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Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις  

της χρήσης 

από 1η  Ιανουαρίου έως 31η ∆εκεµβρίου 2012 

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η 

∆εκεµβρίου 2012 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της «SPIDER» ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. 

την 21.03.2013.  

Επισηµαίνεται ότι τα δηµοσιοποιηθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία στοχεύουν στο να 

παράσχουν στον αναγνώστη ορισµένα γενικά οικονοµικά στοιχεία, αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωµένη εικόνα της 

οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της Εταιρείας, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Αναφοράς, η οποία απεικονίζεται στις Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις. 

Νικόλαος Ε. Πέτσιος 

 

 

 

Πρόεδρος του ∆.Σ. & ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

«SPIDER» ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. 
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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Κύριοι Μέτοχοι, 

 Η πορεία της Εταιρείας το 2012, ακολούθησε το γενικό κανόνα των Ελληνικών επιχειρήσεων. Η διατήρηση των 

τιµών των ανακυκλωµένων υλικών χάρτου και πλαστικών σε χαµηλά επίπεδα λόγω της κακής οικονοµικής συγκυρίας µε 

αποτέλεσµα την µείωση του κύκλου εργασιών της Εταιρείας, αποτέλεσαν τον βασικό λόγο της αρνητικής κερδοφορίας. 

 Συγκεκριµένα, ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας στη χρήση 2012 ανήλθε σε 639.673 ευρώ έναντι 799.021 ευρώ 

στην προηγούµενη χρήση, παρουσιάζοντας µείωση 19,94%. Τα µικτά κέρδη στη χρήση 2012 ανήλθαν σε 69.898 ευρώ 

έναντι 274.805 ευρώ στην προηγούµενη χρήση, παρουσιάζοντας µείωση 74,56%. Τα αποτελέσµατα προ φόρων στη 

χρήση 2012 ανήλθαν σε -154.783 ευρώ έναντι -23.695 ευρώ στην προηγούµενη χρήση παρουσιάζοντας µείωση 

553,24%. Τα αποτελέσµατα µετά από φόρους στη χρήση 2012 ανήλθαν σε ζηµιές -131.578 ευρώ έναντι -24.297 ευρώ 

στην προηγούµενη χρήση παρουσιάζοντας µείωση 441,54%, ενώ τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) στη χρήση 2012 ανήλθαν σε -147.721 ευρώ έναντι -18.500 ευρώ 

στην προηγούµενη χρήση, παρουσιάζοντας µείωση 698,48%. 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ 

 Η Εταιρεία αντιµετωπίζει πρόβληµα ρευστότητας, οφειλόµενο κατά κύριο λόγο στο γενικότερο αρνητικό κλίµα 

που επικρατεί στην Ελληνική αγορά. Μια δυναµική αύξηση του κύκλου εργασιών είναι ικανή να βελτιώσει τα οικονοµικά 

µεγέθη της Εταιρείας. Η µονάδα διαλογής ανακυκλώσιµων υλικών που λειτουργεί στα Ιωάννινα και διαχειρίζεται η 

«SPIDER» ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. αναµένεται εντός του έτους να αυξήσει τις ποσότητες των απορριµµάτων υλικών 

συσκευασίας που διαχειρίζεται και να ενισχύσει την παραγωγικότητά της, στοιχείο που θα φανεί και στα οικονοµικά 

αποτελέσµατα. Επιπρόσθετα, η ∆ιοίκηση της Εταιρείας αναζητά λύσεις για την αναδιοργάνωση και εξυγίανση της 

Εταιρείας. 

  Χρηµατοοικονοµικοί ∆είκτες 

 Ακολουθεί ανάλυση των βασικών χρηµατοοικονοµικών δεικτών  της Εταιρείας για την χρήση 2012: 

 2012  2011 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ     
Κύκλου Εργασιών -19,94%  5,35% 

Αποτελεσµάτων προ Τόκων, Αποσβέσεων και Φόρων 698,48%  84,45% 
Αποτελεσµάτων προ Φόρων -553,24%  81,13% 
Αποτελεσµάτων µετά από Φόρους Χρήσης και Αµοιβές ∆. Σ. -441,54%  77,98% 
Ενσώµατων Ακινητοποιήσεων (σε αξία κτήσης) 9,73%  0,81% 

Συνολικών Απασχολουµένων Κεφαλαίων -184,55%  19,99% 
∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ     
Ιδίων Κεφαλαίων (µ. ο. αρχής & τέλους χρήσης) -84,49%  -22,51% 
Συνολικών Απασχολουµένων Κεφαλαίων (µ. ο. αρχής & τέλους χρήσης) -41,47%  -18,88% 
∆ΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ     
Γενική Ρευστότητα 0,31  0,39 
Άµεση Ρευστότητα 0,14  0,21 
∆ΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ    

Απαιτήσεων 42  23 
Προµηθευτών 115  81 
Αποθεµάτων 32  20 
∆ΕΙΚΤΕΣ ∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ    

Ξένα / Ίδια Κεφάλαια -1,83  -2,20 
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ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ 

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

θεωρητικά υπάγεται αναλύονται κατωτέρω στη σηµείωση 4 των Οικονοµικών Καταστάσεων. 

 ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 Η Εταιρεία δεν έχει στην κατοχή της ακίνητα και υποκαταστήµατα. 

 ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 

 Οι παρακάτω συναλλαγές και υπόλοιπα αποτελούν τις συναλλαγές των συνδεδεµένων µερών µε την Εταιρεία, 

κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24: 

 31.12.2012  31.12.2011 

Πωλήσεις 336.855  485.689 

Αγορές  139.954  166.932 

Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών 

στελεχών και µελών της διοίκησης -  - 

 

 31.12.2012  31.12.2011 

Απαιτήσεις  8.358  18.091 

Υποχρεώσεις  42.593  61.216 

Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη 

και µέλη της διοίκησης -  - 

Υποχρεώσεις προς διευθυντικά 

στελέχη και µέλη της διοίκησης -  - 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

1. ∆ιάρθρωση του µετοχικού κεφαλαίου. 

Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε € 160.000,00 και διαιρείται σε 40.000 µετοχές, ονοµαστικής αξίας 

€4,00 έκαστη. Οι µετοχές της Εταιρείας είναι κοινές ονοµαστικές µε δικαίωµα ψήφου. 

2. Περιορισµοί στη µεταβίβαση µετοχών της Εταιρείας. 

Η µεταβίβαση των µετοχών της Εταιρείας γίνεται όπως ορίζει ο νόµος και δεν υφίστανται περιορισµοί στη µεταβίβαση 

από το καταστατικό της. 

3. Μέτοχοι Εταιρείας. 

Οι µέτοχοι κατείχαν την 31.12.2012 τα κάτωθι ποσοστά του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας: 

Μέτοχος 
Ποσοστό του Μ.Κ. 

της Εταιρείας 

«SPIDER» ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. 50,00% 

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΥ  

ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε. 50,00% 

 100,00% 

4. Κάτοχοι κάθε είδους µετοχών που παρέχουν ειδικά δικαιώµατα ελέγχου. 
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∆εν υφίστανται µετοχές της Εταιρείας που παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά δικαιώµατα ελέγχου. 

5. Περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου. 

∆εν προβλέπονται από το καταστατικό της Εταιρείας περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου. 

6. Συµφωνίες µεταξύ των µετόχων της Εταιρείας. 

∆εν έχει καταστεί γνωστή στην Εταιρεία η ύπαρξη συµφωνιών µεταξύ των µετόχων της, οι οποίες 

συνεπάγονται περιορισµούς στη µεταβίβαση των µετοχών της ή στην άσκηση δικαιωµάτων ψήφου που 

απορρέουν από τις µετοχές της. 

7. Κανόνες διορισµού και αντικατάσταση µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τροποποίηση του 

καταστατικού. 

