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Ετήσια Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
 
 
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ  
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, στον κλάδο της διαχείρισης 
µολυσµατικών απορριµµάτων-αποβλήτων και ειδικότερα στην αποτέφρωση 
νοσοκοµειακών απορριµµάτων. Η Εταιρεία έχει συνάψει µακροχρόνια σύµβαση 
µε την Κοινοπραξία ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ-ΑΡΣΗ ΑΕ, η οποία µε τη σειρά της έχει 
συνάψει µακροχρόνια σύµβαση µε τον ΕΣ∆ΚΝΑ, όντας ανάδοχος του 
διαγωνισµού παροχής υπηρεσιών που ο δεύτερος προκήρυξε αναφορικά µε τη 
λειτουργία της µονάδας αποτέφρωσης που ο ΕΣ∆ΚΝΑ διατηρεί στην περιοχή 
των Άνω Λιοσίων. Παρόλα αυτά σύµφωνα µε την τροποποίηση της σύµβασης 
3/1/2011 το αντικείµενο δραστηριότητας της εταιρίας περιορίζεται πια µόνο 
στην συλλογή µεταφορά και αποτέφρωση των αποβλήτων που παράγουν οι 
Ιδιωτικές κλινικές και νοσοκοµεία και πλέον η εταιρία συνεργάζεται κυρίως µε 
ιδιωτικές κλινικές. 
 
ΓΕΓΟΝΟΤΑ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 
∆εν υπάρχουν άλλα σηµαντικά γεγονότα ή πράξεις  που έλαβαν χώρα έως την 
31/12/2012 και που να επηρεάζουν ουσιωδώς τη λειτουργία και την οικονοµική 
επιφάνεια της Εταιρείας. 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 
Το έτος που πέρασε (2012), ήταν κερδοφόρο σε αντίθεση µε το προηγούµενο 
έτος 2011 που ήταν ζηµιογόνο. Τα κέρδη της χρήσης προ φόρων ανήλθαν στο 
ποσό των € 457.459 ενώ της προηγούµενης χρήσης 2011 ανήλθαν σε ζηµιές € 
334.777.  
Πιο αναλυτικά τα οικονοµικά µεγέθη αναλύονται παρακάτω: 
• Τα έσοδα της Εταιρείας προερχόµενα από συµβάσεις που η ίδια έχει 

υπογράψει (απ’ ευθείας) µε κλινικές και νοσοκοµεία ανήλθαν σε 1.366,96 
χιλιάδες € (2011: 622,21 χιλιάδες €).  Η αύξηση στον κύκλο εργασιών που 
προέρχεται από ιδιωτική πελατεία οφείλεται στην αύξηση των 
συµβεβληµένων µε την εταιρεία ιδιωτικών νοσοκοµείων και κλινικών και 
εποµένως την αύξηση των προς αποτέφρωση απορριµµάτων.   

• Τα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) αυξήθηκαν απο ζηµιά 334,8 χιλιάδες €. σε € 
457 χιλιάδες €. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA), 
εµφανίζονται αυξήθηκαν από ζηµιά 239,5 χιλ. €. σε κέρδη 486,8 χιλ. € .  

• Τα ίδια κεφάλαια των µετόχων της εταιρείας, αυξήθηκαν από 6.670 χιλ. € σε 
7.011 χιλ. €. 

• Ο βραχυπρόθεσµος τραπεζικός δανεισµός µηδενίσθηκε και αυτό οφείλεται 
στο γεγονός της επίσπευσης είσπραξης των απαιτήσεων από την κοιν/ξία 
ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ  - ΑΡΣΗ ΑΕ και από τον ΕΣ∆ΚΝΑ αντίστοιχα. Γενικά για 
την εταιρία ο βραχυπρόθεσµος δανεισµός αποτελεί κεφάλαιο κίνησης η 



ανάγκη για το οποίο δηµιουργείται από την καθυστέρηση εξόφλησης των 
υποχρεώσεων των νοσοκοµειακών µονάδων προς τον ΕΣ∆ΚΝΑ και 
εποµένως προς την Κοινοπραξία και την εταιρία.  

• Οι ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες για το 2012 ήταν 
θετικές 24,8 χιλιάδες € (για το 2011 το σχετικό ποσό ήταν  1.714 χιλιάδες €).   

• Υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων τελεί η 
απόφαση περί µη διανοµής µερίσµατος για τη χρήση 2012.     

