Ετήσια Έκθεση για την περίοδο Ιουνίου 2008 – 31 Δεκεμβρίου 2009
Περίοδος Αναφοράς
Η παρούσα έκθεση αφορά την περίοδο 1η Ιουνίου 2008 – 31 Δεκεμβρίου 2009 και παρουσιάζει τις
δραστηριότητες και τα αποτελέσματα του Συλλογικού Συστήματος Διαχείρισης Ηλεκτρικών και
Ηλεκτρονικών Αποβλήτων της WEEE Electrocyclosis Cyprus Ltd, για την πιο πάνω περίοδο.
Α. Ποιοί είμαστε: Ο οργανισμός WEEE Electrocyclosis Cyprus Ltd είναι μη κερδοσκοπικός
οργανισμός και αποτελεί το μόνο αδειοδοτημένο Συλλογικό Σύστημα Διαχείρισης Αποβλήτων
Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε.) στην Κύπρο. Έχει ιδρυθεί με πρωτοβουλία του
Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (Κ.Ε.Β.Ε.) και μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2009
οι Μέτοχοι και τα Μέλη του είναι 218 επιχειρήσεις – υπόχρεοι εισαγωγείς, ή κατασκευαστές
Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Η.Η.Ε.).
Β. Οργανωτική Δομή WEEE Electrocyclosis Cyprus Ltd
Το Διοικητικό Συμβούλιο της WEEE Electrocyclosis Cyprus Ltd αποτελείται από τους:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ
ΜΕΛΗ

Στέλιο Αθανασίου (Διευθυντής Επιχειρήσεων)
Κωνσταντίνο Χατζηκυριάκο (Επιχειρηματίας)
Άλκη Γαλατόπουλο (Επιχειρηματίας, εκ μέρους του Κ.Ε.Β.Ε.),
Σόλων Βοσκό ( Επιχειρηματίας)
Πάρσεχ Ζαρταριάν (Επιχειρηματίας)
Όθων Θεοδούλου (Επιχειρηματίας)
Στέλιο Τσιάκκα (Επιχειρηματίας)
Αλέξανδρο Λίλλυτο (Επιχειρηματίας, εκ μέρους του Ε.Β.Ε. Λεμεσού)
Μάριο Τσιακκή (Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας, Κ.Ε.Β.Ε.)

Το Συμβούλιο έχει ορίσει Εκτελεστική Επιτροπή η οποία αποτελείται από τους:
Στέλιο Αθανασίου (Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου)
Κωνσταντίνο Χατζηκυριάκο (Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου)
Άλκη Γαλατόπουλο (Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου)
Όθων Θεοδούλου (Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου)
Στις συνεδρίες της Εκτελεστικής Επιτροπής παρακάθονται οι:
Κυριάκος Παρπούνας, Γενικός Διευθυντής της Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd και
Νίκος Λακούφης, Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου και Εκτελεστικής Επιτροπής.
Προσωπικό
Μέσα στα πλαίσια της ανάληψης από την Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd της ευθύνης για την
οργάνωση και την διεύθυνση του Συστήματος για την διαχείριση των Α.Η.Η.Ε. προσελήφθηκε
προσωπικό αποκλειστικά για τις ανάγκες της Ηλεκτροκύκλωσης (Γιώργος Φωτίου – Διευθυντής
Εργασιών Α.Η.Η.Ε. g.photiou@electrocyclosis.com.cy, Λαμπρινή Πανάου – Διοικητική Λειτουργός
Α.Η.Η.Ε. l.panaou@electrocyclosis.com.cy.