Οι διατάξεις του καταστατικού της Εταιρείας περί διορισµού και αντικατάστασης των µελών του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου και περί τροποποίησης των διατάξεων του καταστατικού δεν διαφοροποιούνται από τα 

προβλεπόµενα στον Κ.Ν. 2190/1920. 

8. Σηµαντική συµφωνία που έχει συνάψει η Εταιρεία και η οποία τίθεται σε ισχύ, τροποποιείται ή λήγει 

σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δηµόσιας πρότασης και τα αποτελέσµατα 

της συµφωνίας αυτής. 

∆εν υφίσταται τέτοια συµφωνία. 

9. Κάθε συµφωνία που η Εταιρεία έχει συνάψει µε τα µέλη του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου ή µε το 

προσωπικό της, η οποία προβλέπει αποζηµίωση σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιµο 

λόγο ή τερµατισµό της θητείας ή της απασχόλησης τους εξαιτίας της δηµόσιας πρότασης. 

∆εν υπάρχουν συµφωνίες της Εταιρείας µε τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  της ή µε το προσωπικό της, 

οι οποίες να προβλέπουν την καταβολή αποζηµίωσης ειδικά σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς 

βάσιµο λόγο ή τερµατισµού της θητείας ή της  απασχόλησής τους εξαιτίας δηµόσιας πρότασης. 

 ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

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

εξαιτίας των οποίων επιβάλλεται ιδιαίτερη αναφορά από τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ). 

Ολοκληρώνοντας την Έκθεση, προτείνουµε προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων να εγκρίνει 

τις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση 2012 και να λάβει τα κατάλληλα µέτρα για την άρση 

των δυσµενών σχέσεων των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας. 

Για την «SPIDER» ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε., 

 

 

 

 

 

ΠΕΤΣΙΟΣ Ε. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Πρόεδρος ∆.Σ. και ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

Προς τους Μετόχους της 

"SPIDER" ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. 

 

Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας "SPIDER" ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. που 

αποτελούνται από την κατάσταση οικονοµικής θέσης της 31 ∆εκεµβρίου 2012, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, 

µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και την 

περίληψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες. 

Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα 

µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως 

και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η 

κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε 

λάθος. 

Ευθύνη του Ελεγκτή 

Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. 

∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να 

συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την 

απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 

Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις 

γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή 

περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται 

είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές 

δικλίδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας, µε 

σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης 

επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων της Εταιρείας.  Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση 

της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που 

έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. 

Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της 

ελεγκτικής µας γνώµης. 

Γνώµη 

Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την 

οικονοµική θέση της Εταιρείας "SPIDER" ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2012 και τη 

χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε 

τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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Έµφαση Θεµάτων 
Εφιστούµε την προσοχή σας στα εξής: 

(1) Στις σηµειώσεις των οικονοµικών καταστάσεων και ειδικότερα στη Σηµείωση 4.2 «Κίνδυνος ρευστότητας» που 

γίνεται αναφορά στις ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις και τις ρυθµίσεις αυτών από την Εταιρεία και στη σηµείωση των 

οικονοµικών καταστάσεων 2.1. «Βασικές λογιστικές αρχές - Πολιτικές» όπου αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους οι 

ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας έχουν καταρτισθεί µε βάση την αρχή της συνεχιζόµενης 

δραστηριότητας. Παρά ταύτα, το ενδεχόµενο µη επιτυχούς έκβασης των προσπαθειών της ∆ιοίκησης της εταιρείας, 

σύµφωνα µε τις ανωτέρω γνωστοποιήσεις, υποδηλώνει την ύπαρξη αβεβαιότητας σχετικά µε τη δυνατότητα οµαλής 

συνέχισης της δραστηριότητας της εταιρείας. Στο συµπέρασµά µας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση µε το θέµα 

αυτό. (2) Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας έχει καταστεί αρνητικό και συνεπώς συντρέχουν οι 

προϋποθέσεις εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 48 του κωδ. Ν. 2190/1920 και συνεπώς επιβάλλεται η εταιρεία 

να λάβει τα προσήκοντα µέτρα, ώστε να αρθούν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του άρθρου αυτού. 

Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων 

Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α και 37 του 

Κ.Ν. 2190/1920. 

 

 

Ιωάννινα, 22 Μαρτίου 2013 

Η ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 

 

 

Ελένη Χαρ. Παππά 

Αρ. Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 22731 

Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε. 

µέλος της Crowe Horwath International 

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα 

Αρ. Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 125 
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Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης 

Ποσά σε €  Σηµ.  31.12.2012  31.12.2011 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ      
Μη κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία      
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 5.1 42.876  43.118 

Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 5.2 82.681  59.476 

  125.557  102.594 
Κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία      
Αποθέµατα 5.3 49.527  28.220 

Πελάτες 5.4 74.535  52.938 
Λοιπές απαιτήσεις 5.5 13.409  15.617 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 5.6 26.802  740 

  164.273  97.515 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  289.830  200.109 

     

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     

Μετοχικό κεφάλαιο 5.7 160.000  160.000 

Αποτελέσµατα εις νέο 5.8 -408.984  -277.406 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  -248.984  -117.406 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις     

Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους 5.9 14.209  11.266 

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 5.10 -  54.050 

  14.209  65.317 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις     

Προµηθευτές 5.11 178.935  115.771 

Λοιπές υποχρεώσεις 5.12 345.670  136.427 

  524.605  252.197 

Σύνολο Υποχρεώσεων  538.814  317.514 

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  289.830  200.109 
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Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος 

Ποσά σε € Σηµ. 
01.01.2012 - 
31.12.2012 

 
01.01.2011 - 
31.12.2011 

Κύκλος εργασιών 6.1 639.673  799.021 

Κόστος πωλήσεων 6.2 -569.774  -524.215 

Μικτό κέρδος  69.898  274.805 
Άλλα έσοδα  6.6 19.751  50.050 

Έξοδα διαθέσεως 6.4 -158.293  -286.246 
Έξοδα διοικήσεως 6.5 -46.561  -43.242 
Άλλα έξοδα  6.7 -38.758  -18.320 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα και έξοδα 6.8 -820  -743 

Κέρδη (ζηµιές) προ φόρων  -154.783  -23.695 

Φόρος εισοδήµατος 6.9 23.205  -602 

Καθαρά κέρδη (ζηµιές) χρήσης  -131.578  -24.297 

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους (Β)  0  0 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα µετά από 
φόρους (Α)+(Β) 

 
-131.578  -24.297 

     

Κέρδη (ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή – 
βασικά (σε ευρώ) 7.3 -3,2895  -0,6074 

Κέρδη (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών 
και επενδυτικών αποτελεσµάτων  -153.963  -24.438 
Κέρδη (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών 
αποσβέσεων  -147.721  -18.500 
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Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων  

Ποσά σε € 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Αποτελέσµατα 
εις νέον 

Σύνολο 

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2011, σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ 160.000 -253.109 -93.109 
Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων για τη χρήση 01.01 – 31.12.2011    
Καθαρά αποτελέσµατα χρήσης 2011 0 -24.297 -24.297 

Συνολικό αναγνωριζόµενο Κέρδος / ζηµιά χρήσης 0 -24.297 -24.297 

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2011 160.000 -277.406 -117.406 

Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων για τη χρήση 01.01 – 31.12.2012    
Καθαρά αποτελέσµατα χρήσης 2012 0 -131.578 -131.578 

Συνολικό αναγνωριζόµενο Κέρδος / ζηµιά χρήσης 0 -131.578 -131.578 

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2012 160.000 -408.984 -248.984 
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Κατάσταση Ταµειακών Ροών (έµµεση µέθοδος) 

 Ποσά σε €  
01.01.2012 - 
31.12.2012  

01.01.2011 - 
31.12.2011 

Λειτουργικές δραστηριότητες:    

