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Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΞΙΑΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ ΑΞΙΑΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 ΧΡΗΣΕΩΣ 2011
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 1.580.742,48 647.653,44 933.089,04 1.588.665,22 524.515,85 1.064.149,37 I. Kεφάλαιο Mετοχικό 

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (140.590 μετοχές των 15 ευρώ έκαστη)
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 1. Καταβλημένο 2.108.850,00 2.108.850,00

1. Γήπεδα-οικόπεδα 1.444.424,77 0,00 1.444.424,77 1.094.261,19 0,00 1.094.261,19 ΙΙ. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 303.840,00 303.840,00

3. Κτίρια & τεχνικά έργα 183.610,81 95.696,82 87.913,99 183.610,81 82.916,35 100.694,46 ΙΙΙ. Διαφορές αναπρ/γής-Επιχ/σεις επενδύσεων

4. Μηχανήματα-τεχν.εγκατ.-Λοιπ.εξοπλ. 603.357,43 553.559,80 49.797,63 611.448,08 514.515,38 96.932,70 2. Διαφ. από αναπρ. αξίας λοιπ. περ. στοιχείων  2,24 2,24

5. Μεταφορικά μέσα 71.999,01 71.998,95 0,06 94.163,95 92.396,07 1.767,88 3. Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων 0,00 4.162,35
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 574.607,83 552.001,69 22.606,14 693.762,42 646.770,91 46.991,51 2,24 4.164,59

7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκ/λές 503.656,33 0,00 503.656,33 503.656,33 0,00 503.656,33 IV. Aποθεματικά κεφάλαια
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 3.381.656,18 1.273.257,26 2.108.398,92 3.180.902,78 1.336.598,71 1.844.304,07 1. Τακτικό αποθεματικό 104.017,23 104.017,23

ΙΙΙ. Συμ/χές & άλλες μακρ. χρημ. απαιτήσεις 5. Αφορ/γητα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων 1.848.344,42 1.848.344,42
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρ. 552.048,03 1.042.048,03 1.952.361,65 1.952.361,65

7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 3.071,81 22.085,45 V. Aποτελέσματα εις νέο 
555.119,84 1.064.133,48 Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο -4.788.483,34 -1.876.789,83 

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 2.663.518,76 2.908.437,55 Υπόλοιπο ζημιών προηγουμένων χρήσεων -7.010.529,09 -5.483.902,84 

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ -11.799.012,43 -7.360.692,67 

I. Αποθέματα VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου 
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή 274.339,86 1.384.812,60 1. Καταθέσεις μετόχων ή εταίρων 40.000,00

4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες-Αναλ.& είδη συσκ. 2.458.863,93 4.430.171,59 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIΙΙ+AΙV+ΑV) -7.433.958,54 -2.951.476,43 

5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων 567.255,12 542.600,06 Γ. YΠOXPEΩΣEIΣ
3.300.458,91 6.357.584,25 Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

II. Απαιτήσεις 1. Ομολογιακά δάνεια 0,00 1.500.000,00

1. Πελάτες 6.712.892,91 7.306.015,63  II. Bραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

2. Γραμμάτια εισπρακτέα 0,00 0,00 1. Προμηθευτές 10.595.861,39 10.651.641,44

3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση 136.383,65 136.383,65 3. Τράπεζες-Λ/σμοί βραχυπρ.υποχρεώσεων 10.766.299,35 7.777.059,51

3β. Επιταγές σε καθυστέρηση 504.108,90 590.166,26 4. Προκαταβολές πελατών 96.843,78 505.615,55

11. Χρεώστες διάφοροι 716.033,34 661.681,52 5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 182.305,35 259.716,28
8.069.418,80 8.694.247,06 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 371.604,25 371.084,18

IV. Διαθέσιμα 7. Μακροπρ.υποχρ.πληρωτέες στην επόμενη χρήση 0,00 556.255,32

1. Ταμείο 223.067,12 13.117,69 11. Πιστωτές διάφοροι 684.191,25 444.835,96
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας 62.112,07 57.280,12 22.697.105,37 20.566.208,24

285.179,19 70.397,81 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 22.697.105,37 22.066.208,24

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV) 11.655.056,90 15.122.229,12 Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

E. METABATIKOI ΛOΓAPIAΣMOI ENEPΓHTIKOY 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 2.422,26 2.481,61

1. Έξοδα επομένων χρήσεων 13.904,39 22.397,38

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+Ε) 15.265.569,09 19.117.213,42 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ+Δ) 15.265.569,09 19.117.213,42

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2. Χρεωστικοί λογ.εγγυήσ. & εμπρ. ασφαλειών 6.000,00 6.000,00 2. Πιστωτικοί λογ. εγγυήσ. & εμπρ. ασφαλ. 6.000,00 0,00

Σημειώσεις: 1. Η τελευταία αναπροσαρμογή των ακινήτων έγινε με βάση τις διατάξεις του Ν 2065/ 1992 στη χρήση 2012. 2. Ο μέσος όρος του προσωπικού της Εταιρίας κατά την χρήση 2012  ήταν 30 άτομα. 3. Η Εταιρία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 

2006-2010. 4. Επί των ακινήτων της εταιρείας υφίστανται προσημειώσεις συνολικού ποσού ευρώ 3.200.000 προς εξασφάλιση υποχρεώσεων.