 
 
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 31.12.2012 

Στις 23.01.2013 θεσπίστηκε ο νέος φορολογικός νόµος 4110/23.01.2013. Οι 
κυριότερες αλλαγές είναι ότι σύµφωνα µε το νέο νόµο ο συντελεστής 
φορολογίας εισοδήµατος νοµικών προσώπων ορίζεται στο 26% για τη χρήση 
2013 και έπειτα και ο παρακρατούµενος φόρος µερισµάτων που εγκρίνονται 
µετά την 1 Ιανουαρίου 2014 ορίζεται σε 10%. Η εκτιµώµενη θετική επίδραση 
από τον επανυπολογισµό των αναβαλλόµενων φόρων για την εταιρεία θα 
ανέλθει σε περίπου ευρώ 5.104. 

∆εν υπάρχουν άλλα σηµαντικά γεγονότα ή πράξεις που έλαβαν χώρα έως την 
31/12/2012 και µετά την ηµεροµηνία αυτή και µέχρι τη σύνταξη της παρούσας 
έκθεσης που να επηρεάζουν ουσιωδώς τη λειτουργία και την οικονοµική 
επιφάνεια της Εταιρείας. 

 
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ – ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ  
Η δυνατότητα διεύρυνσης των πελατών (ιδιωτικά νοσοκοµεία και κλινικές) από 
τα οποία είναι δυνατή η συγκοµιδή και αποτέφρωση των µολυσµατικών 
απορριµµάτων τους αποτελεί προοπτική που αναζητείται µεθοδευµένα από την 
Εταιρεία. 
 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 
Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 
Η Εταιρεία εκτίθεται σε διάφορους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως 
κινδύνους αγοράς (µεταβολές σε τιµές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο 
ρευστότητας, κίνδυνο ταµειακών ροών από µεταβολές επιτοκίων. 
Η διαχείριση κινδύνων παρακολουθείται από την οικονοµική διεύθυνση και 
διαµορφώνεται στα πλαίσια κανόνων εγκεκριµένων από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο. Η οικονοµική διεύθυνση προσδιορίζει και εκτιµά τους 
χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους σε συνεργασία µε τις υπηρεσίες που 
αντιµετωπίζουν αυτούς τους κινδύνους. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο παρέχει 
οδηγίες και κατευθύνσεις για την γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και 
ειδικές οδηγίες για τη διαχείριση συγκεκριµένων κινδύνων όπως ο κίνδυνος 
επιτοκίου, ο πιστωτικός κίνδυνος, η χρήση παραγώγων και µη-παραγώγων 
χρηµατοοικονοµικών εργαλείων, καθώς και επένδυσης των διαθεσίµων. 



(α) Κίνδυνος αγοράς 

Ο κίνδυνος αγοράς σχετίζεται µε τον επιχειρησιακό τοµέα στον οποίο 
δραστηριοποιείται η εταιρία. Η εταιρία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο από τη 
µεταβολή καθώς έχει εξασφαλισµένες βάση συµβάσεων τιµές. 

(β) Πιστωτικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία έχει µειωµένη συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου καθότι το σύνολο 
των εσόδων της προέρχεται από παροχή υπηρεσιών προς τον Ιδιωτικό Τοµέα.  

∆υνητικός πιστωτικός κίνδυνος υπάρχει και στα διαθέσιµα και ταµειακά 
ισοδύναµα, καθώς και στις επενδύσεις. Στις περιπτώσεις αυτές, ο κίνδυνος 
µπορεί να προκύψει από αδυναµία του αντισυµβαλλόµενου να ανταποκριθεί στις 
υποχρεώσεις του προς την Εταιρεία. Για την ελαχιστοποίηση αυτού του 
πιστωτικού κινδύνου, η Εταιρεία, στο πλαίσιο εγκεκριµένων πολιτικών από το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο, θέτει όρια στο βαθµό έκθεσης σε κάθε µεµονωµένο 
χρηµατοοικονοµικό ίδρυµα. Επίσης, όσον αφορά προϊόντα καταθέσεων, η 
Εταιρεία συναλλάσσεται µόνο µε αναγνωρισµένα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα 
υψηλής πιστοληπτικής διαβάθµισης.        

Η εταιρία έχει διαδικασίες ώστε να περιορίζει την έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο 
από µεµονωµένα πιστωτικά ιδρύµατα. 

(γ)    Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας σχετίζεται µε τη δυνατότητα της Εταιρείας να 
εκπληρώνει τις χρηµατοοικονοµικές της υποχρεώσεις όταν αυτές γίνονται 
απαιτητές. Για τη διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας η Εταιρεία 
προϋπολογίζει και παρακολουθεί τις χρηµατοροές της και ενεργεί κατάλληλα 
ώστε να υπάρχουν ρευστά διαθέσιµα και µε εξασφαλισµένη επάρκεια 
τραπεζικών πιστωτικών ορίων. Η Εταιρεία διαθέτει επαρκή διαθέσιµα καθώς και 
σηµαντικά πιστωτικά όρια για να καλύψει ανάγκες που ενδέχεται να προκύψουν 
σε ρευστά διαθέσιµα.  