Κέρδη (ζηµιές) προ φόρων -154.783  -23.695 

Πλέον / µείον προσαρµογές για:     

Αποσβέσεις 6.242  5.937 

Προβλέψεις 2.942  0 
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής 
δραστηριότητας -19  -5 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 839  748 

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

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων -21.307  1.670 

Μείωση / (αύξηση)  απαιτήσεων -19.389  46.791 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 218.357  -38.546 

Μείον:    

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -839  -748 

Σύνολο Εισροών / (Εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 32.043  -7.848 

Επενδυτικές δραστηριότητες:    

Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών παγίων -6.000  -498 

Τόκοι εισπραχθέντες 19  5 

Σύνολο Εισροών / (Εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -5.981  -492 

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
χρήσης (α) + (β) 26.062  -8.340 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 740  9.080 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 26.802  740 

-  
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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). Το µετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε 160.000 ευρώ, το οποίο αποτελείται από 40.000 

ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 4 ευρώ εκάστης. Στο µετοχικό κεφάλαιο συµµετέχουν: 

-  Η «SPIDER» ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 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 ∆. Ζίτσας και είναι 

εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών (ΜΑΕ) του Νοµού Ιωαννίνων, µε αριθµό 64488/42/Β/07/0027 

(ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 30326729000). 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. 

Την Εταιρεία διοικεί πενταµελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο, η θητεία του οποίου λήγει την 30.6.2014 και τα µέλη του 

είναι τα εξής: 

Πέτσιος Νικόλαος του Ευαγγέλου Πρόεδρος του ∆.Σ. & ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

Λαζόπουλος Χρήστος του ∆ηµητρίου Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. 

Πέτσιος Μιχαήλ του Κωνσταντίνου Μέλος του ∆.Σ. 

Λώλης Μιχαήλ του Βασιλείου Μέλος του ∆.Σ. 

Λαζόπουλος ∆ηµήτριος του Χρήστου Μέλος του ∆.Σ. 
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2. Πλαίσιο κατάρτισης οικονοµικών καταστάσεων 

2.1 Πλαίσιο κατάρτισης οικονοµικών καταστάσεων  

Οι οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2012 που καλύπτουν την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η 

∆εκεµβρίου 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 Εταιρεία αντιµετωπίζει πρόβληµα ρευστότητας, οφειλόµενο κατά κύριο λόγο στο γενικότερο αρνητικό κλίµα 

που επικρατεί στην Ελληνική αγορά. Μια δυναµική αύξηση του κύκλου εργασιών είναι ικανή να βελτιώσει τα οικονοµικά 

µεγέθη της Εταιρείας. Η µονάδα διαλογής ανακυκλώσιµων υλικών που λειτουργεί στα Ιωάννινα και διαχειρίζεται η 

«SPIDER» ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. αναµένεται εντός του έτους να αυξήσει τις ποσότητες των απορριµµάτων 

υλικών συσκευασίας που διαχειρίζεται και να ενισχύσει την παραγωγικότητά της, στοιχείο που θα φανεί και στα 

οικονοµικά αποτελέσµατα. Επιπρόσθετα, η ∆ιοίκηση της Εταιρείας αναζητά λύσεις για την αναδιοργάνωση και 

εξυγίανση της Εταιρείας. 

 Για την άρση των δυσµενών σχέσεων των Ιδίων Κεφαλαίων η ∆ιοίκηση της Εταιρείας θα προτείνει στη Γενική 

Συνέλευση των µετόχων τη λήψη των κατάλληλων µέτρων. 

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. 

 

2.2 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-Μεταβιβάσεις χρηµατοοικονοµικών 

περιουσιακών στοιχείων» 

(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 
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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 δύο τροποποιήσεις προτύπων έχουν εφαρµογή στην τρέχουσα χρήση 2012. Ωστόσο εγκρίθηκαν από  την 

Ευρωπαϊκή Ένωση στις 11 ∆εκεµβρίου 2012 και εφαρµόζονται υποχρεωτικά το αργότερο, από την ηµεροµηνία  

έναρξης του πρώτου οικονοµικού έτους που αρχίζει από την ηµεροµηνία αυτή ή µεταγενέστερα. 

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

Σοβαρός  υπερπληθωρισµός  και  άρση  καθορισµένων ηµεροµηνιών  για  υιοθετούντες  για  πρώτη  

φορά» 

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1255/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης ∆εκεµβρίου 2012, L 360/29.12.2012) 

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 ∆ΠΧΑ 1 σύµφωνα µε την 

οποία µία Εταιρεία που για πρώτη φορά εφαρµόζει τα ∆ΠΧΑ 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 

περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που διαθέτει πριν την «οµαλοποίηση» του νοµίσµατος, στην εύλογη αξία 

κατά την ηµεροµηνία  µετάβασης στα ∆ΠΧΑ 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 Εταιρεία δύναται να παρουσιάσει ως συγκριτική µία περίοδο µικρότερη των 

12 µηνών. Επίσης καταργούνται οι συγκεκριµένες ηµεροµηνίες (1.1.2004 και 25.10.2002) που ορίζει το πρότυπο 

αναφορικά µε τις εξαιρέσεις που προβλέπονται για τη παύση αναγνώρισης και την αποτίµηση στην εύλογη αξία κατά 

την αρχική αναγνώριση, των χρηµατοοικονοµικών µέσων. Οι ηµεροµηνίες αυτές αντικαθίστανται από τη φράση 

«ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΑ». 

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

∆ΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήµατος –  Αναβαλλόµενος  φόρος:  Ανάκτηση  υποκείµενων  

περιουσιακών  στοιχείων» 

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1255/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης ∆εκεµβρίου 2012, L 360/29.12.2012) 

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 µέσω 

χρήσης 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, όταν υιοθετηθεί από την ευρωπαϊκή ένωση, θα έχει σηµαντική 

επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις. 
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Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά για περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από την 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-Κρατικά ∆άνεια» 

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 ∆ΠΧΑ 1 σύµφωνα µε την 

οποία, κατά την πρώτη εφαρµογή των ∆ΠΧΑ, µία Εταιρεία δεν θα πρέπει να εφαρµόσει αναδροµικά τις απαιτήσεις των 

∆ΠΧΑ 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 ∆ΠΧΑ κατά τρόπο συνεπή µε τα ∆ΠΧΑ, η Εταιρεία 

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 Εταιρεία που υιοθετεί για πρώτη φορά τα ∆ΠΧΑ δύναται να 

εφαρµόσει αναδροµικά τα ∆ΠΧΑ 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. 

∆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 ∆ΠΧΑ 7 µε  την 

οποία  προστέθηκαν στο πρότυπο γνωστοποιήσεις αναφορικά µε τη µετάβαση στο ∆ΠΧΑ 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. 

∆ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση  Εύλογης  Αξίας» 

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1255/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης ∆εκεµβρίου 2012, L 360/29.12.2012) 
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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 βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης 

της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 13 στις οικονοµικές του καταστάσεις.  

∆ΛΠ 1  (Τροποποίηση) «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων- Παρουσίαση  των  στοιχείων  των  

λοιπών  συνολικών  εσόδων» 

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 475/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουνίου 2012, L 146/6.6.2012) 

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 . 

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

σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις.  

∆ΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζοµένους» 

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 475/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουνίου 2012, L 146/6.6.2012) 

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.   

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

«Χρηµατοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις-Συµψηφισµός χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών  στοιχείων  

και  χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων» 

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1256/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης ∆εκεµβρίου 2012, L 360/29.12.2012) 

Εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014. Η εφαρµογή 

νωρίτερα επιτρέπεται. 
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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 .  

Ε∆∆ΠΧΑ 20 «Κόστος αποκάλυψης στη φάση της παραγωγής σε ορυχείο επιφανείας» 

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1255/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης ∆εκεµβρίου 2012, L 360/29.12.2012) 

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.  