WEEE Electrocyclosis Cyprus Ltd
41-49 Ayios Nicolaos Street, Nimeli Court
Block B, Suite B21, Engomi, 2408 Nicosia
P.O.Box 25463, 1310 Nicosia, Cyprus
Tel +357 7000 0090 Fax +357 22586001
admin@greendot.com.cy

Ταυτόχρονα χρησιμοποιείται η υφιστάμενη υποδομή της Green Dot Κύπρου από τα υπόλοιπα
τμήματα (Εμπορικό, Τεχνικό και Οικονομικό Τμήμα) όπως και οι Υπηρεσίες του τηλεφωνικού
κέντρου για θέματα επικοινωνίας με το κοινό αλλά και με τα Μέλη – Μετόχους του Οργανισμού.
Σημαντικό στοιχείο για την επικοινωνία του κοινού με το Σύστημα είναι η λειτουργία του
παγκύπριου αριθμού εξυπηρέτησης (7000 9333) και της ιστοσελίδας (www.electrocyclosis.com.cy)
για την παροχή αναλυτικών πληροφοριών σε όλους τους τομείς που αφορούν τα
Ηλεκτρικά/Ηλεκτρονικά Απόβλητα.
Γ. Γενικά
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Κ.Δ.Π. 668/2004 του περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων Νόμου
(Ν.215(Ι)/2002), μέχρι την 31ην Δεκεμβρίου 2008 ήταν υποχρέωση της Κύπρου να συλλέγονται
χωριστά και να τυγχάνουν διαχείρισης 4 Kg αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
(Α.Η.Η.Ε.) οικιακής προέλευσης κατά μέσο όρο, ανά κάτοικο της Δημοκρατίας, ανά έτος. Την πιο
πάνω υποχρέωση επωμίζονται, βάσει του Κανονισμού, οι παραγωγοί Η.Η.Ε. οι οποίοι στην
περίπτωση της Κύπρου, είναι σχεδόν εξ’ ολοκλήρου εταιρείες που εισάγουν Α.Η.Η.Ε. στη
Δημοκρατία.
Ακολουθώντας την πρακτική που ισχύει και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι
εισαγωγείς Η.Η.Ε. είχαν δημιουργήσει το μη κερδοσκοπικό οργανισμό, Εταιρεία Διαχείρισης
Αποβλήτων Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Ειδών (Ε.Δ.Α.Η.Η.Ε.) με στόχο να οργανώσει το πρώτο
συλλογικό σύστημα συμμόρφωσης για την διαχείριση των Α.Η.Η.Ε. στην Κύπρο. Στην συνέχεια ο
Οργανισμός μετονομάστηκε σε WEEE Electrocyclosis Cyprus Ltd.
Το Σύστημα έχει αδειοδοτηθεί από τις αρμόδιες κυβερνητικές αρχές για την συλλογική διαχείριση
Αποβλήτων Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Αρ. Έγκρισης 01/ΣΣΔΕ/31.05.2014) με βάση
το Περί Στερεών και Επικινδύνων Αποβλήτων Νόμο (Ν.215(Ι)/2002) και το Περί Στερεών και
Επικινδύνων Αποβλήτων (Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) Κανονισμό Κ.Δ.Π.
668/2004. Αποτελεί το πρώτο και μόνο αδειοδοτημένο σύστημα διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. στην Κύπρο.
Το Σύστημα της Ηλεκτροκύκλωσης έχει επιλέξει να συνεργαστεί με την Green Dot Κύπρου, η οποία
έχει αναλάβει την ευθύνη να οργανώσει και να διευθύνει το Σύστημα για τη διαχείριση των
Α.Η.Η.Ε.. Μέσα στα πλαίσια της καλύτερης οργάνωσης του Συστήματος και με κύριο στόχο να
αναπτυχθεί ένα σύστημα που να εκμεταλλεύεται τις εμπειρίες και τις βέλτιστες πρακτικές σε άλλες
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Διοίκηση του Συστήματος επέλεξε να συνεργαστεί για την
οργάνωση του Συστήματος και με αντίστοιχο σύστημα στην Αυστρία, την εταιρεία ERA GmbH.
Δ. Γενικά Διαχειριστικά Θέματα
1.

Εγγραφή Παραγωγών στο Σύστημα

Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2009, συμμετείχαν στο Σύστημα 218 εταιρείες εκ των οποίων οι 24 ήταν
Μέτοχοι και οι 194 Μέλη του Συστήματος. Η διαδικασία συνεχίζεται και είναι σημαντική η
προσέγγιση νέων εταιρειών για εγγραφή στο Σύστημα. Σημαντικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία έχουν
οι αρμόδιες αρχές αφού η ευθύνη και τα εργαλεία για την εφαρμογή του Νόμου είναι στα χέρια των
αρχών.
2.

