
 

 

 

 

 

 

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

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 64488/42/Β/07/0027 

 

Σ Υ Ν Ο Π T I K E 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 2012 

 

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 28.08.2012 και έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

www.spidersa.com. 



   Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της περιόδου  

   από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2012 
 

Σελίδα 3 από 19 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1. Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης ........................................................................................................................ 4 

2. Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος ................................................................................................................. 5 

3. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων ......................................................................................................... 6 

4. Κατάσταση Ταµειακών Ροών (έµµεση µέθοδος) ................................................................................................ 7 

5. Πρόσθετες πληροφορίες και επεξηγήσεις .......................................................................................................... 8 

5.1 Πληροφορίες για την Εταιρεία .................................................................................................................. 8 

5.2 Πλαίσιο κατάρτισης οικονοµικών καταστάσεων ......................................................................................... 8 

5.3 Λογιστικές µέθοδοι .................................................................................................................................. 9 

5.4 Νέα πρότυπα και διερµηνείες ................................................................................................................... 9 

5.5 Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία ................................................................................... 15 

5.6 Μετοχικό κεφάλαιο ............................................................................................................................... 15 

5.7 Ανάλυση κύκλου εργασιών .................................................................................................................... 15 

5.8 Εποχικότητα επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων ....................................................................................... 16 

5.9 Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές ........................................................................................................ 16 

5.10 Ενδεχόµενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις.............................................................................................. 16 

5.11 Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ............................................................................................................. 16 

5.12 Χρηµατοοικονοµικά µέσα....................................................................................................................... 16 

5.13 Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού ................................................................................................... 18 

5.14 Κέρδη / (ζηµιές) ανά µετοχή ................................................................................................................ 18 

5.15 Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη ........................................................................................................ 18 

5.16 Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού .................................................................................... 19 

 

 



   Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της περιόδου  

   από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2012 
 

Σελίδα 4 από 19 

1. Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης  

Ποσά σε €  30.06.2012  31.12.2011 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     

Μη κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία     

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 46.122  43.118 

 46.122  43.118 

Κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία     
Αποθέµατα 47.680  28.220 
Πελάτες 58.749  52.938 

Λοιπές απαιτήσεις 27.069  15.617 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 22.500  740 

 155.998  97.515 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 202.119  140.633 

    

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    

Μετοχικό κεφάλαιο 160.000  160.000 

Αποτελέσµατα εις νέον -262.595  -277.406 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων -102.595  -117.406 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις    

Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος -54.685  -59.476 
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους 12.150  11.266 

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 80.153  54.050 

 37.618  5.841 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις    

Προµηθευτές 107.830  115.771 

Λοιπές υποχρεώσεις 159.266  136.427 

 267.096  252.197 

Σύνολο Υποχρεώσεων 304.715  258.038 

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 202.119  140.633 
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2. Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος 

Ποσά σε € 01.01.2012 -
30.06.2012  

01.01.2011 - 
30.06.2011  

01.04.2012 -
30.06.2012  

01.04.2011 - 
30.06.2011 

Κύκλος εργασιών 340.321  430.914  158.167  201.718 

Κόστος πωλήσεων -278.421  -236.568  -147.947  -121.087 

Μικτά κέρδη 61.899  194.346  10.220  80.631 

Άλλα έσοδα  13.281  29.550  440  9.308 
Έξοδα διαθέσεως -23.935  -114.195  -11.418  -53.088 

Έξοδα διοικήσεως -26.893  -44.978  -20.582  -27.749 
Άλλα έξοδα  -4.353  -9.043  0  -9.012 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα και έξοδα -399  -365  -207  -284 

Κέρδη (ζηµιές) προ φόρων 19.602  55.315  -21.547  -194 

Φόρος εισοδήµατος -4.791  -12.909  4.309  -196 

Κέρδη (ζηµιές) περιόδου µετά από 
φόρους 

14.811  42.406  -17.238  -390 

        