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 την 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.  
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3. Βασικές λογιστικές αρχές - Πολιτικές 

Βάση Σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων 

Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.). Για τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων έχουν τηρηθεί οι λογιστικές µέθοδοι και 

εκτιµήσεις που χρησιµοποιήθηκαν για την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων της 31.12.2011, προσαρµοσµένων 

µε τις αναθεωρήσεις που επιτάσσουν τα ∆.Π.Χ.Α., οι οποίες δε διαφοροποίησαν ουσιωδώς τις οικονοµικές καταστάσεις 

της κλειόµενης ή των προηγουµένων χρήσεων. 

Οι οικονοµικές  καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε την αρχή του ιστορικού κόστους, µε εξαίρεση την 

αποτίµηση των γηπέδων και κτιρίων. Οι βασικές λογιστικές αρχές – πολιτικές που ακολουθήθηκαν είναι οι 

παρακάτω: 

 

Υπεραξία 

Η υπεραξία (Goodwill) που προκύπτει κατά την ενοποίηση αντιπροσωπεύει την υπερβάλλουσα αξία του 

τιµήµατος δηλ. του κόστους εξαγοράς σε σχέση µε το µερίδιο της Εταιρείας στην αντίστοιχη εύλογη αξία των 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων µιας θυγατρικής, την ηµεροµηνία της εξαγοράς. 

 

Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 

Τα γήπεδα και τα κτίρια που κατέχονται µε σκοπό τη χρήση τους στην παραγωγή ή διάθεση αγαθών και 

υπηρεσιών ή για διοικητικούς σκοπούς εµφανίζονται στον Ισολογισµό στην αναπροσαρµοσµένη αξία τους, η οποία 

ισούται µε  την εύλογη αξία τους κατά την ηµεροµηνία της αναπροσαρµογής τους, που έχει καθορισθεί µετά από 

αξιολόγηση από επαγγελµατίες εκτιµητές µε βάση τεκµηρίωση της αγοράς, µειωµένη καταρχήν µε τις σωρευµένες 

αποσβέσεις και κατά δεύτερον µε τυχόν απαξίωσή τους.  

Οι αναπροσαρµογές πραγµατοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα, έτσι ώστε το εναποµείνον λογιστικό 

υπόλοιπο να µη διαφέρει σηµαντικά από εκείνο που θα προέκυπτε, αν χρησιµοποιείτο η αντίστοιχη εύλογη αξία κατά 

την ηµεροµηνία του Ισολογισµού. 

Μηχανολογικός εξοπλισµός – Μεταφορικά Μέσα - Έπιπλα και εξοπλισµός εµφανίζονται στο κόστος τους 

µειωµένα κατά το ποσό των σωρευµένων αποσβέσεων και την αναγνωρισµένη ζηµιά από αποµείωση της αξίας 

τους. 

Οι αποσβέσεις λογίζονται έτσι ώστε να επιβαρύνουν τα αποτελέσµατα αναλογικά µε το κόστος ή την αξία 

αποτίµησης των παγίων περιουσιακών στοιχείων, εκτός από την γη και τις α κινητοποιήσεις υπό εκτέλεση, κατά 

την διάρκεια της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής τους, χρησιµοποιώντας την σταθερή µέθοδο µε τους  παρακάτω 

συντελεστές: 

Κτίρια & Τεχνικά Έργα 2% 

Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός               5% 

Μεταφορικά µέσα     8% 

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός 10% - 35% 

Τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται µε χρηµατοδοτικές µισθώσεις, αποσβένονται µε βάση την 
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εκτιµώµενη ωφέλιµη  ζωή  τους  µε την ίδια µέθοδο όπως και τα λοιπά πάγια στοιχεία. 

Το κέρδος ή η ζηµιά που προκύπτει από την πώληση ή την απόσυρση ενός περιουσιακού στοιχείου 

καθορίζεται ως η διαφορά µεταξύ των εσόδων από την πώληση και της αντίστοιχης α ν από σβε στ ης αξίας του 

και µεταφέρεται στα αποτελέσµατα της χρήσης. 

 

Επενδύσεις σε ακίνητα για εκµετάλλευση 

Η επένδυση σε ακίνητα για εκµετάλλευση, που αφορά ακίνητα που αποκτώνται µε σκοπό τα έσοδα από ενοίκια 

και την κεφαλαιακή ανατίµηση, εµφανίζονται στην εύλογη αξία τους κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού. 

 

Ιδιοπαραγωγή άυλων περιουσιακών στοιχείων - έξοδα ερευνών και ανάπτυξης 

Οι δαπάνες ερευνών και ανάπτυξης λογιστικοποιούνται ως έξοδα στην περίοδο που πραγµατοποιούνται. 

Ένα ιδιοπαραγόµενο άυλο περιουσιακό στοιχείο που προκύπτει από την ανάπτυξη της Εταιρείας, 

αναγνωρίζεται ως τέτοιο µόνο όταν συντρέχουν όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις: 

• Το στοιχείο που δηµιουργείται µπορεί να αναγνωρισθεί / ταυτοποιηθεί  

• Είναι πιθανό ότι το στοιχείο που δηµιουργείται θα αποφέρει µελλοντικά οικονοµικά οφέλη και 

• Το κόστος ανάπτυξης του περιουσιακού στοιχείου µπορεί να µετρηθεί µε αξιοπιστία. 

Τα ιδιοπαραγόµενα άυλα πάγια στοιχεία αποσβένονται µε τη σταθερή µέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης 

ζωής τους. Όπου δεν µπορούν να αναγνωρισθούν ιδιοπαραγόµενα άϋλα στοιχεία, οι δαπάνες ανάπτυξης 

αναγνωρίζονται ως έξοδα στη χρήση που πραγµατοποιούνται. 

 

Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις 

Οι µισθώσεις ταξινοµούνται ως χρηµατοδοτικές µισθώσεις όταν σύµφωνα µε τους όρους µίσθωσης σχεδόν 

όλοι οι κίνδυνοι και οι απολαβές της ιδιοκτησίας του µισθίου µεταφέρονται ουσιαστικά στον µισθωτή και σε 

λειτουργικές µισθώσεις, που είναι όλες οι υπόλοιπες περιπτώσεις. 

 

Η Εταιρεία ως µισθωτής 

Τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται στα πλαίσια χρηµατοδοτικής µίσθωσης αναγνωρίζονται ως 

περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας και λογιστικοποιούνται µε  την εύλογη αξία τους. Η αντίστοιχη υποχρέωση προς 

τον εκµισθωτή συµπεριλαµβάνεται στον Ισολογισµό και εµφανίζεται ως υποχρέωση από χρηµατοδοτική µίσθωση - 

δάνεια. 

Οι πληρωµές µισθώσεων διαχωρίζονται σε κόστος χρηµατοδότησης και στη µείωση της  υποχρέωσης της 

µίσθωσης έτσι ώστε να επιτευχθεί µια σταθερή, περιοδική επιβάρυνση από τόκους στο εναποµείναν υπόλοιπο της 

υποχρέωσης. Το κόστος χρηµατοδότησης επιβαρύνει απευθείας τα χ ρ η µ α τ ο ο ι κ ο ν ο µ ι κ ά  αποτελέσµατα. 

 

Αποµείωση αξίας παγίων στοιχείων  

Κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού, η Εταιρεία εξετάζει το αναπόσβεστο υπόλοιπο των ενσώµατων και 

ασώµατων παγίων στοιχείων προκειµένου να διαπιστώσει αν υπάρχει ένδειξη απαξίωσής τους. Αν συντρέχει 

περίπτωση απαξίωσης τους, γίνεται εκτίµηση της ανακτήσιµης αξίας του παγίου έτσι ώστε να καθοριστεί το ύψος της 
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ζηµιάς αποµείωσης της αξίας του (αν συντρέχει τέτοια περίπτωση). Ένα ασώµατο πάγιο στοιχείο µε απεριόριστη 

ωφέλιµη ζωή εξετάζεται για αποµείωση σε ετήσια βάση και οποτεδήποτε υπάρχει ένδειξη αποµείωσης του παγίου. 

