Ρ
ΡΟ
ΟΚ
ΚΑ
Α
Α
ΑΙΙΟ
ΟΛ
ΛΟ
Ο
Μ
ΜΟ
ΟΝ
ΝΟ
ΟΠ
ΠΡ
ΡΟ
Ο
Ω
ΩΠ
ΠΗ
ΗΔ
ΔΠ
ΠΔ
Δ
Ο
ΟΙΙΚ
ΚΟ
ΟΝ
ΝΟ
ΟΜ
ΜΙΙΚ
ΚΔ
Δ
Κ
ΚΑ
ΑΣ
ΣΑ
Α
Σ
ΣΑ
Α
Δ
ΔΙΙ

3
31
1Γ
ΓΔ
ΔΚ
ΚΔ
ΔΜ
ΜΒ
ΒΡ
ΡΙΙΟ
ΟΤ
Τ2
20
01
11
1

ΤΤΜ
ΜΦ
ΦΩ
ΩΝ
ΝΑ
ΑΜ
ΜΕ
Ε ΣΣΑ
ΑΔ
ΔΙΙΕ
ΕΘ
ΘΝ
ΝΗ
ΗΠ
ΠΡΡΟ
ΟΣΣΤΤΠ
ΠΑ
Α
Υ
ΥΡΡΗ
ΗΜ
ΜΑ
ΑΣΣΟ
ΟΟ
ΟΙΙΚ
ΚΟ
ΟΝ
ΝΟ
ΟΜ
ΜΙΙΚ
ΚΗ
Η
Α
ΑΝ
ΝΑ
ΑΦ
ΦΟ
ΟΡΡΑ
Α
,,

Ο
ΟΠ
ΠΩ
Ω
Α
ΑΤΤΣΣΑ
Α ΕΕΥ
ΥΟ
ΟΤΤΝ
Ν ΤΤΙΙΟ
ΟΘ
ΘΕΕΣΣΗ
ΗΘ
ΘΕΕΙΙ Α
ΑΠ
ΠΟ
Ο ΣΣΗ
ΗΝ
Ν ΕΕΤΤΡΡΩ
ΩΠ
ΠΑ
ΑΪΪΚ
ΚΗ
Η ΕΕΝ
ΝΩ
Ω
Η
Η
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ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΟ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΖ ΔΠΔ
Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1/1 έσο 31/12/2011
Βεβαηώλεηαη όηη νη ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο είλαη εθείλεο πνπ εγθξίζεθαλ από ηνπο
Γηαρεηξηζηέο ηεο ΡΟΚΑ ΑΙΟΛΟ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ ΔΠΔ ζηηο 28/05/2012 θαη έρνπλ
δεκνζηνπνηεζεί κε ηελ θαηάζεζή ηνπο ζην Πξσηνδηθείν θαη ηελ αλάξηεζή ηνπο ζην δηαδίθηπν, ζηε
δηεύζπλζε www.rokasconstructions.gr.
Δπηζεκαίλεηαη όηη ηα δεκνζηνπνηεζέληα ζηνλ ηύπν ζπλνπηηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία ζηνρεύνπλ ζην λα
παξάζρνπλ ζηνλ αλαγλώζηε νξηζκέλα γεληθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία, αιιά δελ παξέρνπλ ηελ
νινθιεξσκέλε εηθόλα ηεο νηθνλνµηθήο ζέζεο θαη ηεο θαηάζηαζεο ζπλνιηθνύ εηζνδήκαηνο ηεο
Δηαηξείαο, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, όπσο απηά έρνπλ
πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΓΠΥΑ).

Οη δηαρεηξηζηέο

Αζαλάζηνο Σζαληίιαο

Ζιηάλα Βιαράθε

Βαζηιηθή Υξηζηνδνπινπνύινπ

Αηθαηεξίλε Καπόγινπ
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Πεξηερόκελα
εκ.

εκ.
Έθζεζε ειέγρνπ αλεμάξηεηνπ νξθσηνύ ειεγθηή ινγηζηή

3

ηόρνη θαη πνιηηηθέο πξνγξάκκαηνο δηαρείξηζεο ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ

Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο

4

εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη θξίζεηο

Καηάζηαζε πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο

5

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα

Καηάζηαζε Μεηαβνιώλ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ

6

Δηαηξηθό θεθάιαην

Καηάζηαζε Σακεηαθώλ Ρνώλ

7

Έμνδα αλά θαηεγνξία

εκεηώζεηο επί ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ:

8

Δλδερόκελα γεγνλόηα

1

Γεληθέο πιεξνθνξίεο

9

πκκεηνρέο

2

Λνγηζηηθέο αξρέο

10

πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε

2.1

Δήλωζη ζςμμόπθωζηρ και βάζη πποεηοιμαζίαρ

11

Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηεο θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο

2.2

Αλλαγέρ ζε λογιζηικέρ απσέρ και ζε γνωζηοποιήζειρ

2.3

Μεηαηποπή ξένων νομιζμάηων

2.4

Ταμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα

2.5

Εηαιπικό κεθάλαιο

2.6

Φόπορ ειζοδήμαηορ (ηπέσων και αναβαλλόμενορ)

2.7

Αναγνώπιζη εζόδων

2.8

Νέα λογιζηικά ππόηςπα και επμηνείερ
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ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ
ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΔΛΔΓΚΣΖ ΛΟΓΗΣΖ

Πξνο ηνπο Δηαίξνπο ηεο Δηαηξείαο
ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΟ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΖ ΔΠΔ
Έθζεζε επί ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ
Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ΡΟΚΑ ΑΙΟΛΟ
ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ ΔΠΔ, νη νπνίεο απνηεινύληαη από ηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31
Γεθεκβξίνπ 2011, ηηο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνύ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη
ηακεηαθώλ ξνώλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζώο θαη πεξίιεςε ζεκαληηθώλ
ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη κεζόδσλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο.
Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο
Η δηνίθεζε έρεη ηελ επζύλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εύινγε παξνπζίαζε απηώλ ησλ νηθνλνκηθώλ
θαηαζηάζεσλ ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, όπσο απηά έρνπλ
πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, όπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο, πνπ ε δηνίθεζε
θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, ώζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ
απαιιαγκέλσλ από νπζηώδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο.
Δπζύλε ηνπ Διεγθηή
Η δηθή καο επζύλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλώκε επί απηώλ ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ
έιεγρό καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρό καο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Διέγρνπ. Σα πξόηππα απηά
απαηηνύλ λα ζπκκνξθσλόκαζηε κε θαλόλεο δενληνινγίαο, θαζώο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνύκε
ηνλ έιεγρν κε ζθνπό ηελ απόθηεζε εύινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη
απαιιαγκέλεο από νπζηώδε αλαθξίβεηα.
Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηώλ γηα ηελ απόθηεζε ειεγθηηθώλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά
κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη επηιεγόκελεο δηαδηθαζίεο
βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδύλσλ νπζηώδνπο
αλαθξίβεηαο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Καηά ηε
δηελέξγεηα απηώλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδύλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εύινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο,
κε ζθνπό ην ζρεδηαζκό ειεγθηηθώλ δηαδηθαζηώλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά όρη κε ζθνπό
ηελ έθθξαζε γλώκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ εζσηεξηθώλ δηθιίδσλ ηεο εηαηξείαο. Ο
έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιόγεζε ηεο θαηαιιειόηεηαο ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη
κεζόδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εύινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ από ηε δηνίθεζε, θαζώο
θαη αμηνιόγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ.
Πηζηεύνπκε όηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξώζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε
ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλώκεο.