Κέρδη (ζηµιές) µετά από φόρους ανά 
µετοχή – βασικά (σε ευρώ) 0,3703  1,0602  -0,4309  -0,0098 

        
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους  0  0  0  0 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά 
από φόρους  14.811  42.406  -17.238  -390 

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, 
χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσµάτων 20.000  55.681  -21.340  91 
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, 
χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και συνολικών 
αποσβέσεων 22.997  58.672  -19.817  1.564 
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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 160.000  -253.109  -93.109 
Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων για την περίοδο 01.01 – 30.06.2011      

Κέρδη (ζηµιές) µετά από φόρους 0  42.406  42.406 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 0  42.406  42.406 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων την 30η Ιουνίου 2011 160.000  -210.702  -50.702 

      

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 1η Ιανουαρίου 2012 160.000  -277.406  -117.406 
Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων για την περίοδο 01.01 – 30.06.2012      

Κέρδη (ζηµιές) µετά από φόρους 0  14.811  14.811 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 0  14.811  14.811 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων την 30η Ιουνίου 2012 160.000  -262.595  -102.595 
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4. Κατάσταση Ταµειακών Ροών (έµµεση µέθοδος) 

 Ποσά σε €  
01.01.2012 - 
30.06.2012  

01.01.2011 - 
30.06.2011 

Λειτουργικές δραστηριότητες:    

Κέρδη (ζηµιές) προ φόρων 19.602  55.315 

Πλέον / µείον προσαρµογές για:     

Αποσβέσεις 2.996  2.991 

Προβλέψεις 884  0 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 406  365 

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

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων -19.460  -11.996 

Μείωση / (αύξηση)  απαιτήσεων -17.263  32.993 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 41.002  -81.330 

Μείον:    

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -406  -365 

Καταβεβληµένοι φόροι 0  0 

Σύνολο Εισροών / (Εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 27.760  -2.026 

Επενδυτικές δραστηριότητες:    

Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων -6.000  -498 

Σύνολο Εισροών / (Εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -6.000  -498 

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες:    

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 0  0 

Εξοφλήσεις δανείων 0  0 

Σύνολο Εισροών / (Εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 0  0 

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
χρήσης (α) + (β) + (γ) 21.760  -2.524 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 740  9.080 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 22.500  6.556 
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5. Πρόσθετες πληροφορίες και επεξηγήσεις 

5.1 Πληροφορίες για την Εταιρεία 

 Η ανώνυµη Εταιρεία «SPIDER» ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. ιδρύθηκε στις 31.10.2007 

(Φ.Ε.Κ.12735/02.11.2007) µε αρχικό µετοχικό κεφάλαιο 60.000 ευρώ, αποτελούµενο από 15.000 ονοµαστικές µετοχές, 

ονοµαστικής αξίας 4 ευρώ εκάστης. Εντός της χρήσης 2009 το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 100.000 

ευρώ και ανέρχεται πλέον σε 160.000 ευρώ. Στο µετοχικό κεφάλαιο συµµετέχουν: 

-  Η «SPIDER» ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. µε 20.000 µετοχές αξίας 80.000 ευρώ και ποσοστό 50,00% και  

- Η ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε. µε 20.000 µετοχές αξίας 80.000 ευρώ 

και ποσοστό 50,00%. 

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 64488/42/Β/07/0027. 

Η διάρκεια της έχει ορισθεί από την καταχώρηση της στο µητρώο Α.Ε. για εκατό (100) χρόνια. 

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

Α. Η ανάπτυξη επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων προς τις ακόλουθες κατευθύνσεις: 

• ∆ιαλογή, επεξεργασία, µεταποίηση και ανακύκλωση αξιοποίηση εµπορευµάτων. 

• Εµπορία των διακινούµενων και παραγόµενων προϊόντων ή υποπροϊόντων. 