Δηλώσεις Εταιρειών

Η πρώτη Δήλωση Η.Η.Ε. των εταιρειών προς το Σύστημα έγινε για την περίοδο 1-31 Δεκεμβρίου
2009. Για τη συνέχεια οι Δηλώσεις θα γίνονται είτε ανά τρίμηνο, είτε ανά έτος ανάλογα με το
μέγεθος των εταιρειών.

3.

Έλεγχοι Δηλώσεων

Οι πρώτοι έλεγχοι των Δηλώσεων θα αρχίσουν το 2011 εφόσον ολοκληρωθούν οι πρώτες ετήσιες
Δηλώσεις για το 2010.
4.

Τέλη

Από 1η Δεκεμβρίου 2009 εφαρμόζεται και ισχύει ο κατάλογος τελών που εγκρίθηκε από τη ΣΕΔΑ.
Στη φόρμα της Δήλωσης πιο κάτω φαίνονται και τα σχετικά τέλη της κάθε κατηγορίας.
ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ……………………Εως ………………. 200..

Κατηγορία Η.Η.Ε.

Οικιακά

1

Όνομα εταιρείας:

2

Αριθμός εφόρου εταιρειών:

3

Αριθμός εγγραφής στο Φ.Π.Α.:

4

Περίοδος αναφοράς:

5

Ημερομηνία συμπλήρωσης:

6

Υπεύθυνο άτομο:

7

Τηλέφωνο:

8

Πωλήσεις σε Ευρώ:

Εμπορικά

(επιλέξετε μία κατηγορία μόνο)
Official use only

Κατηγορίες τελών Η.Η.Ε

Net €

Received by

Vat €

Noted by

Total €

Approved by

Τόνοι
Α/Α

Received date

<50CM

>50CM

Τέλη ανά τόνο €
<50CM

>50CM

1

Οικιακές συσκευές

142.74

84.51

2

Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών

142.74

84.51

3

Καταναλωτικά είδη

142.74

84.51

4

Φωτιστικά είδη

142.74

84.51

5

Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία

142.74

84.51

6

Παιχνίδια και εξοπλισμός ψυχαγωγίας και αθλητισμού

142.74

84.51

7

Ιατροτεχνολογικά προϊόντα

142.74

84.51

8

Όργανα παρακολούθησης και ελέγχου

142.74

84.51

9

Συσκευές αυτόματης διανομής

142.74

84.51

10

Λαμπτήρες φθoρισμού

517.91

11

Ψυγεία και κλιματιστικά

236.55

12

Οθόνες και τηλεοράσεις

249.28

Ολικό

ΦΠΑ

Σύνολο

€

€

€

Ολικό
ΦΠΑ
Πληρωτέο ποσό
σε €

5.

Οικονομική Κατάσταση

Η Οικονομική Κατάσταση του Συστήματος παρουσιάζεται στο Παράρτημα Α.
Διαχειριστικά
Από τις 17 Σεπτεμβρίου 2009 και μετά από διαβούλευση των αρμόδιων κυβερνητικών αρχών με
τους εισαγωγείς Ηλεκτρικού/Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, τα καταστήματα λιανικής πώλησης των
Μελών και Μετόχων της Ηλεκτροκύκλωσης, δέχονται εκτός από παλιό εξοπλισμό για αντικατάσταση
νέου εξοπλισμού που αγοράζεται από τα καταστήματα του (υποχρέωση ένα προς ένα) και παλιό
εξοπλισμό που θα επιστρέφεται μεμονωμένα από οικιακούς καταναλωτές (1-2 συσκευές ανά
επίσκεψη).