 

Επενδύσεις κατεχόµενες ως την λήξη 

Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού µε πάγιες ή προσδιορισµένες 

πληρωµές και συγκεκριµένη λήξη και τα οποία η Εταιρεία έχει την πρόθεση και την δυνατότητα να τα διακρατήσει ως 

την λήξη τους. 

 

Αποθέµατα 

Τα αποθέµατα απεικονίζονται στη χαµηλότερη µεταξύ της αξία κτήσης τους ή του κόστους παραγωγής κατά 

περίπτωση και της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας τους. Το κόστος παραγωγής προσδιορίζεται από τα άµεσα 

αναλωθέντα υλικά και, όπου συντρέχει η περίπτωση, τα άµεσα εργατικά καθώς και τα αναλογούντα γενικά 

βιοµηχανικά έξοδα που πραγµατοποιούνται προκειµένου να φθάσουν τα αποθέµατα στην παρούσα κατάσταση. Το 

κόστος παραγωγής προσδιορίζεται χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της σταθµισµένης µέσης τιµής. Η καθαρή 

ρευστοποιήσιµη αξία αντιπροσωπεύει την εκτιµώµενη αξία πώλησης µειωµένη κατά το εκτιµώµενο κόστος 

ολοκλήρωσης και τα άµεσα έξοδα πώλησης. 

 

Απαιτήσεις 

Οι απαιτήσεις από εµπορικές δραστηριότητες είναι άτοκες και παρουσιάζονται στην ονοµαστική τους αξία, 

µειωµένες µε σχετική πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων. 

 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ταµειακών διαθεσίµων 

 Τα διαθέσιµα και ισοδύναµα διαθεσίµων περιλαµβάνουν τις καταθέσεις στην τράπεζα, τα µετρητά στο ταµείο 

καθώς επίσης και  τις  βραχυπρόθεσµες  επενδύσεις  υψηλής  ρευστότητας  όπως  τα  προϊόντα  της  αγοράς  

χρήµατος  και  τις λοιπές τραπεζικές καταθέσεις. Τα  προϊόντα  της  αγοράς  χρήµατος  είναι  χρηµατοοικονοµικά  

στοιχεία  του  ενεργητικού που αποτιµώνται στην εύλογη αξία. 

 

Κρατικές επιχορηγήσεις 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις για κατάρτιση του προσωπικού αναγνωρίζονται ως έσοδο. Οι κρατικές 

επιχορηγήσεις που αφορούν πάγια περιλαµβάνονται στις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις και αντιµετωπίζονται σαν 

έσοδο εποµένων χρήσεων που µεταφέρονται στα αποτελέσµατα αναλογικά µέσω διενέργειας αρνητικών 

αποσβέσεων µε τους ίδιους συντελεστές απόσβεσης όπως τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που αφορούν. 

 

∆άνεια Τραπεζών 

Τα τραπεζικά  δάνεια και οι υπεραναλήψεις καταχωρούνται µε τα αντίστοιχα ποσά των αναλήψεων. Τα 

χρηµατοοικονοµικά έξοδα, λογιστικοποιούνται σε δεδουλευµένη βάση σύµφωνα µε τους όρους της εκάστοτε 

δανειακής σύµβασης. 
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Χρηµατοοικονοµικά µέσα 

Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις εµφανίζονται στον Ισολογισµό της Εταιρείας, 

από τη στιγµή που η Εταιρεία είναι συµβαλλόµενο µέρος µιας τέτοιας σύµβασης χρηµατοοικονοµικών µέσων. 

 

Πράξεις σε ξένα νοµίσµατα 

Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα καταχωρούνται µε βάση την ισχύουσα ισοτιµία του συναλλάγµατος κατά 

την ηµεροµηνία της συναλλαγής. Τα νοµισµατικά στοιχεία των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που 

παρουσιάζονται σε ξένα νοµίσµατα υπολογίζονται στο νόµισµα των οικονοµικών καταστάσεων, κατά την ηµεροµηνία 

του Ισολογισµού µε βάση τις ισχύουσες συναλλαγµατικές ισοτιµίες κατά την ηµεροµηνία αυτή. 

Τα µη νοµισµατικά στοιχεία των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που αποτιµούνται στην εύλογη 

αξία τους και παρουσιάζονται σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται µε την ισοτιµία της ηµεροµηνίας εκείνης που 

καθορίσθηκε η εύλογη αξία τους. 

Τα κέρδη και οι ζηµιές που προκύπτουν από την αποτίµηση αυτή συµπεριλαµβάνονται στο καθαρό κέρδος ή 

ζηµιά της χρήσης, εκτός από συναλλαγµατικές διαφορές σε µη-νοµισµατικά στοιχεία περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων όπου οι αλλαγές στην εύλογη αξία καταχωρούνται απευθείας στην καθαρή θέση. 

 

Κόστος παροχών προς το προσωπικό κατά την έξοδο του από την υπηρεσία 

Το ύψος της αποζηµίωσης που καταβάλλεται είναι το υποχρεωτικό από το Ν. 2112/1920. 

Η µέθοδος Projected Unit Credit θεωρεί ότι κάθε έτος υπηρεσίας δίνει µια επιπρόσθετη µονάδα δικαιούµενης 

παροχής και χτίζει τη συνολική υποχρέωση υπολογίζοντας κάθε µονάδα χωριστά. 

Για τα προγράµµατα παροχών εξόδου προσωπικού από την υπηρεσία, το κόστος των παροχών αυτών 

καθορίζεται µε βάση τις εκτιµήσεις αναλογιστικών µελετών, οι οποίες πραγµατοποιούνται κατά τακτά διαστήµατα. 

Τα αναλογιστικά κέρδη ή ζηµίες, καταχωρούνται εξ’ ολοκλήρου στη χρήση που πραγµατοποιήθηκαν. 

Το ποσό της υποχρέωσης καταβολής καθορισµένων παροχών στο προσωπικό που εµφανίζεται στον Ισολογισµό 

αντιπροσωπεύει την παρούσα αξία µειωµένη κατά την εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος. 

 

Κόστος ∆ανεισµού 

Το κόστος δανεισµού στο σύνολό του επιβαρύνει τα αποτελέσµατα της χρήσης µέσα στην οποία 

πραγµατοποιείται είτε αφορά βραχυπρόθεσµα δάνεια κεφαλαίου κίνησης είτε λοιπά δάνεια µακροπροθέσµου 

χαρακτήρα. 

 

Φορολογία εισοδήµατος και αναβαλλόµενος φόρος  

Η δαπάνη του φόρου αντιπροσωπεύει το άθροισµα του τρέχοντος φόρου και της αναβαλλόµενης φορολογίας 

και βαρύνει τα αποτελέσµατα της χρήσης. 

Η επιβάρυνση του τρέχοντος φόρου της χρήσης βασίζεται στο φορολογητέο κέρδος της χρήσης. Το 

φορολογητέο κέρδος διαφέρει από το καθαρό λογιστικό κέρδος που εµφανίζεται στα αποτελέσµατα διότι αποκλείει 

έσοδα ή έξοδα που φορολογούνται ή εξαιρούνται από τον φόρο σε άλλες χρήσεις και  επιπλέον αποκλείει στοιχεία 

που ποτέ δεν φορολογούνται ή εξαιρούνται από τον φόρο. Ο φόρος υπολογίζεται σύµφωνα µε τους ισχύοντες 
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φορολογικούς συντελεστές κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού. 

