια 

οικονοµική οντότητα µπορεί να συµπεριλάβει στις πρώτες οικονοµικές καταστάσεις που καταρτίζονται σύµφωνα µε 

τα ∆ΠΧΑ επιπλέον συγκριτική πληροφόρηση, ώστε να εξηγηθεί καλύτερα η επίπτωση από τη µετάβαση στα ∆ΠΧΑ. 

∆ΛΠ 16 «Ενσώµατα Πάγια» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι ο εξοπλισµός συντήρησης και τα ανταλλακτικά µπορεί να ταξινοµηθούν ως πάγια 

περιουσιακά στοιχεία και όχι ως αποθέµατα, αν συναντούν τον ορισµό των πάγιων περιουσιακών στοιχείων. 

∆ΛΠ 32  «Χρηµατοπιστωτικά µέσα: Παρουσίαση» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει την αντιµετώπιση του φόρου εισοδήµατος που σχετίζεται µε διανοµές προς τους 

µετόχους και µε τα κόστη συναλλαγών καθαρής θέσης. 

∆ΛΠ 34 «Ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική αναφορά» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις των 

τοµέων πληροφόρησης στις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις.  

 

5.5 Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 

 Τα ενσώµατα πάγια της Εταιρείας, αναλύονται ως ακολούθως: 
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Ποσά σε €  
Μεταφορικά 

µέσα 
 
Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισµός 
 Σύνολο 

      

Κόστος κτήσης 1 Ιανουαρίου 2011 821.913  1.035.714  1.857.627 

Μείον: Συσσωρευµένες αποσβέσεις -164.548  -265.040  -429.588 

Λογιστική αξία 1 Ιανουαρίου 2011 657.365  770.674  1.428.039 

Προσθήκες 197.575  754.417  951.992 

Πωλήσεις – Μειώσεις -211.650  -700  -212.350 

Αποσβέσεις χρήσης -61.966  -129.281  -191.247 

Αποσβέσεις πωληθέντων -διαγραφέντων 54.448  129  54.577 

Κόστος κτήσης 31 ∆εκεµβρίου 2011 807.838  1.789.431  2.597.269 

Μείον: Συσσωρευµένες αποσβέσεις -172.066  -394.192  -566.257 

Λογιστική αξία 31 ∆εκεµβρίου 2011 635.772  1.395.239  2.031.011 

Προσθήκες 69.340  79.620  148.960 

Πωλήσεις – Μειώσεις -90.710  0  -90.710 

Αποσβέσεις περιόδου -52.464  -135.885  -188.349 

Αποσβέσεις πωληθέντων -διαγραφέντων 25.675  0  25.675 

Κόστος κτήσης 30 Σεπτεµβρίου 2012 786.468  1.869.051  2.655.519 

Μείον: Συσσωρευµένες αποσβέσεις -198.855  -530.076  -728.932 

Λογιστική αξία 30 Σεπτεµβρίου 2012 587.613  1.338.974  1.926.587 

 

5.6 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 30.09.2012 

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% 

 

5.7 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 € 
01.01.2012 - 
30.09.2012  

01.01.2011 - 
30.09.2011 

Πωλήσεις εµπορευµάτων 143.575  192.584 

Παροχή υπηρεσιών 2.251.660  1.444.455 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2.395.235  1.637.040 
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5.8 Εποχικότητα επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων 

 ∆εν υπάρχει εποχικότητα στις ενδιάµεσες επιχειρηµατικές δραστηριότητες της Εταιρείας. 

 

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. Η Εταιρεία λαµβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του 

εκκαθαριστικού σηµειώµατος της περαίωσης, σχηµάτισε πρόβλεψη ύψους 12.440,20 ευρώ για την ανέλεγκτη 

φορολογικά χρήση 2010. 

  Για τη χρήση 2011 η Εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που 

προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994. Ο έλεγχος αυτός ολοκληρώθηκε χωρίς να 

προκύψουν φορολογικές διαφορές. 