Από τις 16 Νοεμβρίου 2009, λειτουργεί η κεντρική αποθήκη του Συστήματος στη Βιομηχανική
περιοχή βαριάς οχληρίας στο Γέρι και παραλαμβάνει συσκευές από ιδιώτες ή εταιρείες (μετά από
επικοινωνία με το Σύστημα). Μέχρι το τέλος του 2009 είχαν συλλεχθεί περίπου 100 τόνοι Α.Η.Η.Ε..
Αρχές του 2010 προγραμματίζεται πιο συστηματική συλλογή των υλικών από τα καταστήματα
λιανικής με εξοπλισμό αποθήκευσης και συλλογής που θα αναπτύξει το Σύστημα.

Φωτογραφίες της Κεντρικής Αποθήκης του Συστήματος
Εξοπλισμός Αποθήκευσης
Ο Αποθηκευτικός εξοπλισμός που θα χρησιμοποιείται για τις ανάγκες του Συστήματος είναι ο πιο
κάτω:
1. Απορριματοκιβώτια hook χωρητικότητας 30 m3 και διαστάσεων 6.3 m Χ 2.5 m Χ 2.3m.

2. Παλετοκιβώτια για μικρότερες ποσότητες υλικών, διαστάσεων 1200x1000x760mm.

3. Ξύλινα παλέτα με πάτωμα για μικρές ποσότητες σε σημεία που δεν έχουν χώρους για hook
(συνεργεία επιδιόρθωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ή πολύ μικρά
καταστήματα).
4. Πλαστικά δοχεία για την Αποθήκευση Λαμπτήρων.

Στην πλήρη ανάπτυξη του συστήματος συλλογής Α.Η.Η.Ε. θα υπάρχουν σημεία συλλογής σε όλες
τις επαρχίες της Κύπρου, τα οποία θα βρίσκονται στις αποθήκες των εταιρειών που εισάγουν Η.Η.Ε..
Επίσης σημεία συλλογής θα λειτουργήσουν σε εμπορικά σημεία (υπεραγορές, πολυκαταστήματα) τα
οποία θα παρέχουν πρόσβαση στο κοινό για εύκολη απόρριψη των Α.Η.Η.Ε.. Επιπλέον και με σκοπό
την εξυπηρέτηση του κοινού, το Σύστημα προτίθεται μέχρι την λειτουργία των πράσινων σημείων
που θα δημιουργήσει το κράτος, να οργανώσει με την βοήθεια Δήμων που έχουν τις αναγκαίες
υποδομές προσωρινά αλλά οργανωμένα σημεία συλλογής των συσκευών. Όπου δεν υπάρχουν
τέτοιες υποδομές, θα οργανώνονται πάλι σε συνεργασία με τους Δήμους και τις Κοινότητες
περιοδικές εκστρατείες συλλογής των συσκευών από κεντρικά σημεία των τοπικών αρχών.

Διαχείριση Α.Η.Η.Ε
Η WEEE Electrocyclosis Cyprus Ltd, το Σεπτέμβριο του 2008 προσκάλεσε ενδιαφερόμενες
αδειοδοτημένες επιχειρήσεις να υποβάλουν προτάσεις για την παροχή υπηρεσιών συλλογής και
μεταφοράς, αποδοχής, ταξινόμησης, αποθήκευσης και διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. που θα προκύπτουν από
τα έργα της Ηλεκτροκύκλωσης. Για τον σκοπό αυτό είχε εκδοθεί ειδικό έντυπο το οποίο περιέγραφε
τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Η Πρόσκληση για Εκδήλωση
Ενδιαφέροντος για ορισμό Αναδόχου/ων αφορούσε τα έργα:
α. Συλλογή και μεταφορά ΑΗΗΕ με τη χρήση κινητών μονάδων συλλογής.
β. Αποδοχή, ταξινόμηση και αποθήκευση σε υποκατηγορίες ΑΗΗΕ που θα συλλέγονται από τα έργα
της Ηλεκτροκύκλωσης, σε χώρους αποθήκευσης ΑΗΗΕ.