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 αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε ηµεδαπή ή αλλοδαπή επιχείρηση µε όµοιο ή παρεµφερή σκοπό. 

 

5.2 Πλαίσιο κατάρτισης οικονοµικών καταστάσεων  

Οι οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2011 έως 30η Ιουνίου 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 (∆.Π.Χ.Α.). 

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 30η  Οκτωβρίου 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 των 

λογιστικών µεθόδων της Εταιρείας αναφέρονται κατάλληλα. 
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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 

επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω. 

∆ΛΠ 24 (Αναθεωρηµένο 2009) «Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών» 

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 632/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Ιουλίου 2010, L 186/20.07.2010) 

 Η παρούσα τροποποίηση επιχειρεί να µειώσει τις γνωστοποιήσεις των συναλλαγών ανάµεσα σε συνδεδεµένα 

µέρη δηµοσίου (governments - 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.  Οι ανωτέρω τροποποιήσεις δεν έχουν  σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της 

Εταιρείας. 

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

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1293/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης ∆εκεµβρίου 2009, L 347/24.12.2009) 

Η παρούσα τροποποίηση παρέχει επεξηγήσεις σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο ορισµένα δικαιώµατα πρέπει να 

ταξινοµηθούν. Συγκεκριµένα, δικαιώµατα, δικαιώµατα προαίρεσης ή δικαιώµατα αγοράς µετοχής για την απόκτηση 

συγκεκριµένου αριθµού ιδίων συµµετοχικών τίτλων της οικονοµικής οντότητας για ένα συγκεκριµένο ποσό 

οποιουδήποτε νοµίσµατος αποτελούν συµµετοχικούς τίτλους και πρέπει να ταξινοµούνται ως στοιχεία της καθαρής 

θέσης, εάν η οικονοµική οντότητα προσφέρει αυτά τα δικαιώµατα, δικαιώµατα προαίρεσης ή δικαιώµατα αγοράς 

µετοχής αναλογικά σε όλους τους υφιστάµενους µετόχους της ίδιας κατηγορίας των ιδίων, µη παραγώγων, 

συµµετοχικών τίτλων. Η παραπάνω τροποποίηση δεν έχει καµία επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας 

διότι δεν έχουν συναφθεί τέτοιου είδους συναλλαγές. 

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

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 574/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ης Ιουνίου 2010, L 166/01.07.2010) 

Η παρούσα τροποποίηση παρέχει στις οντότητες που εφαρµόζουν πρώτη φορά τα ∆ΠΧΑ περιορισµένες εξαιρέσεις από 

συγκεκριµένες συγκριτικές γνωστοποιήσεις του ∆ΠΧΑ 7 σχετικά µε την εύλογη αξία και τον κίνδυνο ρευστότητας. Η 

τροποποίηση αυτή δεν έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας καθώς έχουν ήδη µεταβεί στα ∆ΠΧΑ. 

Ε∆∆ΠΧΑ 14 (Τροποποιηµένη) «Όρια Περιουσιακών Στοιχείων Καθορισµένων Παροχών, Ελάχιστο 

Απαιτούµενο Σχηµατισµένο κεφάλαιο και η αλληλεπίδραση τους» 

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 633/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Ιουλίου 2010, L 186/20.07.2010) 
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Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται σε περιορισµένες περιπτώσεις και ειδικότερα όταν η οικονοµική οντότητα υπόκειται σε 

ελάχιστο απαιτούµενο σχηµατισµένο κεφάλαιο και προβαίνει σε πρόωρη καταβολή των εισφορών για κάλυψη αυτών 

των απαιτήσεων. Οι τροποποιήσεις αυτές επιτρέπουν σε µία τέτοια οικονοµική οντότητα να αντιµετωπίσει το όφελος 

από µια τέτοια πρόωρη πληρωµή ως περιουσιακό στοιχείο. Η παραπάνω τροποποίηση δεν έχει καµία επίπτωση στις 

οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

Ε∆∆ΠΧΑ 19 «∆ιαγραφή Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων µε συµµετοχικούς τίτλους» 

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 662/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Ιουλίου 2010, L 193/24.07.2010) 

Η ∆ιερµηνεία αναφέρεται στο λογιστικό χειρισµό που θα υιοθετήσει η οικονοµική οντότητα που εκδίδει συµµετοχικούς 

τίτλους σε έναν πιστωτή, προκειµένου να διακανονίσει, το σύνολο ή µέρος, µιας χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης. Η 

παραπάνω τροποποίηση δεν έχει καµία επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τµήµα του προγράµµατος ετήσιων βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ 

(Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων) 

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 149/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Φεβρουαρίου 2011, L 46/19.02.2011) 

Το Σ∆ΛΠ στα πλαίσια του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων εξέδωσε τον Μάιο του 2010 τροποποιήσεις σε 7 

υφιστάµενα πρότυπα και διερµηνείες. Εφόσον δεν αναφέρεται διαφορετικά, οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν 

σηµαντική επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

Οι σηµαντικότερες απαιτήσεις των τροποποιήσεων αυτών είναι οι εξής: 

∆ΠΧΑ 1 Πρώτη εφαρµογή των ∆ΠΧΑ 

Οι τροποποιήσεις παρέχουν διευκρινίσεις: (α) όταν αλλάζει µία λογιστική πολιτική στην περίοδο που καλύπτεται από τις 

πρώτες οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ, (β) για τη χρήση της εύλογης αξίας µε βάση τις προηγούµενες 

Γ.Π.Λ.A. ως τεκµαιρόµενου κόστους και (γ) για τη δυνατότητα χρήσης της λογιστικής αξίας των ενσώµατων και  άυλων 

περιουσιακών στοιχείων ως τεκµαιρόµενου κόστους κατά την ηµεροµηνία µετάβασης από εταιρείες που υπόκεινται σε 

ειδικές ρυθµίσεις (rate regulations operations) . 

∆ΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» 

Οι τροποποιήσεις παρέχουν επιπρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά µε: (α) συµφωνίες ενδεχόµενου τιµήµατος που 

προκύπτουν από συνενώσεις επιχειρήσεων µε ηµεροµηνίες απόκτησης που προηγούνται της εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 3 

(2008), (β) την αποτίµηση της µη ελέγχουσας συµµετοχής, και (γ) λογιστική αντιµετώπιση των συναλλαγών πληρωµής 

που βασίζονται σε αξίες µετοχών και που αποτελούν µέρος µιας επιχειρηµατικής συνένωσης, συµπεριλαµβανοµένων 

των επιβραβεύσεων που βασίζονται σε αξίες µετοχών και που δεν αντικαταστάθηκαν ή εκούσια αντικαταστάθηκαν.  

∆ΠΧΑ 7 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» 

Οι τροποποιήσεις περιλαµβάνουν πολλαπλές διευκρινίσεις σχετικά µε τις γνωστοποιήσεις των χρηµατοοικονοµικών 

µέσων. 
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∆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 αποτιµήσεις στην εύλογη 

αξία, καθώς και στην ανάγκη επικαιροποίησης των σχετικών πληροφοριών από την πιο πρόσφατη ετήσια έκθεση.  

Ε∆∆ΠΧΑ 13 «Προγράµµατα Πιστότητας Πελατών» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει την έννοια του όρου «εύλογη αξία», στο πλαίσιο της αποτίµησης της επιβράβευσης των 

προγραµµάτων πιστότητας πελατών. 

Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά για περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από 1 Ιανουαρίου 2012 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 2012. Η  Εταιρεία δεν έχει εφαρµόσει νωρίτερα τα πρότυπα 

αυτά και εκτιµά την επίδραση τους στις οικονοµικές καταστάσεις. 