Η αναβαλλόµενη φορολογία υπολογίζεται µε βάση την µέθοδο υποχρέωσης του Ισολογισµού, σε ότι αφορά 

στις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν από διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου 

ή υποχρέωσης που παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις και των αντίστοιχων φορολογικών βάσεων που 

χρησιµοποιούνται για φορολογικούς σκοπούς για τον προσδιορισµό της φορολογητέας ύλης. 

Η αναβαλλόµενη φορολογία υπολογίζεται σύµφωνα µε τους φορολογικούς συντελεστές που αναµένεται να 

βρίσκονται σε ισχύ την περίοδο που θα ρευστοποιηθεί η απαίτηση ή θα διακανονιστεί η υποχρέωση.  

Ο φόρος εισοδήµατος αναγνωρίζεται ως έξοδο ή έσοδο στην κατάσταση αποτελεσµάτων. Κατ’ εξαίρεση, ο 

φόρος εισοδήµατος που αφορά γεγονότα, οι συνέπειες των οποίων αναγνωρίζονται στα ίδια κεφάλαια, αναγνωρίζεται 

κατευθείαν στα ίδια κεφάλαια.  

 

Υποχρεώσεις 

Οι υποχρεώσεις από εµπορικές δραστηριότητες είναι άτοκες και εµφανίζονται στην ονοµαστική τους αξία. 

 

∆ιανοµή µερισµάτων 

Η διανοµή µερισµάτων στους µετόχους της Ε τ α ι ρ ε ί α ς  αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις οικονοµικές  

καταστάσεις την ηµεροµηνία κατά την οποία η διανοµή εγκρίνεται από την Τακτική  Γενική Συνέλευση των µετόχων. 

 

Αναγνώριση εσόδων 

Έσοδα: Τα  έσοδα  περιλαµβάνουν την εύλογη αξία εκτελεσθέντων έργων, πωλήσεων αγαθών και παροχής 

υπηρεσιών, καθαρά από Φόρο Προστιθεµένης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται 

ως εξής: 

- Πωλήσεις αγαθών: Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα 

αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισµένη. 

- Παροχή υπηρεσιών: Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι υπηρεσίες, µε 

βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της παρεχόµενης υπηρεσίας σε  σχέση µε το σύνολο των παρεχόµενων 

υπηρεσιών. 

Μερίσµατα: Τα µερίσµατα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεµελιώνεται το δικαίωµα είσπραξής τους. 

Έξοδα: Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα σε δεδουλευµένη βάση.  
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4. ∆ιαχείριση κινδύνων 

Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

Η Εταιρεία εκτίθεται σε ευρύ 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. 

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. 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 να εισπράξει µέρος των απαιτήσεων ώστε να βελτιώσει περαιτέρω τις ταµειακές ροές 

της. 

Παρακάτω παρατίθενται οι συµβατικές λήξεις των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων: 

 Κατά την 31.12.2012 η Εταιρεία έχει καθυστερήσει στην καταβολή φόρων ύψους 17 χιλ. ευρώ περίπου, ενώ 

έχει ρυθµίσει και εξυπηρετεί κανονικά τις ασφαλιστικές της υποχρεώσεις ύψους 248 χιλ. περίπου. Επίσης, δεν έχουν 

καταβληθεί δεδουλευµένες αποδοχές προσωπικού ύψους 35 χιλ. ευρώ περίπου. 

 Κατά την 21.03.2013 - ηµεροµηνία σύνταξης και έγκρισης από το ∆.Σ. των Ετήσιων Οικονοµικών 

Καταστάσεων - οι ληξιπρόθεσµες και ρυθµισµένες υποχρεώσεις της Εταιρείας έχουν ως εξής: Η Εταιρεία έχει 

καθυστερήσει στην καταβολή φόρων ύψους 21 χιλ. ευρώ περίπου, ενώ έχει ρυθµίσει και εξυπηρετεί κανονικά τις 

ασφαλιστικές της υποχρεώσεις ύψους 265 χιλ. περίπου. Επίσης δεν έχουν καταβληθεί δεδουλευµένες αποδοχές 

προσωπικού ύψους 30 χιλ. ευρώ περίπου. 

 

3. Κίνδυνος αγοράς 

• Συναλλαγµατικός κίνδυνος 

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

 

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.  
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5.  Σηµειώσεις στις Οικονοµικές Καταστάσεις 

5.1 Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία  

 Τα ενσώµατα πάγια της Εταιρείας, αναλύονται ως ακολούθως: 

Ποσά σε €  
Μεταφορικά 

µέσα 
 
Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισµός 
 Σύνολο 

Κόστος κτήσης 1 Ιανουαρίου 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 -3.530  -2.712  -6.242 

Κόστος κτήσης 31 ∆εκεµβρίου 2012 35.300  32.334  67.634 

Μείον: Συσσωρευµένες αποσβέσεις -12.874  -11.884  -24.758 

Λογιστική αξία 31 ∆εκεµβρίου 2012 22.426  20.449  42.876 

 

 

5.2 Αναβαλλόµενος Φόρος Εισοδήµατος 

 Ο λογαριασµός αυτός αναλύεται ως ακολούθως:  

Ποσά σε € 31.12.2012  31.12.2011 

Αναγνωριζόµενες φορολογικά ζηµίες κλειόµενης χρήσης -60.097  -921 
Αναγνωριζόµενες φορολογικά ζηµίες προηγ. χρήσης -23.290  -59.176 

 -83.387  -60.097 

Μη Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία    
Άυλα περιουσιακά στοιχεία -20  -190 

Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 3.567  3.065 

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις    
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόµενους -2.842  -2.253 

Σύνολο 706  621 

Γενικό σύνολο -82.681  -59.476 

 

5.3 Αποθέµατα 

 Τα αποθέµατα της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

Ποσά σε € 31.12.2012  31.12.2011 

Εµπορεύµατα 49.527  28.220 

Σύνολο 49.527  28.220 

 

5.4 Πελάτες  
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 Ο λογαριασµός αυτός αναλύεται ως ακολούθως:  

Ποσά σε €  31.12.2012  31.12.2011 

Πελάτες 32.020  50.118 

Επιταγές Εισπρακτέες 42.515  2.820 

Σύνολο 74.535  52.938 

 
 

5.5 Λοιπές απαιτήσεις  

 Ο λογαριασµός αυτός αναλύεται ως ακολούθως:  

Ποσά σε €  31.12.2012  31.12.2011 

Χρηµατικές διευκολύνσεις προσωπικού 6.933  10.750 

Λογαριασµοί προς απόδοση 839  752 
Προκαταβολές για αγορά αποθεµάτων 5.635  3.615 

Απαιτήσεις από το Ελληνικό ∆ηµόσιο 2  501 

Σύνολο 13.409  15.617 

 

5.6 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

 Ο λογαριασµός αυτός αναλύεται ως ακολούθως:  

Ποσά σε € 31.12.2012  31.12.2011 

∆ιαθέσιµα στο Ταµείο 1.239  106 
Καταθέσεις σε τραπεζικούς λογαριασµούς 25.563  634 

Σύνολο 26.802  740 

 

 
5.7 Μετοχικό Κεφάλαιο 

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

µέτοχοι της Εταιρείας κατά την 31.12.2012 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. 20.000  80.000  50% 

ΣΥΝΟΛΟ 40.000  160.000  100% 

 

5.8 Αποτελέσµατα εις νέο 

 Ο λογαριασµός αυτός αναλύεται ως ακολούθως:  

Ποσά σε € 31.12.2012  31.12.2011 

Υπόλοιπο ζηµιών -408.984  -277.406 

Σύνολο -408.984  -277.406 
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5.9  Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

 Ο λογαριασµός αυτός αναλύεται ως ακολούθως: 

Ποσά σε € 31.12.2012  31.12.2011 

Υποχρεώσεις    

Υπόλοιπο έναρξης 11.266  13.748 
Συνταξιοδοτικές παροχές 2.942  357 
Καταβληθείσες αποζηµιώσεις -  -2.839 