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 ΧΡΗΣΕΩΣ 2011

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 3.457.148,51 4.185.985,08 Καθαρά Αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) χρήσεως -4.788.483,34 -1.869.312,66 

Μείον: Κόστος πωλήσεων 4.555.549,22 4.699.059,41 (+) ή (-) Υπόλοιπο αποτ/σμάτων προηγ.χρήσεων -7.360.692,67 -5.483.902,84 

Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως -1.098.400,71 -513.074,33 (-) Συμψηφισμός ζημιών με αναπροσαρμογή παγίων 350.163,58 0,00

Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 418.962,94 522.252,96 Σύνολο -11.799.012,43 -7.353.215,50 

Σύνολο -679.437,77 9.178,63 Μείον: 1α. Έκτακτη εισφορά (Αρ. 5 ν.3845/2011 0,00 7.477,17

Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 1.610.441,87 1.866.382,43 Ζημίες εις νέον ή Κέρδη προς διάθεση -11.799.012,43 -7.360.692,67 

3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 711.821,89 2.322.263,76 820.369,18 2.686.751,61 H διάθεση των αποτελεσμάτων γίνεται ως εξής:

Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως -3.001.701,53 -2.677.572,98 8. Υπόλοιπο κερδών ή ζημιών εις νέο -11.799.012,43 -7.360.692,67 
Μείον: 2. Έξοδα & ζημίες συμμετοχών & χρεογράφων 418.657,26 0,00 -11.799.012,43 -7.360.692,67 

3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 970.120,59 1.388.777,85 -1.388.777,85 505.502,83 505.502,83 -505.502,83 

Ολικά αποτελέσματα (ζημίες /κέρδη) εκμεταλλεύσεως -4.390.479,38 -3.183.075,81 

II. ΠΛEON (ή Μείον): EKTAKTA AΠOTEΛEΣMATA

1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα 26.164,82 1.326.054,20

2. Έκτακτα κέρδη 1.102,83 27.267,65 99,96 1.326.154,16

Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα 23.625,53 12.391,01

2. Έκτακτες ζημίες 281.679,82 0,00

3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 119.966,26 425.271,61 -398.003,96 0,00 12.391,01 1.313.763,15

Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) -4.788.483,34 -1.869.312,66 

Mείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 216.679,29 246.406,54

Mείον: Oι από αυτές ενσ/νες στο λειτ. κόστος 216.679,29 0,00 246.406,54 0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (κέρδη ή ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ  ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ -4.788.483,34 -1.869.312,66 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ OΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

Β. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ Α.Ε.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΣΠΑΝΟΣ ΧΡ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΛΟΥΚΑΣ Λ. ΚΑΓΙΟΓΛΟΥ

Α.Δ.Τ. ΑΒ 162134 AP. AΔ. 0053228 Α' ΤΑΞΗΣ - A.Δ.T. Φ 469917

Προς τους Μετόχους της «ΣΠΑΝΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
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ΣΠΑΝΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2011

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01/01/2012 - 31/12/2012)

     IΣOΛOΓIΣMOΣ THΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 21η ETAIPIKH XPHΣH ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 23865/62/Β/91/0089 - Γ.Ε.ΜΗ. 057687204000