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

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

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. Η Εταιρεία δεν αναµένει ότι αυτή η τροποποίηση θα έχει επίδραση στις 

οικονοµικές καταστάσεις. 

∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» 

Εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013. 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 αποτίµηση 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 
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βρίσκονται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 9 στις οικονοµικές του καταστάσεις. Η Εταιρεία δεν 

µπορούν να εφαρµόσουν 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 2013. 

∆ΠΧΠ 13 «Αποτίµηση 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 αποτίµηση 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 αποτίµηση 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 

αποτιµούνται 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 Εισοδηµάτων, ώστε να φαίνεται αν αυτά είναι 

δυνητικά ανακατατάξιµα στα κέρδη ή τις ζηµίες σε µια µεταγενέστερη περίοδο . 

Η Εταιρεία θα εφαρµόσει αυτή την τροποποίηση από την ηµέρα που τίθεται σε εφαρµογή και δεν αναµένουν να έχει 

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

Ένωση. 

∆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 αναµένει ότι αυτή η τροποποίηση θα έχει σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις. Η 

τροποποίηση αυτή δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 



   Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της περιόδου  

   από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2012 
 

Σελίδα 13 από 19 

∆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. 

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 

νωρίτερα από την Εταιρεία. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης τους στις ενοποιηµένες 

οικονοµικές καταστάσεις. Οι σηµαντικότερες απαιτήσεις των προτύπων είναι οι εξής: 

∆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».  
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∆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 χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων να 

αξιολογήσουν τη φύση, τους κινδύνους και τις οικονοµικές επιπτώσεις που σχετίζονται µε τη συµµετοχή της 

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. 
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5.5 Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 

Ποσά σε €  
Μεταφορικά 

µέσα 
 

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισµός 
 Σύνολο 

Κόστος κτήσης 1 Ιανουαρίου 2011 35.300  25.836  61.136 

Μείον: Συσσωρευµένες αποσβέσεις -5.814  -6.764  -12.578 

Λογιστική αξία 1 Ιανουαρίου 2011 29.486  19.072  48.558 

Προσθήκες 0  498  498 

Αποσβέσεις χρήσης -3.530  -2.407  -5.937 

Κόστος κτήσης 31 ∆εκεµβρίου 2011 35.300  26.334  61.634 

Μείον: Συσσωρευµένες αποσβέσεις -9.344  -9.172  -18.516 

Λογιστική αξία 31 ∆εκεµβρίου 2011 25.956  17.162  43.118 

Προσθήκες 0  6.000  6.000 

Αποσβέσεις χρήσης -1.765  -1.231  -2.996 

Κόστος κτήσης 30 Ιουνίου 2012 35.300  32.334  67.634 

Μείον: Συσσωρευµένες αποσβέσεις -11.109  -10.403  -21.512 

Λογιστική αξία 30 Ιουνίου 2012 24.191  21.931  46.122 

 

5.6 Μετοχικό κεφάλαιο 

Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από 40.000 µετοχές, ονοµαστικής αξίας 4 ευρώ η κάθε µία. 

Το σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου ανέρχεται σε 160.000 ευρώ.  

Οι µέτοχοι της Εταιρείας κατά την 30.06.2012 εµφανίζονται στον παρακάτω πίνακα: 

 ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΤΟΧΩΝ 

 ΑΞΙΑ 
ΜΕΤΟΧΩΝ 

 % 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

«SPIDER» ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. 20.000 

 

80.000 

 

50% 

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ 
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε. 20000 

 

80000 

 

50% 

ΣΥΝΟΛΟ 40.000  160.000  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 - 
30.06.2012  

01.01.2011 - 
30.06.2011 

Πωλήσεις εµπορευµάτων 253.607  302.624 

Παροχή υπηρεσιών 86.713  128.290 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 340.321  430.914 
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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 6.440,90 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 και κίνδυνοι 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. 