ειίδα 4 από 17

(Πνζά εθθξαζκέλα ζε € ρηιηάδεο εθηόο από πνζά αλά κεηνρή)

Βάζε γηα Γλώκε κε Δπηθύιαμε
Από ηνλ έιεγρό καο πξνέθπςε όηη ε εηαηξεία δελ έρεη ειεγρζεί από ηηο θνξνινγηθέο αξρέο γηα ηηο
ρξήζεηο 2006 έσο θαη 2010 ελώ, γηα ηε ρξήζε 2011 βξίζθεηαη ζε εμέιημε ν έιεγρνο πνπ πξνβιέπεηαη
από ην άξζξν 82 παξαγξ. 5 ηνπ Ν.2238/1994 κε ζπλέπεηα λα ππάξρεη ην ελδερόκελν επηβνιήο
πξόζζεησλ θόξσλ θαη πξνζαπμήζεσλ θαηά ην ρξόλν πνπ νη αλσηέξσ έιεγρνη ζα νξηζηηθνπνηεζνύλ θαη
δελ έρεη ζρεκαηηζζεί θακία πξόβιεςε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ην ζέκα απηό.
Γλώκε κε Δπηθύιαμε
Καηά ηε γλώκε καο, εθηόο από ηηο επηπηώζεηο ηνπ ζέκαηνο πνπ κλεκνλεύεηαη ζηελ παξάγξαθν «Βάζε
γηα Γλώκε κε Δπηθύιαμε», νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εύινγα, από θάζε
νπζηώδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο ΡΟΚΑ ΑΙΟΛΟ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ ΔΠΔ θαηά
ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηεο ξνέο γηα ηε
ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο
Αλαθνξάο, όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Αλαθνξά επί Άιισλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ Θεκάησλ
Δπαιεζεύζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο ησλ Γηαρεηξηζηώλ
κε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδόκελσλ από ηα άξζξα 43α θαη 37
ηνπ Κ.Ν. 2190/1920.
Αζήλα, 31 Μαΐνπ 2012

Βαζίιεηνο Κακηλάξεο
Α.Μ. .Ο.Δ.Λ. 20411
ΔΡΝΣ & ΓΙΑΝΓΚ (ΔΛΛΑ)
Οξθσηνί Διεγθηέο Λνγηζηέο Α.Δ.
11ν ρικ Δζληθήο Οδνύ Αζελώλ Λακίαο
144 51 Μεηακόξθσζε
Α.Μ. .Ο.Δ.Λ. 107
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Καηάζηαζη Οικονομικήρ Θέζηρ
ηιρ

ηιρ

31 Γεκεμβπίος 2011

31 Γεκεμβπίος 2010

2

2

2

2

1
47

56

48

56

50

58

100
(50)
50

100
(45)
55

Αναβαλλόμενες θορολογικές σποτρεώζεις
Υποτρεώζεις παροτών προζφπικού

-

-

Επιτορηγήζεις

-

-

Προβλέυεις

-

-

-

-

Προμηθεσηές και λοιπές σποτρεώζεις

-

3

Υποτρεώζεις από θόρο ειζοδήμαηος

-

-

-

3

-

3

50

58

ημείωζη

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ
Μη κςκλοθοπούν ενεπγηηικό
Ενζώμαηες ακινηηοποιήζεις
Σσμμεηοτές

9

Κςκλοθοπούν ενεπγηηικό
Πελάηες και λοιπές απαιηήζεις
Ταμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα

5

ύνολο ενεπγηηικού

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ
Εηαιρικό κεθάλαιο
Λοιπά αποθεμαηικά
Αποηελέζμαηα εις νέο
ύνολο ιδίων κεθαλαίων

6

Μακποππόθεζμερ ςποσπεώζειρ

Βπασςππόθεζμερ ςποσπεώζειρ

ύνολο Τποσπεώζεων

ύνολο ιδίων κεθαλαίων και ςποσπεώζεων

Οη ζεκεηώζεηο ζηηο ζειίδεο 10 - 17 απνηεινύλ αλαπόζπαζην ηκήκα ησλ παξόλησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ.

Ο ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΖ

Ζ ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΡΗΑ

Ζ FINANCIAL CONTROLLER

ΑΘΑΝΑΗΟ ΣΑΝΣΗΛΑ
ΑΓΣ ΑΔ 045074

ΖΛΗΑΝΑ ΒΛΑΥΑΚΖ
ΑΓΣ Υ 049835

ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΚΑΠΟΓΛΟΤ
ΑΡ. ΑΓ. Α’ ΣΑΞΔΩ 52819
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Καηάζηαζε πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο
Υξήζε πνπ έιεμε ζηηο
31 Γεθεκβξίνπ 2011

Υξήζε πνπ έιεμε ζηηο
31 Γεθεκβξίνπ 2010

Πσιήζεηο (θύθινο εξγαζηώλ)

-

-

Κόζηνο πσιεζέλησλ

-

-

Μηθηό θέξδνο

-

-

εκείσζε

Έμνδα δηάζεζεο
Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο
Λνηπά έζνδα / (έμνδα) – θαζαξά

7

Εεκηέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα
Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα
Εεκηέο πξν θόξσλ
Φόξνο εηζνδήκαηνο

-

-

(5)
-

(7)
-

(5)

(7)

-

(1)

(5)

(8)

-

-

Εεκηέο κεηά από θόξνπο

(5)

(8)

Λνηπά πλνιηθά Δηζνδήκαηα κεηά από θόξνπο
πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα κεηά από θόξνπο

-

-

(5)

(8)

Οη ζεκεηώζεηο ζηηο ζειίδεο 10 - 17 απνηεινύλ αλαπόζπαζην ηκήκα ησλ παξόλησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ.
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Καηάζηαζη Μεηαβολών Ιδίων Κεθαλαίων
Αποδοηέα ζηοςρ εηαίποςρ ηηρ Δηαιπείαρ
Δηαιπικό
Κεθάλαιο

Λοιπά
αποθεμαηικά

ύνολο

Αποηελέζμαηα
ειρ νέο

Τπόλοιπο ηην 1 Ιανοςαπίος 2010
Καθαρά αποηελέζμαηα τρήζεφς
Λοιπά Σσνολικά Ειζοδήμαηα
Σσγκενηρφηικά Σσνολικά Ειζοδήμαηα
Διανεμηθένηα μερίζμαηα
Λοιπές κινήζεις
Τπόλοιπο ζηιρ 31 Γεκεμβπίος 2010

51
49
100

-

(37)
(8)
(8)
(45)