γ. Παραλαβή και διαχείριση Μεγάλων Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών (>50 εκ.).
δ. Παραλαβή και διαχείριση Μικρών Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών (<50 εκ.).
ε. Παραλαβή και διαχείριση Οθόνων Τηλεόρασης και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
στ. Παραλαβή και διαχείριση Ψυγείων.
η. Παραλαβή και διαχείριση Κλιματιστικών.
ζ. Παραλαβή και διαχείριση Λαμπτήρων Φθορισμού.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ηλεκτροκύκλωσης μετά από αξιολόγηση των προσφορών κατέληξε
στην ανάθεση των εργασιών στους αναδόχους που παρουσιάζονται στο πιο κάτω σχεδιάγραμμα:
Ανάθεση Εργασιών για τη Διαχείριση
των Ηλεκτρικών/Ηλεκτρονικών Αποβλήτων
·

·

·

ΚΥΚΑΝ ΛΤΔ

AE Metal Commodities Ltd

Συλλογή και Μεταφορά
ΑΗΗΕ από Σημεία Συλλογής
ΑΗΗΕ

Αποδοχή, Ταξινόμηση και
Αποθήκευση σε
υποκατηγορίες ΑΗΗΕ

ΚΥΚΑΝ ΛΤΔ

Παραλαβή και Διαχείριση
Μικρών Ηλεκτρικών και
Ηλεκτρονικών Συσκευών
(<50εκ.)
Παραλαβή και Διαχείριση
Οθόνων Τηλεόρασης και
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
(CRT & Flat Screens)
Παραλαβή και Διαχείριση
Ψυγείων

AE Metal Commodities Ltd
·

·

Advance Medical Waste
Management Ltd

Advance Medical Waste
Management Ltd

Συλλογή και Μεταφορά
Λαμπτήρων από Σημεία
Συλλογής Λαμπτήρων

Αποθήκευση Λαμπτήρων
Φθορισμού

Παραλαβή και Διαχείριση
Μεγάλων Ηλεκτρικών και
Ηλεκτρονικών Συσκευών (>50
εκ.)
Παραλαβή και Διαχείριση
Κλιματιστικών

Διαχείριση σε Αδειοδοτημένη
Μονάδα του εξωτερικού

Τα συμβόλαια των εταιρειών που έχουν επιλεχθεί για την διαχείριση των Α.Η.Η.Ε. έχουν καταρτιστεί
μετά από διαβούλευση με τις εμπλεκόμενες εταιρείες και αναμένεται να υπογραφούν στις αρχές του
2010. Στην ετοιμασία των συμβολαίων είχαμε και τη βοήθεια του αντίστοιχου Συστήματος της
Ελλάδας.
Ενημέρωση του Κοινού
Την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2009 στο ΕΒΕ Λεμεσού και τη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2009 στο ΚΕΒΕ
στη Λευκωσία οργανώθηκαν από την WEEE Electrocyclosis Cyprus Ltd ενημερωτικές και
εκπαιδευτικές συναντήσεις με τους Μετόχους και τα Μέλη του Οργανισμού. Στις συναντήσεις αυτές
δόθηκαν πληροφορίες για τη πρακτική λειτουργία του Συστήματος και τη Δήλωση που τα Μέλη και

οι Μέτοχοι πρέπει να υποβάλλουν στο Σύστημα. Επεξηγήθηκαν επίσης λεπτομέρειες για τα
λογισμικά συστήματα των εταιρειών που θα υποβάλουν τις Δηλώσεις τους προς το Σύστημα.
Μέσα στα πλαίσια της ενημέρωσης του κοινού στα σημεία πώλησης ετοιμάζεται ειδικό ενημερωτικό
φυλλάδιο το οποίο θα διανέμεται δωρεάν από τα καταστήματα των Μελών του Συστήματος με την
πώληση συσκευών. Έγιναν ήδη δημοσιεύσεις στον τύπο για την έναρξη των δραστηριοτήτων του
Συστήματος και ενημέρωση του κοινού για το που μπορεί να παραδίδει τις παλιές συσκευές του.
Από τις αρχές του 2010 λειτουργεί και η επίσημη ιστοσελίδα του Συστήματος στη διεύθυνση
www.electrocyclosis.com.cy η οποία περιλαμβάνει πολλές χρήσιμες πληροφορίες για το κοινό και τις
υπόχρεες εταιρείες.
Επιπλέον, το Σύστημα στα πλαίσια ολοκληρωμένης οργάνωσης της επικοινωνίας με το κοινό έχει
δρομολογήσει μέσα στο 2010, διαγωνισμό επιλογής επικοινωνιακού οίκου με τον οποίο θα
συνεργαστεί. Ήδη έχουν προσκληθεί διαφημιστικοί οίκοι και έχουν υποβάλει προτάσεις οι οποίες και
αξιολογούνται.
Σε όλα τα Μέλη και Μετόχους έχουν σταλεί ειδικά αυτοκόλλητα με το λογότυπο της
Ηλεκτροκύκλωσης καθώς και αφίσες του Οργανισμού και έχουν αναρτηθεί στις προθήκες των
καταστημάτων λιανικής πώλησης. Με τον τρόπο αυτό το κοινό μπορεί να αναγνωρίσει τα μέλη του
Οργανισμού και να συμβάλει στον σκοπό της ανακύκλωσης Ηλεκτρικών/Ηλεκτρονικών συσκευών
επιστρέφοντας εκεί τις παλιές συσκευές του.