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. 
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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. 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 30.06.2012 η Εταιρεία έχει καθυστερήσει στην καταβολή φόρων (κυρίως Φ.Μ.Υ.) ύψους 6 χιλ. ευρώ 

περίπου. Επίσης έχει ρυθµίσει και εξυπηρετεί κανονικά τις ασφαλιστικές της υποχρεώσεις ύψους 152 χιλ. περίπου και 

τέλος, δεν έχουν καταβληθεί δεδουλευµένες αποδοχές προσωπικού ύψους 43 χιλ. ευρώ περίπου. 

 Κατά την 30.08.2012 - ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆.Σ. των Οικονοµικών Καταστάσεων - οι ληξιπρόθεσµες 

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

(κυρίως Φ.Μ.Υ.) ύψους 9 χιλ. ευρώ περίπου, ενώ έχει ρυθµίσει και εξυπηρετεί κανονικά λοιπές ασφαλιστικές 

υποχρεώσεις ύψους 162 χιλ. περίπου. Τέλος, δεν έχουν καταβληθεί δεδουλευµένες αποδοχές προσωπικού ύψους 42 

χιλ. ευρώ περίπου. 

 

3. 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. 

 

4. 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. 

 

5. Κίνδυνος ανταγωνισµού 

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

συγκεκριµένη αγορά.  
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6. 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.  

 

5.13  Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού 

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

 30.06.2012  30.06.2011 

Έµµισθοι 3  3 
Ηµεροµίσθιοι 27  29 

ΣΥΝΟΛΟ 30  32 

 

 

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 - 
30.06.2012  

01.01.2011 - 
30.06.2011 

Κέρδη (ζηµιές) προ φόρων 19.602  55.315 

Φόρος εισοδήµατος -4.791  -12.909 

Κέρδη (ζηµιές) µετά από φόρους 14.811  42.405 

    

Βασικά κέρδη (ζηµιές) ανά µετοχή (€/µετοχή) 0,3703  1,0602 

 

 

5.15 Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 

1. Υπόλοιπα της Εταιρείας µε τις συνδεδεµένες επιχειρήσεις 

Ποσά σε € 30.06.2012  31.12.2011 

Α) Απαιτήσεις     
«SPIDER» ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. 17.255  - 
«SPIDER» ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε. -  18.091 

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΕΩΣ Α.Ε. 12.195  - 

Σύνολο 29.450  18.091 

Β) Υποχρεώσεις    
«SPIDER» ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. -  14.630 
«SPIDER» ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε. 17.730  26.239 

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΕΩΣ Α.Ε. 41.020  9.600 

Σύνολο 58.750  50.469 
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2. Συναλλαγές της Εταιρείας µε τις συνδεδεµένες επιχειρήσεις 

Ποσά σε € 
01.01.2012 - 
30.06.2012  

01.01.2011 - 
30.06.2011 

Α) Έσοδα:    
ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΕΩΣ Α.Ε. 205.050  273.459 

Σύνολο 205.050  273.459 

Β) Έξοδα:    
«SPIDER» ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. 41.253  46.147 
«SPIDER» ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε. 6.000  - 
ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΕΩΣ Α.Ε. 15.049  15.891 

Σύνολο 62.302  62.038 

3. Συναλλαγές της Εταιρείας µε λοιπά συνδεδεµένα µέρη 

Ποσά σε € 30.06.2012  30.06.2011 

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

4. Απαιτήσεις – Υποχρεώσεις της Εταιρείας µε λοιπά συνδεδεµένα µέρη 

Ποσά σε € 30.06.2012  31.12.2011 

Α) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της 
διοίκησης: -  - 
Β) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και µέλη της 
διοίκησης: -  - 

 

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 (∆.Π.Χ.Α.). 

 

Ιωάννινα, 27 Αυγούστου 2012 
 

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

ΤΟ ΜΕΛΟΣ 
 ΤΟΥ ∆.Σ. 

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
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