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2011

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων 
Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας “ΣΠΑΝΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΒ.Ε.Τ.Ε. - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2012, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης απ οτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό 
προσάρτημα. 
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις 
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ. Ν. 219 0/1920, 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 απάτ η είτε σε λάθος. 
Ευθύνη του Ελεγκτή 
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας.  Διενεργήσαμε τον έ λεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή 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 γνωστοποιή σεις 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 τ ην κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλ ληλων 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 παρου σίασης των οικονομικών καταστάσεων. 
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γ νώμης. 
Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη 
Από τον έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής: 1. Στο λογαριασμό του Ενεργητικού Γ.ΙΙΙ.1 «Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις»  πο σού ευρώ 552 χιλ περίπου απεικονίζεται η αξία κτήσεως μετοχών εταιρειών του εσωτερικού και εξωτερικού, μη εισηγμένων σε Χρηματιστ ήριο, οι οικονομικές καταστάσεις των οποίων δεν ελέγχονται από Ορκωτούς Ελεγκτές. Δεν 
τέθηκαν υπόψη μας οι οικονομικές καταστάσεις αυτών των εταιρειών και συνεπώς διατηρούμε επιφύλαξη για την ορθή αποτίμηση των μετοχών τους και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στα ίδια κεφάλαια και στα  αποτελέσματα τόσο για την κλειόμενη όσο και για την προηγ ούμενη χρήση.2. Τα αποθέματα της εταιρείας αποτιμήθηκαν στην τιμή κόστους αγοράς τους και όχι 
στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία τους η οποία ήταν μικρότερη από την τιμή κόστους αγοράς κατά 34% περίπου με βάση τις τιμές πώ λησης κατά την διάρκεια της χρήσεως. Επομένως κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία,  δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη απαξίωσης της αξίας αυτών των αποθεμάτων ποσού ευρώ 
922 χιλ. περίπου, με συνέπεια η αξία των αποθεμάτων, τα αποτελέσματα χρήσης και τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα αυξη μένα.3. Στο λογαριασμό του Ενεργητικού Δ.Ι.5 «Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων» ποσού ευρώ 567 χιλ περίπου περιλαμβάνονται δοθ είσες, σε προηγούμενες χρήσεις, προκαταβολές σε προμηθευτές για αγορά αποθεμάτων 
συνολικού ποσού ευρώ 523 χιλ περίπου. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία (κωδ. Ν.2190/1920 και Ε.Γ.Λ.Σ.) δεν έχει σχηματισθεί ισόποση πρόβλεψη για την κάλυψη ζημιών από την μη τακτοποίηση των απαιτήσεων αυτώ ν. Λόγω του μη σχηματισμού της πρόβλεψης αυτής, η αξία του λογαριασμού αυτού τα 
Ίδια Κεφάλαια και τα αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα. 4. Στο λογαριασμό του Ενεργητικού Δ. ΙΙ . «Απαιτήσεις» περιλαμβάνονται και απαιτήσεις σε καθυστέρηση συνολικού ποσού ευρώ 6.744 χιλ περίπου για τις οποίες δεν έχει σχημ ατισθεί σχετική πρόβλεψη για την κάλυψη ζημιών από τη μη ρευστοποίηση μέρους των 
απαιτήσεων αυτών. Κατά την εκτίμησή μας για την κάλυψη ζημιών από τη μη ρευστοποίηση μέρους των απαιτήσεων αυτών έπρεπε να έχ ει σχηματιστεί ισόποση πρόβλεψη. Λόγω του μη σχηματισμού της πρόβλεψης αυτής η αξία των απαιτήσεων και τα Ίδια Κεφάλαια εμφανίζο νται αυξημένα κατά το ποσό των ευρώ 6.744 χιλ περίπου και τα αποτελέσματα της 
τρέχουσας και της προηγούμενης χρήσης αυξημένα κατά ευρώ 545 χιλ περίπου και 6.199 χιλ περίπου αντίστοιχα.5. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και Ε.Γ.Λ.Σ.) δεν σχηματίζεται πρόβλεψη για α ποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2012, το 
συνολικό ύψος της μη σχηματισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε ευρώ 150 χιλ περίπου, με συνέπεια οι προβλέψεις να εμφανίζονται με ιωμένες κατά ευρώ 150 χιλ  περίπου, τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 150 χιλ περίπου και τα αποτελέσματα χρήσ ης μειωμένα κατά ευρώ 3 χιλ περίπου.6. Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 7γ του 
Προσαρτήματος, δεν έχει σχηματισθεί πρόβλεψη για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις σε σχέση με τις ανέλεγκτες φορολογικά χρή σεις 2006-2010. Για την χρήση 2012 η εταιρεία 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 την δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2012 .7. Τα Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας είναι αρνητικά και συντρέχει λόγος εφαρμογής του άρθρου 48 του κωδ Ν. 2190/1920. Η Διοίκηση τη ς εταιρίας για την αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων ρευστότητας που είχε από τις 
προηγούμενες χρήσεις είχε καταφύγει στην διαδικασία της συνδιαλλαγής (άρθρα 99 έως 106 του Ν.3588/2007).  Κατά την χρήση 2011  το αρμόδιο Δικαστήριο απέρριψε την συμφωνία μεταξύ της εταιρείας και πιστωτών της για διαγραφή χρεών. Η εταιρεία στις 28 Νοεμβρί ου 2011 κατέθεσε έφεση κατά της απόφασης αυτής η οποία και απορρίφθηκε εκ νέου. Εντός της 
χρήσης 2013 η εταιρεία κατέθεσε νέα αίτηση υπαγωγής στην διαδικασία εξυγίανσης (άρθρο 99 του Ν.3588/2007) η οποία θα εκδικασθ εί στις 24 Μαΐου 2013. Το θέμα αυτό αποτελεί σημαντική ένδειξη για ενδεχόμενη αδυναμία συνέχισης της δραστηριότητας της εταιρίας  σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης υπαγωγής στην διαδικασία της συνδιαλλαγής.  
Γνώμη με Επιφύλαξη 
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη ’, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας “ΣΠΑΝΟΣ ΟΔΥ ΣΣΕΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” κατά την 31η 
Δεκεμβρίου 2012 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυ πα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ. Ν. 2190/192 0. 
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων 
1. Τα Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας στον Ισολογισμό είναι αρνητικά και επομένως συντρέχουν λόγοι εφαρμογής του άρθρου 48 του ΚΝ  2190/20. 2. Στον κονδύλι του Ενεργητικού «Χρεώστες Διάφοροι» περιλαμβάνεται ποσό ευρώ 51 χιλ. περίπου  που αφορά ποσά που καταβ λήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. προς διεκπεραίωση διαφόρων υποθέσεων της εταιρίας, τα οποία 
εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 23α του κωδ. Ν. 2190/1920.3. Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομέν ου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α κα ι 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 
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