Πρωτοβουλίες
Mια από τις άμεσες προτεραιότητες του Συστήματος είναι η αποδοχή των υλικών της κρατικής
αποθήκης ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών αποβλήτων στους Εργάτες. Για τον σκοπό έχει δρομολογηθεί
σχετικό σχέδιο δράσεως. Η συγκεκριμένη αποθήκη περιέχει γύρω στις 18,000 συσκευές (οθόνες,
εκτυπωτές, πύργους, τροφοδότες, πληκτρολόγια, ποντίκια και άλλα υλικά πληροφορικής) και
αναμένεται να αδειάσει μέχρι το τέλος Μαΐου 2010.
Επιπλέον, έχουν αρχίσει επαφές και παραλαβές από μεγάλες εταιρείες και άλλους Οργανισμούς
(τράπεζες, σχολεία, ιδρύματα, Δήμους, κ.λ.π.) που έχουν αποθηκευμένες παλιές συσκευές για
διαχείριση (κυρίως εξοπλισμό πληροφορικής). Τέτοιες προσπάθειες θα συνεχιστούν αφού στόχος
είναι να συλλεχθούν οι ποσότητες ιστορικών αποβλήτων ώστε να μην οδηγηθούν σε απόρριψη στο
περιβάλλον, καθώς επίσης και να βοηθηθεί το Σύστημα στα πρώτα βήματά του, στην επίτευξη των
στόχων του.
Η Ηλεκτροκύκλωση προτίθεται να προωθεί για επαναχρησιμοποίηση εξοπλισμό πληροφορικής
(ενιαίες συσκευές) όπου αυτό είναι εφικτό δεδομένου ότι η επαναχρησιμοποίηση εξοπλισμού

αποτελεί προτεραιότητα της νέας Ευρωπαϊκής οδηγίας πλαίσιο (2008/98/ΕΕ) και της Κυπριακής
Νομοθεσίας. Για τον σκοπό αυτό θα χρησιμοποιεί ειδικά αδειοδοτημένο εργολάβο
επαναχρησιμοποίησης (Telli Enterprises Ltd) για έλεγχο, ετοιμασία και προώθηση καλής ποιότητας
εξοπλισμού πληροφορικής προς επαναχρησιμοποίηση στην Κύπρο ή στο εξωτερικό.
Ο εξοπλισμός που θα διαχωρίζεται για επαναχρησιμοποίηση θα παραλαμβάνεται από τον εργολάβο
επαναχρησιμοποίησης για περεταίρω έλεγχο, ετοιμασία και εμπορία του εξοπλισμού. Ο εργολάβος
επαναχρησιμοποίησης θα έχει υποχρέωση, όσο εξοπλισμό έχει παραλάβει και δεν μπορεί να το
διαθέσει ως ενιαίες συσκευές για επαναχρησιμοποίηση, να τον επιστρέφει στο Σύστημα για
ανακύκλωση.
Τέλος ετοιμάζεται ειδικό πρόγραμμα σε συνεργασία με τη CYTA για ανακύκλωση κινητών
τηλεφώνων με τη δημιουργία δικτύου τους από την CYTA και διαχείριση όσων δεν μπορούν να
επαναχρησιμοποιηθούν.
Αποτελέσματα Vs Στόχοι
Λόγω του ότι η έναρξη των ουσιαστικών εργασιών έγινε στο τέλος του 2009 και χωρίς ουσιαστικές
υποδομές η αρχική ποσότητα που έχει συλλεχθεί για το 2009 είναι 100 τόνοι. Τα πράγματα
αναμένεται να είναι σαφώς διαφοροποιημένα το 2010 με τη δημιουργία υποδομών συλλογής και
διαχείρισης των υλικών και έτσι αναμένονται πολύ μεγαλύτερες ποσότητες συσκευών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009