 

5.12  Χρηµατοοικονοµικά µέσα 

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

οποίους θεωρητικά υπάγεται, είναι πιστωτικός κίνδυνος, κίνδυνος ρευστότητας, κίνδυνος διακύµανσης επιτοκίου  

και κίνδυνος αγοράς. 

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 (εκτίµηση, πιθανότητα, συνέπειες) διεκπεραιώνεται µε ευθύνη του ∆.Σ. της 

Εταιρείας. 
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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. 

 

1. 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 οργανισµούς του ευρύτερου ∆ηµόσιου 

Τοµέα.   

Υπάρχει περιορισµένη συγκέντρωση του πιστωτικού κινδύνου από πελάτες, δεδοµένου ότι σηµαντικό 

ποσοστό του συνόλου των απαιτήσεων (χρεωστικών υπολοίπων) της Εταιρείας διαµορφώνεται από το Ελληνικό 

∆ηµόσιο – Ο.Τ.Α. 

Οι πελάτες της Εταιρείας ελέγχονται ως προς την πιστοληπτική τους ικανότητα και στη βάση αυτή ο 

πιστωτικός κίνδυνος εκτιµάται ότι είναι ελάχιστος. 

 

2. Κίνδυνος ρευστότητας 

Η Εταιρεία διατρέχει κίνδυνο ρευστότητας λόγω του γενικότερου κλίµατος εξαιτίας της οικονοµικής κρίσης. 

Η ∆ιοίκηση καταβάλει προσπάθειες ώστε να εισπράξει µέρος των απαιτήσεων ώστε να βελτιώσει περαιτέρω τις 

ταµειακές ροές της. 

Παρακάτω παρατίθενται οι συµβατικές λήξεις των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων: 

 Κατά την 30.09.2012 η Εταιρεία έχει καθυστερήσει στην καταβολή φόρων ύψους 12 χιλ. ευρώ περίπου. 

Επίσης έχει καθυστερήσει στην καταβολή ασφαλιστικών υποχρεώσεων ύψους 254 χιλ. περίπου και τέλος, δεν 

έχουν καταβληθεί δεδουλευµένες αποδοχές προσωπικού ύψους 105 χιλ. ευρώ περίπου. 

 Κατά την 26.11.2012 - ηµεροµηνία σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων - οι ληξιπρόθεσµες και 

ρυθµισµένες υποχρεώσεις της Εταιρείας έχουν ως εξής: Η Εταιρεία έχει καθυστερήσει στην καταβολή φόρων 

ύψους 18 χιλ. ευρώ περίπου, ενώ έχει ρυθµίσει και εξυπηρετεί κανονικά τις ασφαλιστικές της υποχρεώσεις ύψους 

215 χιλ. περίπου. Τέλος, δεν έχουν καταβληθεί δεδουλευµένες αποδοχές προσωπικού ύψους 134 χιλ. ευρώ 

περίπου. 

 

3. Κίνδυνος διακύµανσης επιτοκίων 

Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων, καθώς και τη διάρκεια των 

χρηµατοδοτικών αναγκών. Οι αποφάσεις για τη διάρκεια, καθώς και τη σχέση µεταξύ σταθερού και κυµαινόµενου 

κόστους ενός νέου δανείου, λαµβάνονται ξεχωριστά για κάθε περίπτωση. Ως εκ τούτου, τα δάνεια της Εταιρείας 

έχουν συναφθεί µε κυµαινόµενα επιτόκια. 

Κατά την 30.09.2012, το προφίλ των έντοκων χρηµατοοικονοµικών της Εταιρείας ήταν: 
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Ποσά σε χιλιάδες €  30.09.2012 

Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις (κυµαινόµενου επιτοκίου)  684 

Ανάλυση ευαισθησίας διακύµανσης επιτοκίου 

Στηριζόµενη σε επίκαιρη οικονοµική πληροφόρηση η ∆ιοίκηση πιστεύει ότι µια παράλληλη µετακίνηση των 

επιτοκίων κατά 100 µονάδες βάσης, σε σχέση µε τα τρέχοντα επιτόκια στο τέλος της χρήσεως 2012, κρίνεται ως 

πιθανή. 