14
(8)
(8)
49
55

Τπόλοιπο ηην 1 Ιανοςαπίος 2011
Καθαρά αποηελέζμαηα τρήζεφς
Λοιπά Σσνολικά Ειζοδήμαηα
Σσγκενηρφηικά Σσνολικά Ειζοδήμαηα
Διανεμηθένηα μερίζμαηα
Λοιπές κινήζεις
Τπόλοιπο ζηιρ 31 Γεκεμβπίος 2011

100
100

-

(45)
(5)
(5)
(50)

55
(5)
(5)
50

Οη ζεκεηώζεηο ζηηο ζειίδεο 10 - 17 απνηεινύλ αλαπόζπαζην ηκήκα ησλ παξόλησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ.
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Καηάζηαζε Σακεηαθώλ Ρνώλ
Υξήζε πνπ έιεμε ζηηο
31 Γεθεκβξίνπ 2011

Υξήζε πνπ έιεμε ζηηο
31 Γεθεκβξίνπ 2010

(5)

(8)

Απνζβέζεηο παγίσλ κείνλ απνζβέζεηο επηρνξεγήζεσλ

-

-

Πξνβιέςεηο

-

-

Απνηειέζκαηα επελδπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο θαη θέξδε από πώιεζε παγίσλ

-

-

Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα

-

-

(Αύμεζε) / κείσζε απνζεκάησλ

-

-

(Αύμεζε) / κείσζε απαηηήζεσλ

(1)

-

Αύμεζε / (κείσζε) ππνρξεώζεσλ (πιελ δαλείσλ ηξαπεδώλ)

εκ.

Εεκηέο πξν θόξσλ

(3)

3

Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβιεζέληα

-

-

Καηαβεβιεκέλνη θόξνη

-

-

(9)

(5)

Δηζπξάμεηο από πώιεζε ζπκκεηνρώλ ζε ζπγαηξηθέο

-

-

Δηζπξάμεηο από πώιεζε ινηπώλ επελδύζεσλ

-

-

Δηζπξάμεηο από πώιεζε ηδίσλ κεηνρώλ

-

-

Αγνξέο ελζώκαησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ

-

-

Δηζπξάμεηο από πσιήζεηο ελζώκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ

-

-

Σόθνη εηζπξαρζέληεο

-

-

Μεξίζκαηα εηζπξαρζέληα

-

-

ύλνιν ηακεηαθώλ εηζξνώλ / (εθξνώλ) από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

-

-

Δηζπξάμεηο από αύμεζε εηαηξηθνύ θεθαιαίνπ

-

49

Δηζπξάμεηο από αλαιεθζέληα δάλεηα

-

-

Δμνθιήζεηο δαλείσλ

-

-

Μεξίζκαηα πιεξσζέληα

-

-

ύλνιν ηακεηαθώλ εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

-

49

(9)

44

ύλνιν ηακεηαθώλ εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Καζαξέο ηακεηαθέο εηζξνέο / (εθξνέο)
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο ρξήζεσο

5

56

12

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεσο

5

47

56

Οη ζεκεηώζεηο ζηηο ζειίδεο 10 - 17 απνηεινύλ αλαπόζπαζην ηκήκα ησλ παξόλησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ.
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εκεηώζεηο επί ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ
1. Γεληθέο πιεξνθνξίεο
Η ΡΟΚΑ ΑΙΟΛΟ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ ΔΠΔ («ε Δηαηξεία») δελ έρεη αλαπηύμεη αθόκα θάπνηα δξαζηεξηόηεηα, θαζώο
βξίζθεηαη ππό θαζεζηώο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία αηνιηθώλ πάξθσλ.
Η Δηαηξεία είλαη εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζύλεο (κνλνπξόζσπε) πνπ ηδξύζεθε ζηηο 31 Μαΐνπ 2005, έθιεηζε ηελ πξώηε
ππεξδσδεθάκελε ρξήζε ηεο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2006 θαη ζηεγάδεηαη ζηελ Διιάδα ζηε δηεύζπλζε: Ρηδαξείνπ 3, Υαιάλδξη
152 33, Αζήλα.
Η ειεθηξνληθή δηεύζπλζε ηεο Δηαηξείαο είλαη ε εμήο: www.rokasconstructions.gr
ηηο 28 Μαΐνπ 2012, νη Γηαρεηξηζηέο ηεο ΡΟΚΑ ΑΙΟΛΟ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ ΔΠΔ ελέθξηλαλ ηε δεκνζίεπζε ησλ παξόλησλ
νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, νη νπνίεο ππόθεηληαη ζε νξηζηηθή έγθξηζε από ηελ εηήζηα Γεληθή πλέιεπζε ησλ Δηαίξσλ.

2. Λνγηζηηθέο αξρέο
Γήισζε ζπκκόξθσζεο θαη βάζε πξνεηνηκαζίαο

2.1

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ΡΟΚΑ ΑΙΟΛΟ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ ΔΠΔ κε εκεξνκελία 31 Γεθεκβξίνπ 2011 έρνπλ
θαηαξηηζηεί ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ), όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ
Δπξσπατθή Έλσζε.
Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί ζύκθσλα κε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνύ θόζηνπο θαη ηελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο
δξαζηεξηόηεηαο ηεο Δηαηξείαο.
Η πξνεηνηκαζία ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, ζύκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ, απαηηεί ηε ρξήζε ινγηζηηθώλ εθηηκήζεσλ. Δπίζεο
απαηηείηαη ε θξίζε ηεο Γηνίθεζεο ζηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί. Οη ηνκείο πνπ απαηηνύλ
πςειόηεξνπ βαζκνύ θξίζε ή είλαη εμαηξεηηθά πνιύπινθνη ή νη ηνκείο όπνπ νη ππνζέζεηο θαη νη εθηηκήζεηο είλαη ζεκαληηθέο
γηα ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, αλαθέξνληαη ζηε ζεκείσζε 4.
Αιιαγέο ζε ινγηζηηθέο αξρέο θαη ζε γλσζηνπνηήζεηο

2.2

Οη ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ πηνζεηήζεθαλ ζπλάδνπλ κε εθείλεο πνπ είραλ πηνζεηεζεί θαηά ηελ πξνεγνύκελε νηθνλνκηθή
ρξήζε εθηόο από ηα παξαθάησ:
Η Δηαηξεία έρεη πηνζεηήζεη ηα παξαθάησ λέα ή ηξνπνπνηεκέλα πξόηππα θαη δηεξκελείεο θαηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2011 θαη ε
εθαξκνγή ηνπο δελ είρε επίδξαζε ζηελ νηθνλνκηθή ζέζε ή απόδνζε ηεο Δηαηξείαο:
Γηεξκελεία 14 «Πξνθαηαβνιέο Διάρηζησλ Κεθαιαηαθώλ Δηζθνξώλ (ηξνπνπνίεζε)»
Γηεξκελεία 19 «Δμόθιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεσλ κε ζπκκεηνρηθνύο ηίηινπο»
ΓΛΠ 24 «Γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξώλ (ηξνπνπνίεζε)»
ΓΛΠ 32 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Παξνπζίαζε (ηξνπνπνίεζε)»
Δηήζηεο Αλαβαζκίζεηο ησλ ΓΠΥΑ (Μάηνο 2010), ην Μάην ηνπ 2010 ην ΓΛΠ εμέδσζε κηα ηξίηε ζεηξά