Σύνολο 14.209  11.266 

 Τα ποσά που αφορούν στο κόστος συνταξιοδοτικών παροχών έχουν ως εξής: 

Ποσά σε € 31.12.2012  31.12.2011 

Ανάλυση συνταξιοδοτικών παροχών    

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 2.373  -295 

Χρηµατοοικονοµικό κόστος 569  653 

Σύνολο 2.942  357 

 Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν για τους ανωτέρω λογιστικούς σκοπούς είναι οι 

εξής: 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑ∆ΟΧΕΣ 
 31.12.2012  31.12.2011 
Προεξοφλητικό επιτόκιο  4,7%   4,7% 
Μελλοντικές αυξήσεις µισθών 3,5%  3,5% 
Πληθωρισµός 2%  2% 

∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑ∆ΟΧΕΣ 

ΟΜΑ∆Α ΗΛΙΚΙΩΝ 
ΟΙΚΙΟΘΕΛΗΣ 
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 

 ΑΠΟΛΥΣΗ 

Έως 40 ετών 5%  5% 
41-50 2%  2% 
51 και άνω 1%  1% 

 Εξαιτίας της µη εκπόνησης νέας αναλογιστικής µελέτης για τη χρήση 2012, λήφθηκαν υπόψη για τους 

υπολογισµούς, οι εκτιµήσεις για την χρήση 2012 που αναφέρονταν στην αναλογιστική µελέτη της χρήσης 2011. Οι 

αποζηµιώσεις λόγω εξόδου από την υπηρεσία της χρήσης 2012, βάρυναν απευθείας τον λογαριασµό «Αµοιβές και 

έξοδα προσωπικού». 

 

5.10  Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 

 Ο λογαριασµός αυτός αναλύεται ως ακολούθως: 

Ποσά σε € 31.12.2012  31.12.2011 

∆όσεις χρήσεων 2013-2014 ρύθµισης 
οφειλών σε ΙΚΑ - 

 

54.050 

Σύνολο 0  54.050 

 

5.11  Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

 Ο λογαριασµός αυτός αναλύεται ως ακολούθως: 
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Ποσά σε €  31.12.2012  31.12.2011 

Προµηθευτές 90.390  83.429 

Επιταγές πληρωτέες 88.545  32.342 

Σύνολο 178.935  115.771 

  

5.12  Λοιπές υποχρεώσεις 

 Ο λογαριασµός αυτός αναλύεται ως ακολούθως:  

Ποσά σε €  31.12.2012  31.12.2011 

Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 50.675  45.516 

Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 248.136  65.291 
Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 31.814  11.203 
Προκαταβολές πελατών 1.035  - 

Λοιπές υποχρεώσεις 14.010  14.416 

Σύνολο 345.670  136.427 
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6. Λογαριασµός αποτελεσµάτων χρήσης 
 

6.1 Κύκλος 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 - 
31.12.2012 

 01.01.2011 - 
31.12.2011 

Πωλήσεις εµπορευµάτων 455.980  550.831 

Παροχή υπηρεσιών 183.693  248.189 

Σύνολο 639.673  799.021 

 

6.2 Κόστος Πωληθέντων 

 Ο λογαριασµός αναλύεται ως ακολούθως: 

Ποσά σε € 
01.01.2012 - 
31.12.2012 

 
01.01.2011 - 
31.12.2011 

∆ιαφορά Εµπορευµάτων 100.994  126.474 
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 414.271  327.296 
Παροχές τρίτων 25.406  36.774 
∆ιάφορα έξοδα 21.062  30.057 

Αποσβέσεις παγίων στοιχείων 6.242  5.397 
Προβλέψεις για υποχρεώσεις παροχών στο προσωπικό 1.799  -1.783 

Σύνολο 569.774  524.215 

 
 

6.3 Παροχές στο προσωπικό 

 Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού της Εταιρείας κατά την παρουσιαζόµενη ηµεροµηνία αναλύεται 

ως εξής: 

 31.12.2012  31.12.2011 

Μισθωτοί 3  3 

Ηµεροµίσθιοι 26  26 

Σύνολο 29  29 

 
 Οι παροχές προς το προσωπικό της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

Ποσά σε € 31.12.2012  31.12.2011 

Μισθοί, ηµεροµίσθια και επιδόµατα 414.668  437.461 
Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης 122.589  129.854 

Αποζηµιώσεις τερµατισµού υπηρεσίας 4.960  2.839 
Λοιπές παροχές προσωπικού 4.294  5.235 
Συνταξιοδοτικό κόστος προγραµµάτων 
καθορισµένων παροχών 2.373  -3.134 

Σύνολο 548.885  572.254 
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6.4 Έξοδα διαθέσεως 

 Ο λογαριασµός αναλύεται ως ακολούθως: 

Ποσά σε € 

01.01.2012 - 
31.12.2012 

 
01.01.2011 - 
31.12.2011 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 104.188  222.344 

Αµοιβές και έξοδα τρίτων 24.000  19.235 

∆ιάφορα έξοδα 29.653  45.878 

Προβλέψεις για υποχρεώσεις παροχών στο προσωπικό 452  -1.211 

ΣΥΝΟΛΟ 158.293  286.246 

 
 

6.5 Έξοδα διοικήσεως 

 Ο λογαριασµός αναλύεται ως ακολούθως: 

Ποσά σε € 

01.01.2012 - 
31.12.2012 

 
01.01.2011 - 
31.12.2011 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 28.053  25.748 

Αµοιβές και έξοδα τρίτων 6.400  1.666 
Παροχές τρίτων 5.287  5.245 
Φόροι - τέλη 2.566  6.381 

∆ιάφορα έξοδα 4.134  3.802 
Αποσβέσεις παγίων στοιχείων -  540 

Προβλέψεις για υποχρεώσεις παροχών στο προσωπικό 122  -140 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 46.561  43.242 

 

 

6.6 Άλλα έσοδα 

 Ο λογαριασµός αναλύεται ως ακολούθως: 

Ποσά σε € 

01.01.2012 - 
31.12.2012 

 
01.01.2011 - 
31.12.2011 

Έσοδα από επιδοτήσεις -  18.854 
Εισπραττόµενα έξοδα αποστολής 7.790  31.196 
Έσοδα προηγουµένων χρήσεων 11.961  - 

Σύνολο 19.751  50.050 

 

 

6.7 Άλλα έξοδα 

 Ο λογαριασµός αναλύεται ως ακολούθως: 

Ποσά σε € 01.01.2012 - 
31.12.2012 

 
01.01.2011 - 
31.12.2011 

Πρόστιµα και προσαυξήσεις 33.737  18.035 

Έξοδα προηγουµένων χρήσεων 4.225  285 

Λοιπά έξοδα 796  - 

Σύνολο 38.758  18.320 
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6.8 Χρηµατοοικονοµικά έσοδα και έξοδα 

 Ο λογαριασµός αναλύεται ως ακολούθως: 

Ποσά σε € 

01.01.2012 - 
31.12.2012 

 
01.01.2011 - 
31.12.2011 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα    

-Τραπεζών 19  5 

Σύνολο 19  5 
    
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα    

-∆ιάφορα έξοδα τραπεζών -270  -96 
-Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού -569  -653 

Σύνολο -839  -748 

Συνολικό χρηµατοοικονοµικό κόστος -820  -743 

 
 

6.9 Φόρος εισοδήµατος 

 Ο λογαριασµός αναλύεται ως ακολούθως: 

Ποσά σε € 31.12.2012  31.12.2011 

Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων    

Τρέχων φόρος χρήσης -  - 
Αναβαλλόµενος φόρος -23.205  602 

Σύνολο -23.205  602 

Η δαπάνη για φόρο εισοδήµατος των χρήσεων 2012 και 2011, όπως απεικονίζεται στην κατάσταση συνολικού 

εισοδήµατος αναλύεται ως εξής: 