Μία αύξηση των επιτοκίων κατά 100 µονάδες βάσης θα µείωνε την καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα της 

Εταιρείας κατά 7 χιλιάδες ευρώ. Η ανάλυση αυτή υποθέτει ότι όλες οι άλλες µεταβλητές, και συγκεκριµένα οι 

συναλλαγµατικές ισοτιµίες, θα παρέµεναν σταθερές.   

 Αντίθετα µία µείωση των επιτοκίων κατά 100 µονάδες βάσης θα είχε την ισόποση αλλά αντίθετη επίδραση 

στην καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα της Εταιρείας µε τα ποσά που αναγράφονται πιο πάνω, στη βάση ότι όλες 

οι άλλες µεταβλητές θα παρέµεναν σταθερές. 

 

4. 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. 

 

5. Κίνδυνος καλής εκτέλεσης έργου 

Η Εταιρεία λόγω της εµπειρίας της και των αυστηρών κανόνων λειτουργίας της, δεν εκτίθεται σε µεγάλους 

κινδύνους όσον  αφορά την καλή εκτέλεση των εργασιών της. 

 

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 

σχετικοί κανόνες από τη νοµοθεσία για τους όρους ασφάλειας και υγιεινής στους χώρους εργασίας.  
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5.13  Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού 

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

εξής: 

 

 30.09.2012  30.09.2011 

Έµµισθοι 14  19 
Ηµεροµίσθιοι 3  11 

ΣΥΝΟΛΟ 17  30 

 

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 € 
01.01.2012 - 
30.09.2012  

01.01.2011 - 
30.09.2011 

Κέρδη (ζηµιές) προ φόρων 28.507  21.386 

Φόρος εισοδήµατος -18.398  -6.855 

Κέρδη (ζηµιές) µετά από φόρους 10.109  14.532 

    
Βασικά κέρδη (ζηµιές) ανά µετοχή -
(€/µετοχή) 0,0100  0,0144 

 

5.15 Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 

1.  Υπόλοιπα της Εταιρείας µε τις συνδεδεµένες επιχειρήσεις 

Ποσά σε € 30.09.2012  31.12.2011 

Α) Απαιτήσεις     
«SPIDER» ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε. -  - 
«SPIDER» ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. -  14.630 
SPIDER ITALIA s.r.l. 660  - 

Σύνολο 660  14.630 

Β) Υποχρεώσεις    
«SPIDER» ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε. 87.405  232.091 
«SPIDER» ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. 23.353  - 
SPIDER U.K. L.t.d. 13.719  7.742 

Σύνολο 124.476  239.833 

2.  Συναλλαγές της Εταιρείας µε τις συνδεδεµένες επιχειρήσεις 

Ποσά σε € 
01.01.2012 - 
30.09.2012  

01.01.2011 - 
30.09.2011 

Α) Έσοδα:    
«SPIDER» ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε. 8.515  96.354 
«SPIDER» ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. 65.130  75.998 

Σύνολο 73.645  172.352 



   Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της περιόδου  

   από 1η Ιανουαρίου έως 30η Σεπτεµβρίου 2012 
 

Σελίδα 19 από 19 

Β) Έξοδα:    
«SPIDER» ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε. 98.692  55.907 
SPIDER ITALIA s.r.l. 69.340  - 
SPIDER U.K. L.t.d. 5.977  4.490 

Σύνολο 174.009  60.396 

3.  Συναλλαγές της Εταιρείας µε λοιπά συνδεδεµένα µέρη 

Ποσά σε € 30.09.2012  30.09.2011 

Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών 
και µελών της διοίκησης: 73.352  77.065 

 4.  Απαιτήσεις – Υποχρεώσεις της Εταιρείας µε λοιπά συνδεδεµένα µέρη 

Ποσά σε € 30.09.2012  31.12.2011 

Α) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη 
της διοίκησης: 1.024  150 
Β) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και 
µέλη της διοίκησης: 29.725  20.705 

 

 

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, 26 Νοεµβρίου 2012 
 

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 
Α.Μ. Αδείας Ο.Ε.Ε.  
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