ηξνπνπνηήζεσλ ησλ ΓΠΥΑ κε πξσηαξρηθό ζθνπό ηελ εμάιεηςε αζπλεπεηώλ θαζώο θαη ηελ παξνρή
δηεπθξηλίζεσλ. Τπάξρνπλ ρσξηζηέο πξνβιέςεηο κεηάβαζεο γηα θάζε πξόηππν.
Άιιεο ηξνπνπνηήζεηο πνπ πξνέξρνληαη από ηηο αλαζεσξήζεηο ησλ ΓΠΥΑ ζηα παξαθάησ πξόηππα θαη
δηεξκελείεο θαη νη νπνίεο δελ είραλε επίδξαζε ζηηο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ή ηε
δξαζηεξηόηεηα ηεο Δηαηξείαο
-

ΔΠΧΑ 3 «Σςνενώζειρ Επισειπήζεων»
ΔΠΧΑ 7 «Χπημαηοοικονομικά μέζα: Γνωζηοποιήζειρ»
ΔΛΠ 1 «Παποςζίαζη ηων Οικονομικών Καηαζηάζεων»
ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένερ και Ιδιαίηεπερ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ»
ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεζερ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ»
Διεπμηνεία 13 «Ππογπάμμαηα Επιβπάβεςζηρ Πελαηών»
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2.3

Μεηαηξνπή μέλσλ λνκηζκάησλ

Σα ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο επηκεηξώληαη βάζεη ηνπ λνκίζκαηνο ηνπ πξσηεύνληνο νηθνλνκηθνύ
πεξηβάιινληνο, ζην νπνίν ιεηηνπξγεί (ιεηηνπξγηθό λόκηζκα). Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε Δπξώ, πνπ είλαη
ην ιεηηνπξγηθό λόκηζκα θαη ην λόκηζκα παξνπζίαζεο ηεο Δηαηξείαο.
Οη ζπλαιιαγέο ζε μέλα λνκίζκαηα κεηαηξέπνληαη ζην ιεηηνπξγηθό λόκηζκα κε ηε ρξήζε ησλ ηζνηηκηώλ πνπ ηζρύνπλ θαηά ηελ
εκεξνκελία ησλ ζπλαιιαγώλ.
Κέξδε θαη δεκηέο από ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο νη νπνίεο πξνθύπηνπλ από ηελ εθθαζάξηζε ηέηνησλ ζπλαιιαγώλ θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ θαη από ηε κεηαηξνπή ησλ λνκηζκαηηθώλ ζηνηρείσλ πνπ εθθξάδνληαη ζε μέλν λόκηζκα κε ηηο
ηζρύνπζεο ηζνηηκίεο θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο θαηαρσξνύληαη ζηα απνηειέζκαηα. Οη
ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο από κε λνκηζκαηηθά ζηνηρεία πνπ απνηηκώληαη ζηελ εύινγε αμία ηνπο ζεσξνύληαη σο ηκήκα ηεο
εύινγεο αμίαο θαη ζπλεπώο θαηαρσξνύληαη όπνπ θαη νη δηαθνξέο ηεο εύινγεο αμίαο.

2.4

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα

Σα δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα δηαζεζίκσλ πεξηιακβάλνπλ ηα κεηξεηά ζηελ ηξάπεδα, θαζώο επίζεο θαη ηηο βξαρππξόζεζκεο
(κέρξη 3 κήλεο) επελδύζεηο πςειήο ξεπζηόηεηαο.

2.5

Δηαηξηθό θεθάιαην

Σα εηαηξηθά κεξίδηα ηεο Δηαηξείαο ραξαθηεξίδνληαη σο θεθάιαην.
Σα έμνδα άκεζα απνδνηέα γηα ηελ έθδνζε λέσλ εηαηξηθώλ κεξηδίσλ εκθαλίδνληαη (πιελ ζρεηηθνύ θόξνπ εηζνδήκαηνο) ζην
θεθάιαην αθαηξεηηθά ηνπ πξντόληνο ηεο έθδνζεο. Σα έμνδα έθδνζεο εηαηξηθώλ κεξηδίσλ πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα γηα ηελ
απόθηεζε επηρεηξήζεσλ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην θόζηνο θηήζεσο ηεο επηρεηξήζεσο πνπ απνθηάηαη.
2.6

Φόξνο εηζνδήκαηνο (ηξέρσλ θαη αλαβαιιόκελνο)

Ο θόξνο εηζνδήκαηνο αλαγλσξίδεηαη ζην ινγαξηαζκό ησλ απνηειεζκάησλ ηεο πεξηόδνπ, εθηόο ηνπ θόξνπ εθείλνπ πνπ αθνξά
ζπλαιιαγέο πνπ θαηαρσξήζεθαλ απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα, ζηελ νπνία πεξίπησζε θαηαρσξείηαη απεπζείαο, θαηά
αλάινγν ηξόπν, ζηα ίδηα θεθάιαηα.
Οη ηξέρνληεο θόξνη εηζνδήκαηνο πεξηιακβάλνπλ ηηο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο πξνο ή θαη απαηηήζεηο από ηηο
δεκνζηννηθνλνκηθέο αξρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο πιεξσηένπο θόξνπο επί ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο ηεο πεξηόδνπ θαη
νη ηπρόλ πξόζζεηνη θόξνη εηζνδήκαηνο πνπ αθνξνύλ ζε πξνεγνύκελεο ρξήζεηο.
Οη ηξέρνληεο θόξνη επηκεηξώληαη ζύκθσλα κε ηνπο θνξνινγηθνύο ζπληειεζηέο θαη ηνπο θνξνινγηθνύο λόκνπο πνπ
εθαξκόδνληαη ζηηο δηαρεηξηζηηθέο πεξηόδνπο κε ηηο νπνίεο ζρεηίδνληαη, βαζηδόκελα ζην θνξνινγεηέν θέξδνο γηα ην έηνο. Όιεο
νη αιιαγέο ζηα βξαρππξόζεζκα θνξνινγηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνύ ή ηηο ππνρξεώζεηο αλαγλσξίδνληαη σο κέξνο ησλ
θνξνινγηθώλ εμόδσλ ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθνύ εηζνδήκαηνο.
Ο αλαβαιιόκελνο θόξνο εηζνδήκαηνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηε κέζνδν ηεο ππνρξέσζεο πνπ πξνθύπηεη από ηηο πξνζσξηλέο
δηαθνξέο κεηαμύ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο θαη ηεο θνξνινγηθήο βάζεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνύ θαη ησλ ππνρξεώζεσλ.
Αλαβαιιόκελνο θόξνο εηζνδήκαηνο δε ινγίδεηαη, εάλ πξνθύπηεη από ηελ αξρηθή αλαγλώξηζε ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνύ ή
παζεηηθνύ ζε ζπλαιιαγή, εθηόο επηρεηξεκαηηθήο ζπλέλσζεο, ε νπνία όηαλ έγηλε ε ζπλαιιαγή δελ επεξέαζε νύηε ην
ινγηζηηθό νύηε ην θνξνινγηθό θέξδνο ή δεκία.
Οη αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεώζεηο απνηηκώληαη κε βάζε ηνπο θνξνινγηθνύο ζπληειεζηέο πνπ
αλακέλεηαη λα εθαξκνζηνύλ ζηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ζα δηαθαλνληζηεί ε απαίηεζε ή ε ππνρξέσζε, ιακβάλνληαο
ππόςε ηνπο θνξνινγηθνύο ζπληειεζηέο (θαη θνξνινγηθνύο λόκνπο) πνπ έρνπλ ηεζεί ζε ηζρύ ή νπζηαζηηθά έρνπλ ζεζπηζηεί
κέρξη ηελ εκεξνκελία ηεο θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο.
Οη αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη θαηά ηελ έθηαζε ζηελ νπνία ζα ππάξμεη κειινληηθό
θνξνινγεηέν θέξδνο γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο πξνζσξηλήο δηαθνξάο πνπ δεκηνπξγεί ηελ αλαβαιιόκελε θνξνινγηθή
απαίηεζε.