2009
€

Εισοδήματα

2008
€

74.837

29.730

(107.082)
(32.245)

957
(92.778)
(62.091)

1.224
(3.045)
(1.821)

349
(4.624)
(4.275)

Ζημιά πριν από τη φορολογία
Φορολογία

(34.066)
(122)

(66.366)
(35)

Ζημιά έτους

(34.188)

(66.401)

Συγκεντρωτικά συνολικά έξοδα έτους

(34.188)

(66.401)

Άλλα εισοδήματα από εργασίες
Έξοδα διοίκησης
Ζημιά από εργασίες
Έσοδα χρηματοδότησης
Έξοδα χρηματοδότησης
Καθαρά έξοδα χρηματοδότησης

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Στις 31 Δεκεμβρίου 2009

Στοιχεία ενεργητικού

2009
€

2008
€

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο
Σύνολο κυκλοφορούντων στοιχείων
ενεργητικού

226.294
40.563

22.306
67.012

266.857

89.318

Σύνολο στοιχείων ενεργητικού

266.857

89.318

Ίδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Συσσωρευμένες ζημιές
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Υποχρεώσεις
Δάνεια και χρηματοδοτήσεις
Σύνολο μη τρεχουσών υποχρεώσεων

85.671
82.251
(209.668) (175.480)
(123.997) (93.229)
51.616
51.616

48.972
48.972

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις
Αναβαλλόμενο εισόδημα
Οφειλόμενη φορολογία
Σύνολο τρεχουσών υποχρεώσεων

142.358
196.586
294
339.238

133.466
109
133.575

Σύνολο υποχρεώσεων

390.854

182.547

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

266.857

89.318

Οι οικονομικές καταστάσεις αναμένεται να εγκριθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 12
Μαΐου 2010.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009

Ροή μετρητών από εργασίες
Ζημιά έτους
Τόκους εισπρακτέους
Τόκους πληρωτέους
Φορολογία
Ροή μετρητών για εργασίες πριν τις αλλαγές
στο κεφάλαιο
κίνησης
Αύξηση στις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Αύξηση στις εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις
Αύξηση στο αναβαλλόμενο εισόδημα
Ροή μετρητών (για)/από εργασίες
Φορολογία που πληρώθηκε
Καθαρή ροή μετρητών (για)/από εργασίες

2009
€

2008
€

(34.188)
(1.224)
2.938
122

(66.401)
(349)
1.081
35

(32.352)
(203.988)
8.892
196.586
(30.862)
(231)
(31.093)

(65.634)
(6.662)
89.335
17.039
(35)
17.004

Ροή μετρητών από επενδυτικές
δραστηριότητες
Τόκοι που εισπράχθηκαν
Καθαρή ροή μετρητών από επενδυτικές
δραστηριότητες

1.224

349

1.224

349

Ροή μετρητών από χρηματοδοτικές
δραστηριότητες
Εισπράξεις από έκδοση μετοχών
Εισπράξεις από νέα δάνεια
Καθαρή ροή μετρητών από χρηματοδοτικές
Δραστηριότητες

3.420
-

67
48.000

3.420

48.067

(26.449)

65.420

67.012

1.592

40.563

67.012

Καθαρή μείωση μετρητών και αντίστοιχων
μετρητών
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στην αρχή του
έτους
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στο τέλος
του έτους