(δ) Κίνδυνος επιτοκίου 

Αναφορικά µε τις µακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις, η ∆ιοίκηση της 
εταιρίας παρακολουθεί συστηµατικά και σε συνεχή βάση τις διακυµάνσεις των 
επιτοκίων και αξιολογεί την ανάγκη λήψης σχετικών θέσεων για την 
αντιστάθµιση των κινδύνων, όταν και εφόσον αυτοί κρίνονται σηµαντικοί.  
Η εταιρία παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων καθώς και τη 
διάρκεια και τη φύση των χρηµατοδοτικών αναγκών της. 
∆ιαχείριση Κεφαλαίων 
Ο σκοπός της εταιρίας όσον αφορά στη διαχείριση των κεφαλαίων είναι η 
διασφάλιση της ικανότητάς της να συνεχίζει απρόσκοπτα τη δραστηριότητά της 
ώστε να εξασφαλίζει αποδόσεις για τους µετόχους και οφέλη για τα λοιπά µέρη 
που έχουν σχέση µε την εταιρία και να διατηρεί µία βέλτιστη κεφαλαιακή 
διάρθρωση ώστε να επιτυγχάνει µείωση του κόστους κεφαλαίου. 
Για τη διατήρηση ή µεταβολή της κεφαλαιακής διάρθρωσης, η εταιρία µπορεί 
να επιστρέψει κεφάλαια στους µετόχους, να εκδώσει νέες µετοχές ή να προβεί 
σε πώληση περιουσιακών στοιχείων.  
Συµβαδίζοντας µε την κοινή πρακτική του κλάδου, η εταιρία παρακολουθεί την 
κεφαλαιακή διάρθρωση µε τον δείκτη µόχλευσης. Ο δείκτης µόχλευσης 
υπολογίζεται ως ο λόγος των καθαρών δανειακών υποχρεώσεων (δάνεια 



µακροπρόθεσµα και βραχυπρόθεσµα µείον χρηµατικά διαθέσιµα) προς το 
σύνολο των καθαρών δανειακών υποχρεώσεων πλέον του συνόλου ιδίων 
κεφαλαίων.  
Ο δείκτης κεφαλαιακής µόχλευσης για την Εταιρεία υπολογίζεται σε 0% (2011: 
0%). Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται ως το πηλίκο του καθαρού δανεισµού (ήτοι, 
συνολικές µακροπρόθεσµες και βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις προς τράπεζες 
εξαιρουµένων των δανειακών υποχρεώσεων χωρίς αναγωγή (non recourse debt) 
µείον ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα πλέον των µακροπρόθεσµων 
προθεσµιακών καταθέσεων) προς το σύνολο των κεφαλαίων (ήτοι, σύνολο 
καθαρής θέσης πλέον καθαρός δανεισµός).   
Ο δείκτης αυτός είναι 0 γιατί δεν υπάρχει δανεισµός. 
 
ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. που έχει έδρα στην Ελλάδα είναι µητρική της Εταιρείας, 
ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ καθ’ ότι συµµετέχει στο µετοχικό κεφάλαιό της κατά ποσοστό 
94,44%. Η «ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ» µητρική της Εταιρείας συµµετέχει κατά ποσοστό 
70,00% στο µετοχικό της κεφάλαιό. 
Οι συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µέρη (σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 24) έχουν ως 
εξής: 

31-∆εκ-12 31-∆εκ-11

α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 2.786.380 2.974.814

Πωλήσεις προς µητρική 112.063 0

Πωλήσεις προς λοιπά συνδεδεµένα µέρη 2.674.317 2.974.814

β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 30.060 109.784

Αγορές από µητρική 0 90.000

Αγορές από λοιπά συνδεδεµένα µέρη 30.060 19.784

γ) Αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της 
διοίκησης

0 0

δ) Υπόλοιπα τέλους χρήσης (Απαιτήσεις) 8.115.119 6.984.235

Απαιτήσεις από µητρική 137.837 0

Απαιτήσεις  από λοιπά συνδεδεµένα µέρη 7.977.282 6.984.235

ε) Υπόλοιπα τέλους χρήσης (Υποχρεώσεις) 2.744 300.738

Υποχρεώσεις προς µητρική 0 291.376

Υποχρεώσεις προς λοιπά συνδεδεµένα µέρη 2.744 9.362

στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της 
διοίκησης

0 0

ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της 
διοίκησης

213.324 213.324

η) ∆άνεια από συνδεδεµένα µέρη
0 0  

 
Αθήνα 28 Μαρτίου 2013 

Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 
 

Λεωνίδας Γ. Μπόµπολας 