2.7

Αλαγλώξηζε εζόδσλ

Σα έζνδα πεξηιακβάλνπλ ηελ εύινγε αμία εθηειεζζέλησλ έξγσλ, πσιήζεσλ αγαζώλ θαη παξνρήο ππεξεζηώλ, θαζαξά από
Φόξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο, εθπηώζεηο θαη επηζηξνθέο.
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Η αλαγλώξηζε ησλ εζόδσλ γίλεηαη σο εμήο:
(α) Πωλήζεις αγαθών
Οη πσιήζεηο αγαζώλ αλαγλσξίδνληαη όηαλ ε Δηαηξεία παξαδίδεη ηα αγαζά ζηνπο πειάηεο, ηα αγαζά γίλνληαη απνδεθηά από
απηνύο θαη ε είζπξαμε ηεο απαίηεζεο είλαη εύινγα εμαζθαιηζκέλε.
(β) Παροτή σπηρεζιών
Σα έζνδα από παξνρή ππεξεζηώλ ινγίδνληαη ηελ πεξίνδν πνπ παξέρνληαη νη ππεξεζίεο, κε βάζε ην ζηάδην νινθιήξσζεο ηεο
παξερόκελεο ππεξεζίαο ζε ζρέζε κε ην ζύλνιν ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ.
(γ) Έζοδα από ηόκοσς
Σα έζνδα από ηόθνπο αλαγλσξίδνληαη βάζεη ρξνληθήο αλαινγίαο θαη κε ηε ρξήζε ηνπ πξαγκαηηθνύ επηηνθίνπ. Όηαλ ππάξρεη
απνκείσζε ησλ απαηηήζεσλ, ε ινγηζηηθή αμία απηώλ κεηώλεηαη ζην αλαθηήζηκν πνζό ηνπο ην νπνίν είλαη ε παξνύζα αμία
ησλ αλακελόκελσλ κειινληηθώλ ηακεηαθώλ ξνώλ πξνεμνθινπκέλσλ κε ην αξρηθό πξαγκαηηθό επηηόθην. ηε ζπλέρεηα
ινγίδνληαη ηόθνη κε ην ίδην επηηόθην επί ηεο απνκεησκέλεο (λέαο ινγηζηηθήο) αμίαο.
(δ) Έζοδα από μερίζμαηα
Σα κεξίζκαηα ινγίδνληαη σο έζνδα, όηαλ ζεκειηώλεηαη ην δηθαίσκα είζπξαμήο ηνπο.