Ποσά σε € 31.12.2012  31.12.2011 

Φόρος µε τα ΕΛΠ 0  0 

Αναβαλλόµενοι φόροι    

Αναστροφή αποσβέσεων ενσώµατων περιουσιακών 
στοιχείων 

503  857 

Αναστροφή αποσβέσεων ασώµατων ακινητοποιήσεων 171  171 
Πρόβλεψη παροχών προσωπικού -588  496 

Ζηµίες χρήσεως προς συµψηφισµό -23.290  -921 

Σύνολο αναβαλλόµενων φόρων -23.205  602 

Σύνολο φόρου κατάστασης συνολικού εισοδήµατος -23.205  602 

Η συµφωνία µεταξύ θεωρητικού και πραγµατικού φορολογικού συντελεστή, απεικονίζεται στον ακόλουθο 

πίνακα: 

Ποσά σε € 31.12.2012  31.12.2011 

Αποτελέσµατα προ φόρων, ως κατάσταση αποτελεσµάτων  -154.783  -23.695 
Εφαρµοστέος Φορολογικός Συντελεστής 20%  20% 

    
Φόρος Εισοδήµατος, βάσει εφαρµοστέου συντελεστή -30.957  -4.739 
    
Φόρος που αναλογεί σε έξοδα που δεν αναγνωρίζονται 
φορολογικά: 

   

-Λοιπές µη εκπιπτόµενες δαπάνες 7.336  4.169 
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-Λοιποί µη ενσωµατωµένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι 416  1.173 
Προσαρµογή αναβαλλόµενης φορολογίας από µεταβολή 
φορολογικού συντελεστή -  - 
Πρόβλεψη διαφορών φορολογικού ελέγχου  -  - 

Έξοδο φόρου σε κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης -23.205  602 
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7. Λοιπά Στοιχεία 

7.1 Ενδεχόµενες Απαιτήσεις – 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. 

 Πληροφορίες σχετικά µε ενδεχόµενες απαιτήσεις 

  ∆εν υπάρχουν. 

 

7.2 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, ενώ για τη χρήση 2011 ο φορολογικού έλεγχος της 

Εταιρείας διενεργήθηκε από τους τακτικούς Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές.  

Για την ανέλεγκτη φορολογικά χρήση 2010 η Εταιρεία έχει σχηµατίσει πρόβλεψη ύψους 6.440,90 ευρώ. 

Για τη χρήση 2012 η εταιρία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που 

προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 5 Ν. 2238/1994. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το 

σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί µετά τη δηµοσίευση των οικονοµικών καταστάσεων 

χρήσεως 2012. Αν µέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις 

εκτιµούµε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις. 

 

7.3 Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 

1. Υπόλοιπα της Εταιρείας µε τις συνδεδεµένες επιχειρήσεις 

Ποσά σε € 31.12.2012  31.12.2011 

Α) Απαιτήσεις     

"SPIDER" ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. -  - 
ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΕΩΣ Α.Ε. -  18.091 

"SPIDER" ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε. 8.358  - 

Σύνολο 8.358  18.091 

Β) Υποχρεώσεις    

"SPIDER" ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. 5.703  14.630 

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΕΩΣ Α.Ε. 23.312  26.239 
"SPIDER" ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε. 12.400  9.600 

Σύνολο 41.415  50.469 
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2. Συναλλαγές της Εταιρείας µε τις συνδεδεµένες επιχειρήσεις 

Ποσά σε € 01.01.2012 - 
31.12.2012 

 01.01.2011 - 
31.12.2011 

Α) Έσοδα:    

"SPIDER" ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. -  - 
ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΕΩΣ Α.Ε. 334.267  485.689 
"SPIDER" ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε. 2.587  - 

Σύνολο 336.855  485.689 

Β) Έξοδα:    

"SPIDER" ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. 77.486  98.448 
ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΕΩΣ Α.Ε. 32.468  38.570 

"SPIDER" ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε. 6.000  - 

Σύνολο 115.954  137.018 

3. Συναλλαγές της Εταιρείας µε λοιπά συνδεδεµένα µέρη 

Ποσά σε € 31.12.2012  31.12.2011 

Α) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και 
µελών της διοίκησης: -  - 
Β) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της 
διοίκησης: 

-  - 
Γ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και µέλη της 
διοίκησης: 

-  - 
 

4. Συναλλαγές της Εταιρείας µε λοιπά συνδεδεµένα µέρη 

Ποσά σε € 01.01.2012 - 
31.12.2012 

 01.01.2011 - 
31.12.2011 

α) Πωλήσεις σε  
"Υπερκατασκευές Οχηµάτων Α.Ε.": -  - 

β) Αγορές από  
"Υπερκατασκευές Οχηµάτων Α.Ε.": 24.000  29.914 

5. Υπόλοιπα της Εταιρείας µε λοιπά συνδεδεµένα µέρη 

Ποσά σε € 31.12.2012  31.12.2011 

Απαιτήσεις από "Υπερκατασκευές 
Οχηµάτων Α.Ε." -  - 
Υποχρεώσεις σε "Υπερκατασκευές 
Οχηµάτων Α.Ε." 1.178  10.747 

6. Χορηγηθείσες εγγυήσεις υπέρ συνδεδεµένων µερών και τρίτων 

 ∆εν υπάρχουν. 
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7.4 Αµοιβές Ελεγκτών 

 Εντός της χρήσης 2012 τιµολογήθηκαν αµοιβές Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που αφορούν τον τακτικό 

έλεγχο των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων καθώς και τη χορήγηση φορολογικού πιστοποιητικού για τη χρήση 

2011, συνολικού ποσού 4.400,00 ευρώ. 

 

7.5 Κέρδη (ζηµιές) ανά µετοχή 

Τα  βασικά κέρδη (ζηµιές) ανά µετοχή έχουν  ως εξής: 

Ποσά σε € 01.01.2012 - 
31.12.2012 

 
01.01.2011 - 
31.12.2011 

Κέρδη (ζηµιές) προ φόρων -154.783  -23.695 

Φόρος εισοδήµατος 23.205  -602 

Κέρδη µετά από φόρους -131.578  -24.297 

    

Βασικά κέρδη (ζηµιές) ανά µετοχή (€/µετοχή) -3,2895  -0,6074 
 

 

7.6 Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις 

Η εταιρεία είναι θυγατρική της εταιρείας “SPIDER” ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε., η οποία έχει έδρα τα 

Ιωάννινα και κατέχει το 50% του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας. Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας 

συµπεριλαµβάνονται µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας 

«”SPIDER” ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε.» µε έδρα τα Ιωάννινα, η οποία κατέχει το 99,999% του 

Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας και είναι εισηγµένη στο Χ.Α. Α.Ε. 

 

7.7 Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού 

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

εξαιτίας των οποίων επιβάλλεται ιδιαίτερη αναφορά από τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ). 

Ιωάννινα, 21 Μαρτίου 2013 

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

ΤΟ ΜΕΛΟΣ 
 ΤΟΥ ∆.Σ. 

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

   
   
   
   
   
   

ΠΕΤΣΙΟΣ Ε. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΣΙΟΣ Κ. ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

Α.∆.Τ.  Χ. 867946 Α.∆.Τ.  ΑΒ. 090040 
Α.Μ. Αδείας Ο.Ε.Ε. 12520/ 

Α’ Τάξεως 
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Βεβαιώνεται, ότι οι εν λόγω Οικονοµικές Καταστάσεις αποτελούνται από 36 σελίδες και είναι αυτές, που 

αναφέρονται στην παρούσα Έκθεση Ελέγχου που χορηγήσαµε µε ηµεροµηνία 22 Μαρτίου 2013.  

Ιωάννινα, 22 Μαρτίου 2013 

Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

 

 

Ελένη Χαρ. Παππά 

Ορκωτός  Ελεγκτής  Λογιστής 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 22731 

Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 

µέλος της Crowe Horwath International 

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα 

Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 

 

 


