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ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 ∆εκεµβρίου 2012

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
∆ιεύθυνση έδρας της εταιρίας: ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων Ηµεροµηνία έγκρισης των ετήσιων 

Εποπτεύουσα Αρχή: Νοµαρχία Ιωαννίνων οικονοµικών καταστάσεων: 21 Μαρτίου 2013

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής: Ελένη Χαρ. Παππά (ΑΜ ΣΟΕΛ 22731) ∆ιεύθυνση διαδικτύου: http://www.spidersa.com

Ελεγκτική εταιρία: Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε. Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου: Πρόεδρος & ∆/νων Σύµβουλος: Πέτσιος Ε. Νικόλαος

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύµφωνη γνώµη - Θέµα έµφασης Αντιπρόεδρος: Πέτσιος Κ. Μιχαήλ, Μέλος: Λώλης Μιχαήλ

ΣTOIXEIA  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΘΕΣΗΣ  (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) ΣTOIXEIA  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ  (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)

31.12.2012 31.12.2011 01.01 - 31.12.2012 01.01 - 31.12.2011

ΕΝΕΡΓΗTΙΚΟ Κύκλος Εργασιών 2.959.522,85 2.422.031,49

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 1.731.668,11 2.031.011,43 Μικτά Κέρδη 350.537,62 758.016,28

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 72.923,09 80.002,00 Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών 

Αποθέµατα 97.209,90 151.251,57 και επενδυτικών αποτελεσµάτων 28.138,88 113.042,21

Απαιτήσεις από πελάτες 984.812,51 738.162,06 Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων -63.144,99 63.619,76

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 452.703,90 172.227,61 Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α) -66.536,54 44.600,32

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3.339.317,51 3.172.654,67 Λοιπά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους (Β) 0,00 0,00

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους (Α)+(Β) -66.536,54 44.600,32

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Κέρδη (ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε €) -0,0659 0,0442

Μετοχικό κεφάλαιο 1.010.000,00 1.010.000,00 Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων -61.465,64 5.070,90 αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων 278.850,42 304.288,87

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α) 948.534,36 1.015.070,90

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 0,00 0,00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ  ΡΟΩΝ  (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)

Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 74.187,52 135.231,57 01.01 - 31.12.2012 01.01 - 31.12.2011

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 895.156,81 495.089,72 Λειτουργικές δραστηριότητες:

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 1.421.438,82 1.527.262,48 Κέρδη (ζηµιές) προ φόρων -63.144,99 63.619,76

Σύνολο υποχρεώσεων (β) 2.390.783,15 2.157.583,77 Πλέον / µείον προσαρµογές για: 

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β) 3.339.317,51 3.172.654,67 Αποσβέσεις 250.711,54 191.246,66

Προβλέψεις 119.658,35 -50.000,00

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες: Συναλλαγµατικές διαφορές 607,87 2.252,78

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας -72.349,41 -3.490,00

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 75.195,96 49.422,45

Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης

ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 54.041,67 52.521,53

Μείωση / (αύξηση)  απαιτήσεων -495.850,19 93.758,80

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) -193.277,84 146.924,63

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -75.195,96 -49.422,45

Καταβεβληµένοι φόροι 0,00 0,00

Σύνολο Εισροών / (Εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) -399.603,00 496.834,16

Επενδυτικές δραστηριότητες:

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων 0,00 -2,00

Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων -152.939,89 -951.991,74

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχέιων 201.000,00 152.254,00

Μερίσµατα εισπραχθέντα 0,00 9.009,00

Σύνολο Εισροών / (Εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 48.060,11 -790.730,74

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες:

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 400.067,09 246.671,29

Εξοφλήσεις δανείων 0,00 0,00

Σύνολο Εισροών / (Εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 400.067,09 246.671,29

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα (α) + (β) + (γ) 48.524,20 -47.225,29

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 2.059,96 49.285,25

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 50.584,16 2.059,96

α) Έσοδα: 150.742,53 ΣTΟΙΧΕΙΑ  ΚΑTΑΣTAΣΗΣ  ΜΕTABΟΛΩΝ  Ι∆ΙΩΝ  ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)

β) Έξοδα: 296.110,40 31.12.2012 31.12.2011

γ) Απαιτήσεις: 152.593,06 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης 

δ) Υποχρεώσεις: 66.130,53 (01.01.2012 και 01.01.2011 αντίστοιχα) 1.015.070,90 970.470,58

ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους -66.536,54 44.600,32

και µελών της διοίκησης: 92.371,84 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης 

στ) Απαιτήσεις από τα διευθυντικά στελέχη (31.12.2012 και 31.12.2011 αντίστοιχα) 948.534,36 1.015.070,90

και µέλη της διοίκησης: 2.110,98

ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη 

και µέλη της διοίκησης: 31.520,82

 Ιωάννινα,  21  Μαρτίου  2013

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

& ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

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

   Α.∆.Τ.  Χ 867946 Α.∆.Τ.  AΒ 090040  A.Μ.  Αδείας Ο.Ε.Ε. 12520 / Α' Τάξεως

1. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση 
στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας. 
2. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού κατά την 31.12.2012 ήταν 14 άτοµα, ενώ κατά την 
31.12.2011 ο αριθµός ήταν 32 άτοµα. 
3. Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαµβάνονται µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης 
στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας "SPIDER" ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. 
ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε, η οποία έχει έδρα τα Ιωάννινα και κατέχει το 99,999% του µετοχικού 
κεφαλαίου της Εταιρείας. Επίσης στις Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας έχει ενοποιηθεί για 
πρώτη φορά µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης, η Κ/Ξ ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.-ΖΙΩΡΗΣ Α.Ε.-SPIDER 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε., η οποία έχει έδρα στην Κηφισιά και η Εταιρεία συµµετέχει µε 
ποσοστό 20%. 
4. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας αναφέρονται στη σηµείωση 7.2 των 

Οικονοµικών Καταστάσεων. Η πρόβλεψη για φορολογικές υποχρεώσεις ανήλθε στο ποσό των 
12.440,20 ευρώ. Για το φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2012, η Εταιρεία ανέθεσε τη διενέργεια 
ειδικού φορολογικού ελέγχου στους τακτικούς ελεγκτές και ο ανωτέρω έλεγχος αναµένεται να 
ολοκληρωθεί εντός των πλαισίων που ορίζει ο νόµος. 
5. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση 
στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρίας. Η πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις 
στην τρέχουσα χρήση ανήλθε στο ποσό των 16.340,00 ευρώ. 
6. 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. 
7. Θέµα έµφασης έκθεσης ελέγχου: Συνεχιζόµενη δραστηριότητα. 
8. Οι πάσης φύσεως συναλλαγές (εισροές και εκροές) σωρευτικά από την έναρξη της οικονοµικής 
χρήσης καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας στη λήξη της 
τρέχουσας χρήσης που έχουν προκύψει από συναλλαγές τους µε τα συνδεδεµένα µέρη, όπως αυτά 
ορίζονται στο ∆ΛΠ 24, έχουν ως εξής  (ποσά σε ευρώ): 

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της "SPIDER" ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει

ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της, πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που προβλέπουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και στην έκθεση

ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.