2.8

Νέα ινγηζηηθά πξόηππα θαη εξκελείεο

Σα παξαθάησ λέα θαη ηξνπνπνηεκέλα πξόηππα θαη δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί αιιά δελ έρνπλ ηζρύ γηα ηελ εηήζηα ινγηζηηθή
πεξίνδν από 1 Ιαλνπαξίνπ 2011. Γελ έρνπλ πηνζεηεζεί λσξίηεξα θαη ε Δηαηξεία βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο
ηπρόλ επίδξαζήο ηνπο ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο.
ΓΛΠ 1 «Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ (ηξνπνπνίεζε) – Παξνπζίαζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Λνηπνύ
πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο», ε ηξνπνπνίεζε απηή εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή
κεηά ηελ 1 Ινπιίνπ 2012. Η ηξνπνπνίεζε απηή αιιάδεη ηελ νκαδνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηα Λνηπά
πλνιηθά Δηζνδήκαηα. Σα ζηνηρεία πνπ κπνξνύλ λα αλαηαμηλνκεζνύλ (ή λα “αλαθπθισζνύλ”) ζηα Απνηειέζκαηα
Υξήζεο ζε θάπνηα ρξνληθή ζηηγκή ζην κέιινλ (γηα παξάδεηγκα, θαηά ηελ απναλαγλώξηζε ή ην δηαθαλνληζκό) ζα
παξνπζηάδνληαη ρσξηζηά από άιια ζηνηρεία ηα νπνία δε ζα αλαηαμηλνκεζνύλ πνηέ. Η ηξνπνπνίεζε επεξεάδεη κόλν ηελ
παξνπζίαζε θαη δελ έρεη θακία επίδξαζε ζηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο ή ζηε δξαζηεξηόηεηα. Η ηξνπνπνίεζε
απηή δελ έρεη αθόκε πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Η Δηαηξεία βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο
επίδξαζεο απηήο ηεο ηξνπνπνίεζεο ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο.
ΓΛΠ 12 «Φόξνη εηζνδήκαηνο (ηξνπνπνίεζε) - Αλαβαιιόκελνο θόξνο: Αλάθηεζε ησλ ππνθείκελσλ πεξηνπζηαθώλ
ζηνηρείσλ», εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2012. Η
ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ηνλ θαζνξηζκό ηνπ αλαβαιιόκελνπ θόξνπ επί ησλ επελδπηηθώλ αθηλήησλ πνπ επηκεηξώληαη
ζε εύινγε αμία. Η ηξνπνπνίεζε εηζάγεη ηελ αλαηξέζηκε ππόζεζε όηη ν αλαβαιιόκελνο θόξνο επί ησλ επελδπηηθώλ
αθηλήησλ, ηα νπνία επηκεηξώληαη ρξεζηκνπνηώληαο ην κνληέιν εύινγεο αμίαο βάζεη ηνπ ΓΛΠ 40, πξέπεη λα
θαζνξίδεηαη ζηε βάζε ηνπ όηη ε αλάθηεζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηνπο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ηεο πώιεζήο ηνπο.
Δπηπξόζζεηα, εηζάγεη ηελ απαίηεζε ππνινγηζκνύ αλαβαιιόκελνπ θόξνπ επί ησλ κε απνζβέζηκσλ πεξηνπζηαθώλ
ζηνηρείσλ, ηα νπνία επηκεηξώληαη ρξεζηκνπνηώληαο ην κνληέιν αλαπξνζαξκνγήο βάζεη ΓΛΠ 16, πάληα ζηε βάζε όηη ε
αλάθηεζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ηεο πώιεζήο ηνπο. Η Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθόκε
πηνζεηήζεη ηελ ηξνπνπνίεζε απηή. Η Δηαηξεία βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο επίδξαζεο απηήο ηεο
ηξνπνπνίεζεο ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο.
ΓΛΠ 19 «Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο (ηξνπνπνίεζε)», ε ηξνπνπνίεζε εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο
πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2013. Σν ΓΛΠ εμέδσζε κηα ζεηξά από ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ΓΛΠ 19. Οη
ηξνπνπνηήζεηο απηέο εθηείλνληαη από ζεκειηώδεηο αιιαγέο όπσο ε θαηάξγεζε ηνπ κεραληζκνύ γλσζηνύ σο “κέζνδνο
πεξηζσξίνπ” θαη ηελ έλλνηα ηεο αλακελόκελεο απόδνζεο από πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξνγξακκάησλ έσο απιέο
δηεπθξηλίζεηο θαη αλαδηαηππώζεηο. Δπηηξέπεηαη λσξίηεξε εθαξκνγή. Η Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθόκε πηνζεηήζεη
ηελ ηξνπνπνίεζε απηή. Η Δηαηξεία βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο επίδξαζεο απηήο ηεο ηξνπνπνίεζεο ζηηο
νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο.
ΓΛΠ 27 «Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο (αλαζεώξεζε)», ην πξόηππν απηό εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο
πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2013. Ωο ζπλέπεηα ησλ λέσλ πξνηύπσλ ΓΠΥΑ 10 θαη ΓΠΥΑ 12,
όηη απέκεηλε ζην ΓΛΠ 27 πεξηνξίδεηαη ζην ινγηζηηθό ρεηξηζκό ησλ επελδύζεσλ ζε ζπγαηξηθέο, θνηλνπξαμίεο θαη
ζπγγελείο επηρεηξήζεηο ζηηο αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Δπηηξέπεηαη λσξίηεξε εθαξκνγή ηνπ πξνηύπνπ. Η
Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθόκε πηνζεηήζεη ηελ ηξνπνπνίεζε απηή. Η Δηαηξεία βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο
ηεο επίδξαζεο απηήο ηεο ηξνπνπνίεζεο ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο.
ΓΛΠ 28 «Δπελδύζεηο ζε πγγελείο επηρεηξήζεηο θαη Κνηλνπξαμίεο (αλαζεώξεζε)», ην πξόηππν απηό εθαξκόδεηαη
γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2013. Ωο ζπλέπεηα ησλ λέσλ πξνηύπσλ
ΓΠΥΑ 11 θαη ΓΠΥΑ 12, ην ΓΛΠ 28 κεηνλνκάζηεθε ζε ΓΛΠ 28 Δπελδύζεηο ζε πγγελείο επηρεηξήζεηο θαη
Κνηλνπξαμίεο θαη πεξηγξάθεη ηελ εθαξκνγή ηεο κεζόδνπ θαζαξήο ζέζεο ζηηο επελδύζεηο ζε θνηλνπξαμίεο πέξαλ ησλ
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(Πνζά εθθξαζκέλα ζε € ρηιηάδεο εθηόο από πνζά αλά κεηνρή)
επελδύζεσλ ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο. Δπηηξέπεηαη λσξίηεξε εθαξκνγή ηνπ πξνηύπνπ. Η Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη
αθόκε πηνζεηήζεη ηελ ηξνπνπνίεζε απηή. Η Δηαηξεία βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο επίδξαζεο απηήο ηεο
ηξνπνπνίεζεο ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο.
ΓΛΠ 32 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Παξνπζίαζε (ηξνπνπνίεζε) – πκςεθηζκόο Υξεκαηννηθνλνκηθώλ
Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ θαη Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Τπνρξεώζεσλ», ε ηξνπνπνίεζε απηή εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο
ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2014. Η ηξνπνπνίεζε απηή δηεπθξηλίδεη ηελ έλλνηα
“πθίζηαηαη ζην παξόλ λνκηθά επηβαιιόκελν δηθαίσκα γηα ζπκςεθηζκό” θαη επίζεο δηεπθξηλίδεη ηελ εθαξκνγή ησλ
θξηηεξίσλ ζπκςεθηζκνύ ηνπ ΓΛΠ 32 ζηα ζπζηήκαηα δηαθαλνληζκνύ (όπσο ζε θεληξηθά ζπζηήκαηα νίθσλ
εθθαζάξηζεο) ηα νπνία εθαξκόδνπλ κεραληζκνύο κεηθηνύο δηαθαλνληζκνύ νη νπνίνη δελ ιεηηνπξγνύλ ηαπηόρξνλα. Οη
ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ΓΛΠ 32 εθαξκόδνληαη αλαδξνκηθά. Δπηηξέπεηαη λσξίηεξε εθαξκνγή. ε πεξίπησζε όκσο πνπ κηα
εηαηξεία επηιέμεη λσξίηεξε εθαξκνγή, πξέπεη λα γλσζηνπνηήζεη ην γεγνλόο θαη επίζεο λα πξαγκαηνπνηήζεη
γλσζηνπνηήζεηο πνπ απαηηνύληαη από ηηο ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΥΑ 7 γηα ην ζπκςεθηζκό Υξεκαηννηθνλνκηθώλ
Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ θαη Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Τπνρξεώζεσλ. Η Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθόκε πηνζεηήζεη
ηελ ηξνπνπνίεζε απηή. Η Δηαηξεία βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο επίδξαζεο απηήο ηεο ηξνπνπνίεζεο ζηηο
νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο.
ΓΠΥΑ 7 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο (ηξνπνπνίεζε) – Δκπινπηηζκέλεο απαηηήζεηο γηα
γλσζηνπνηήζεηο απναλαγλώξηζεο», εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1
Ινπιίνπ 2011. Η ηξνπνπνίεζε απηή απαηηεί πξόζζεηεο γλσζηνπνηήζεηο γηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
πνπ έρνπλ κεηαθεξζεί, αιιά δελ έρνπλ απναλαγλσξηζηεί γηα λα θαηαζηήζνπλ ηνπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθώλ
θαηαζηάζεσλ ηθαλνύο λα θαηαλνήζνπλ ηε ζρέζε κε απηά ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ δελ έρνπλ απναλαγλσξηζηεί
θαζώο θαη ηηο ζπλδεόκελεο ππνρξεώζεηο. Δπηπξόζζεηα, ε ηξνπνπνίεζε απαηηεί γλσζηνπνηήζεηο ζρεηηθά κε ηε
ζπλερηδόκελε εκπινθή ζηα απναλαγλσξηζκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία έηζη ώζηε λα κπνξνύλ νη ρξήζηεο λα ππνινγίζνπλ
ηε θύζε ηεο ζπλερηδόκελεο εκπινθήο ηεο εηαηξείαο ζηα απναλαγλσξηζκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαζώο θαη ην θίλδπλν
πνπ ζπλδέεηαη κε απηή. Η ηξνπνπνίεζε απηή έρεη επίδξαζε κόλν ζε ζέκαηα παξνπζίαζεο. Η Δπξσπατθή Έλσζε δελ
έρεη αθόκε πηνζεηήζεη ηελ ηξνπνπνίεζε απηή. Η Δηαηξεία βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο επίδξαζεο απηήο ηεο
ηξνπνπνίεζεο ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο.
ΓΠΥΑ 7 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο (ηξνπνπνίεζε) – πκςεθηζκόο Υξεκαηννηθνλνκηθώλ
Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ θαη Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Τπνρξεώζεσλ», εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο
πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2013. Η ηξνπνπνίεζε εηζάγεη ζπλήζεηο απαηηήζεηο γλσζηνπνηήζεσλ. Οη
γλσζηνπνηήζεηο απηέο παξέρνπλ ζηνπο ρξήζηεο πιεξνθόξεζε ε νπνία είλαη ρξήζηκε ζηελ αμηνιόγεζε ηεο επίδξαζεο ή
ηεο πηζαλήο επίδξαζεο θαηά ησλ ζπκςεθηζκό δηαθαλνληζκώλ ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο κηαο εηαηξείαο. Οη
ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ΓΠΥΑ 7 έρνπλ αλαδξνκηθή ηζρύ. Η Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθόκε πηνζεηήζεη ηελ ηξνπνπνίεζε
απηή. Η Δηαηξεία βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο επίδξαζεο απηήο ηεο ηξνπνπνίεζεο ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο
θαηαζηάζεηο.
ΓΠΥΑ 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα - Σαμηλόκεζε θαη Δπηκέηξεζε», εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο
πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2015. Όπσο έρεη εθδνζεί ην ΓΠΥΑ 9 αληηθαηνπηξίδεη ηελ πξώηε θάζε ηεο
εξγαζίαο ηνπ ΓΛΠ γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ΓΛΠ 39 θαη εθαξκόδεηαη θαηά ηελ ηαμηλόκεζε θαη επηκέηξεζε ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεσλ όπσο νξίδνληαη από ην ΓΛΠ 39.
Η Φάζε 1 ηνπ ΓΠΥΑ 9 ζα έρεη ζεκαληηθή επίπησζε (η) ζηελ ηαμηλόκεζε θαη επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ
πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη (ηη) ζε αιιαγή ινγηζηηθνπνίεζεο γηα εηαηξείεο πνπ έρνπλ ραξαθηεξίζεη
ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο ρξεζηκνπνηώληαο ηελ επηινγή ηεο Δύινγεο Αμίαο Μέζσ Απνηειεζκάησλ. ηηο
επόκελεο θάζεηο, ην ΓΛΠ ζα αζρνιεζεί κε ηε ινγηζηηθή αληηζηάζκηζε θαη ηελ απνκείσζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ
πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ. Η νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ απηνύ αλακέλεηαη θαηά ην πξώην κηζό ηνπ 2012. Δπηηξέπεηαη
λσξίηεξε εθαξκνγή. Η Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθόκε πηνζεηήζεη ην πξόηππν απηό. Η Δηαηξεία βξίζθεηαη ζηε
δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο επίδξαζεο απηήο ηεο ηξνπνπνίεζεο ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο.
ΓΠΥΑ 10 «Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο», ην λέν πξόηππν εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο
πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2013. Σν ΓΠΥΑ 10 αληηθαζηζηά ην κέξνο ηνπ ΓΛΠ 27 Ενοποιημένερ και
Αηομικέρ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ πνπ ζπλερίδεηαη κε ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Δπίζεο,
πεξηιακβάλεη ηα ζέκαηα πνπ αλαπηύζζνληαη ζηε Γηεξκελεία 12 Ενοποίηζη – Οικονομικέρ Ονηόηηηερ Ειδικού Σκοπού.
Σν ΓΠΥΑ 10 εγθαζηζηά έλα εληαίν κνληέιν ειέγρνπ πνπ έρεη εθαξκνγή ζε όιεο ηηο εηαηξείεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
θαη ησλ νηθνλνκηθώλ νληνηήησλ εηδηθνύ ζθνπνύ. Οη αιιαγέο πνπ εηζάγνληαη από ην ΓΠΥΑ 10 απαηηνύλ από ηε
δηνίθεζε λα αζθεί ζεκαληηθή θξίζε πξνθεηκέλνπ λα θαζνξίζεη πνηεο νληόηεηεο ειέγρνληαη θαη, ζπλεπώο, είλαη
απαξαίηεην λα ελνπνηεζνύλ από ηε κεηξηθή, ζπγθξηλόκελεο κε ηηο απαηηήζεηο πνπ βξίζθνληαλ ζην ΓΛΠ 27. Η
Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθόκε πηνζεηήζεη ην πξόηππν απηό. Η Δηαηξεία βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο
επίδξαζεο απηήο ηεο ηξνπνπνίεζεο ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο.
ΓΠΥΑ 11 «Από Κνηλνύ πκθσλίεο», ην λέν πξόηππν εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ
ή κεηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2013. Σν ΓΠΥΑ 11 αληηθαζηζηά ην ΓΛΠ 31 Σςμμεηοσή ζε Κοινοππαξίερ θαη ηε Γηεξκελεία 13
