∆ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ - ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
από 1 Ιανουαρίου 2011 µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2011

(δηµοσιευόµενα βάσει του ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΛΠ)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της ∆ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ - ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ. 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 η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. Ενδεικτικά µπορεί να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της www.rokasconstructions.gr, όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Ποσά εκφρασµένα σε € χιλιάδες
∆ιεύθυνση έδρας Εταιρείας:
Ριζαρείου 3 - Χαλάνδρι 15233
Αριθµός µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 45890/01ΑΤ/Β/00/160/05
1/1-31/12/2011 1/1-31/12/2010
Νοµαρχία Αθηνών
Αρµόδια Νοµαρχία (ή Πρωτοδικείο):
Λειτουργικές δραστηριότητες
Ηµεροµηνία έγκρισης των ετήσιων
Κέρδη προ φόρων
1.072
1.121
οικονοµικών καταστάσεων:
28 Μαΐου 2012
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Βασίλειος Καµινάρης (ΑΜ ΣΟΕΛ 20411) Αποσβέσεις
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής:
224
263
Ελεγκτική εταιρεία:
Ernst & Young
4
7
Προβλέψεις
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:
Με εξαίρεση
Αποτελέσµατα επενδυτικής δραστηριότητας
(9)
(10)
∆ιεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας:
www.rokasconstructions.gr
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
15
20
Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου:
Ιωάννης Τσιπουρίδης
Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές
Αβραάµ Παπακυρίλου
λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης
Αθανάσιος Τσαντίλας
ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Αικατερίνη Καπόγλου
Μείωση αποθεµάτων
Ηλιάνα Βλαχάκη
(Αύξηση) / µείωση απαιτήσεων
43
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Αύξηση / (µείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
18
7
Ποσά εκφρασµένα σε € χιλιάδες
Μείον:
31/12/2011
31/12/2010 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
(15)
(20)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Καταβεβληµένοι φόροι
(254)
(361)
------------------------------------------------------------------------------------Πάγια στοιχεία ενεργητικού
3.970
4.284
Σύνολο εισροών / (εκροών)
Αποθέµατα
από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
1.098
1.027
Απαιτήσεις από πελάτες
195
250
Επενδυτικές δραστηριότητες
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
391
414
------------------------------------------------------------------------------------- (Αγορές) / Πωλήσεις λοιπών επενδύσεων
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
4.556
4.948
==============
============== Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων
(1)
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
1.399
1.453
Τόκοι εισπραχθέντες
9
10
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις
500
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
35
104 Μερίσµατα εισπραχθέντα
------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Σύνολο εισροών / (εκροών)
Σύνολο υποχρεώσεων (α)
1.434
2.057
8
10
Μετοχικό κεφάλαιο
1.644
1.644 από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης µετόχων Εταιρείας
1.478
1.247
------------------------------------------------------------------------------------- Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Σύνολο καθαρής θέσης (β)
3.122
2.891
------------------------------------------------------------------------------------- Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (γ) = (α) + (β)
4.556
4.948
==============
============== Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
Εξοφλήσεις δανείων
(500)
(500)
Ποσά εκφρασµένα σε € χιλιάδες
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων
1/1-31/12/2011 1/1-31/12/2010 από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια)
Σύνολο κύκλου εργασιών
1.537
1.636 Μερίσµατα πληρωθέντα
(641)
(821)
-----------------------------------------------------------------------------------Μικτά κέρδη
1.000
1.036 Σύνολο εισροών / (εκροών)
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών,
από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)
(1.141)
(1.321)
και επενδυτικών αποτελεσµάτων
1.078
1.131 Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα
Κέρδη προ φόρων
1.072
1.121 και ισοδύναµα χρήσης (α) + (β) + (γ)
(35)
(284)
Κέρδη µετά από φόρους
872
766
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης
408
692
-----------------------------------------------------------------------------------Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών,
373
408
επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων
1.302
1.394 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης
==============
==============
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΙ
ΥΠΟΛΟΙΠΑ
ΜΕ
ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ
ΜΕΡΗ,
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
Ποσά εκφρασµένα σε € χιλιάδες
Ποσά εκφρασµένα σε € χιλιάδες
31/12/2011
31/12/2010
1/1-31/12/2011 1/1-31/12/2010
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσης
(01/01/2011 & 01/01/2010 αντίστοιχα)
2.891
2.946 Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
Κέρδη της χρήσης µετά από φόρους
872
766 Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
26
12
Αύξηση / (µείωση) µετοχικού κεφαλαίου
- Απαιτήσεις
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα
(641)
(821) Υποχρεώσεις
22
6
Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο
Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών
απ' ευθείας στην καθαρή θέση
- στελεχών και µελών της διοίκησης
(Αγορές) / πωλήσεις ιδίων µετοχών
------------------------------------------- ------------------------------------------- Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσης
Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης (31/12/2011 & 31/12/2010 αντίστοιχα)
3.122
2.891
==============
==============
Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες:
1. Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας Χ. Ρόκας ΑΒΕΕ, µε τη µέθοδο της πλήρους ενοποίησης,
η οποία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 κατείχε το 51,00% του κοινού µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
2. Οι λογιστικές αρχές της Εταιρείας που εφαρµόστηκαν είναι ίδιες µε αυτές που υιοθετήθηκαν κατά την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων της 31/12/2010.
3. ∆εν υφίστανται εµπράγµατα βάρη επί των παγίων στοιχείων της Εταιρείας.
4. ∆εν υπάρχουν σηµαντικές ενδεχόµενες υποχρεώσεις, επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση
στην οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας.
5. Αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης και της προηγούµενης χρήσης: 2.
Αθήνα, 28 Μαΐου 2012
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
Η FINANCIAL CONTROLLER

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΠΟΥΡΙ∆ΗΣ
Α∆Τ ΑΒ 041026

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΝΤΙΛΑΣ
Α∆Τ ΑΕ 045074

ΗΛΙΑΝΑ ΒΛΑΧΑΚΗ
Α∆Τ Χ 049835

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΠΟΓΛΟΥ
ΑΡ. Α∆. Α’ ΤΑΞΕΩΣ 52819