Από κοινού ελεγσόμενερ οικονομικέρ ονηόηηηερ – Μη σπημαηικέρ ζςνειζθοπέρ από κοινοππακηούνηερ. Σν ΓΠΥΑ 11
απαιείθεη ηελ επηινγή ηεο αλαινγηθήο ελνπνίεζεο ησλ από θνηλνύ ειεγρόκελσλ εηαηξεηώλ. Αληί απηνύ, νη από θνηλνύ
ειεγρόκελεο εηαηξείεο νη νπνίεο πιεξνύλ ηνλ νξηζκό ηεο θνηλνπξαμίαο πξέπεη λα ινγίδνληαη ρξεζηκνπνηώληαο ηε κέζνδν
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θαζαξήο ζέζεο. Η Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθόκε πηνζεηήζεη ην πξόηππν απηό. Η Δηαηξεία βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία
εμέηαζεο ηεο επίδξαζεο απηήο ηεο ηξνπνπνίεζεο ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο.
ΓΠΥΑ 12 «Γλσζηνπνηήζεηο ζπκκεηνρώλ ζε άιιεο επηρεηξήζεηο», ην λέν πξόηππν εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο
πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2013. Σν ΓΠΥΑ 12 πεξηιακβάλεη όιεο ηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ
πξνεγνπκέλσο εκπεξηέρνληαλ ζην ΓΛΠ 27 θαη ζρεηίδνληαλ κε ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαζώο επίζεο
θαη όιεο ηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ πξνεγνπκέλσο εκπεξηέρνληαλ ζην ΓΛΠ 31 θαη ζην ΓΛΠ 28. Οη γλσζηνπνηήζεηο απηέο
ζρεηίδνληαη κε ηε ζπκκεηνρή κηαο εηαηξείαο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο, ζε από θνηλνύ ζπκθσλίεο, ζε ζπγγελείο εηαηξείεο
θαη δνκεκέλεο εηαηξείεο. Απαηηνύληαη επίζεο κηα ζεηξά από λέεο γλσζηνπνηήζεηο. Η Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθόκε
πηνζεηήζεη ην πξόηππν απηό. Η Δηαηξεία βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο επίδξαζεο απηήο ηεο ηξνπνπνίεζεο ζηηο
νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο.
ΓΠΥΑ 13 «Δπηκέηξεζε Δύινγεο Αμίαο», ην λέν πξόηππν εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ
ηελ ή κεηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2013. Σν ΓΠΥΑ 13 εγθαζηζηά έλα εληαίν ζύλνιν πεγώλ θαζνδήγεζεο ησλ ΓΠΥΑ γηα όιεο
ηηο επηκεηξήζεηο εύινγεο αμίαο. Σν ΓΠΥΑ 13 δελ αιιάδεη ηηο απαηηήζεηο αλαθνξηθά κε ην πόηε ε εηαηξεία απαηηείηαη λα
ρξεζηκνπνηήζεη ηελ εύινγε αμία αιιά παξέρεη θαζνδήγεζε ζην ηξόπν επηκέηξεζεο ηεο εύινγεο αμίαο ζηα ΓΠΥΑ όηαλ
ε εύινγε αμία απαηηείηαη ή επηηξέπεηαη. Σν πξόηππν απηό έρεη κειινληηθή ηζρύ ελώ επηηξέπεηαη λσξίηεξε εθαξκνγή ηνπ.
Η Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθόκε πηνζεηήζεη ην πξόηππν απηό. Η Δηαηξεία βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο
επίδξαζεο απηήο ηεο ηξνπνπνίεζεο ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο.
Γηεξκελεία 20 «Γαπάλεο απνθάιπςεο θαηά ηελ παξαγσγηθή θάζε ηνπ νξπρείνπ», εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο
ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2013. Η δηεξκελεία απηή εθαξκόδεηαη κόλν γηα ηηο
δαπάλεο απνθάιπςεο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη θαηά ηελ δηαδηθαζία εμόξπμεο ηεο επηθάλεηαο ζηε δηάξθεηα ηεο
παξαγσγηθήο θάζεο ηνπ νξπρείνπ ('δαπάλεο απνθάιπςεο θαηά ηελ παξαγσγή'). Οη δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη
θαηά ηηο δξαζηεξηόηεηεο απνθάιπςεο ζεσξείηαη όηη δεκηνπξγνύλ δύν πηζαλά νθέιε α) ηελ παξαγσγή απνζεκάησλ θαηά
ηελ παξνύζα ρξήζε θαη/ή β) βειηησκέλε πξόζβαζε ζε κεηάιιεπκα πνπ ζα εμνξπρηεί ζην κέιινλ (πεξηνπζηαθό ζηνηρείν
από ηε δξαζηεξηόηεηα απνθάιπςεο). ε πεξηπηώζεηο πνπ νη δαπάλεο δελ κπνξνύλ λα θαηαλεκεζνύλ ζπγθεθξηκέλα
κεηαμύ ησλ απνζεκάησλ πνπ παξάγνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ θαη ηνπ πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ από ηε
δξαζηεξηόηεηα απνθάιπςεο, ε δηεξκελεία 20 απαηηεί από ηελ εηαηξεία λα ρξεζηκνπνηήζεη κηα βάζε θαηαλνκήο ε νπνία
βαζίδεηαη ζε κηα κνλάδα κέηξεζεο ζρεηηθήο παξαγσγήο. Δπηηξέπεηαη λσξίηεξε εθαξκνγή. Η Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη
αθόκε πηνζεηήζεη ηε δηεξκελεία απηή. Η Δηαηξεία βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο επίδξαζεο απηήο ηεο
ηξνπνπνίεζεο ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο.
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3. ηόρνη θαη πνιηηηθέο πξνγξάκκαηνο δηαρείξηζεο ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ
Παξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ
Η Δηαηξεία εθηίζεηαη ζε αξθεηνύο ρξεκαηννηθνλνκηθνύο θηλδύλνπο, όπσο θηλδύλνπο αγνξάο (κεηαβνιέο ζε ζπλαιιαγκαηηθέο
ηζνηηκίεο, επηηόθηα, ηηκέο αγνξάο), πηζησηηθό θίλδπλν, θίλδπλν ξεπζηόηεηαο, θίλδπλν ηακεηαθώλ ξνώλ θαη θίλδπλν εύινγεο
αμίαο από κεηαβνιέο επηηνθίσλ. Σν γεληθό πξόγξακκα δηαρείξηζεο θηλδύλσλ ηεο Δηαηξείαο εζηηάδεηαη ζηε κε
πξνβιεςηκόηεηα ησλ ρξεκαηνπηζησηηθώλ αγνξώλ θαη επηδηώθεη λα ειαρηζηνπνηήζεη ηελ ελδερόκελε αξλεηηθή ηνπο επίδξαζε
ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή απόδνζε ηεο Δηαηξείαο.
Η δηαρείξηζε θηλδύλσλ δηεθπεξαηώλεηαη από ην Σκήκα Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ. Σν Σκήκα Υξεκαηννηθνλνκηθώλ
Τπεξεζηώλ πξνζδηνξίδεη, εθηηκά θαη αληηζηαζκίδεη ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνύο θηλδύλνπο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ππεξεζίεο πνπ
αληηκεησπίδνπλ απηνύο ηνπο θηλδύλνπο. Πξν ηεο δηελέξγεηαο ζρεηηθώλ ζπλαιιαγώλ ιακβάλεηαη έγθξηζε από ηα ζηειέρε πνπ
έρνπλ ην δηθαίσκα δέζκεπζεο ηεο εηαηξείαο πξνο ηνπο αληηζπκβαιιόκελνύο ηεο.
(α) Σσναλλαγμαηικός κίνδσνος
Η Δηαηξεία δε δξαζηεξηνπνηείηαη δηεζλώο, νύηε έρεη καθξνπξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο ζε μέλν λόκηζκα θαη ζπλεπώο
δελ εθηίζεηαη ζε ζπλαιιαγκαηηθό θίλδπλν πνπ πξνθύπηεη από δηαθπκάλζεηο ζε ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο.
(β) Κίνδσνος επιηοκίοσ
Σα ιεηηνπξγηθά έζνδα θαη ηακεηαθέο ξνέο ηεο Δηαηξείαο είλαη νπζησδώο αλεμάξηεηα από κεηαβνιέο ζηηο ηηκέο ησλ επηηνθίσλ.
(γ) Πιζηωηικός κίνδσνος
Η Δηαηξεία δελ έρεη ζεκαληηθή ζπγθέληξσζε πηζησηηθνύ θηλδύλνπ ζε θάπνηα από ηα ζπκβαιιόκελα κε απηήλ κέξε θαη έρεη
ζέζεη αξρέο γηα λα δηαζθαιίζεη όηη νη πσιήζεηο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ ζα γίλνπλ κε πειάηεο πςειήο πηζησηηθήο αμηνπηζηίαο.
(δ) Κίνδσνος ρεσζηόηηηας
Η ζπλεηή δηαρείξηζε ηεο ξεπζηόηεηαο επηηπγράλεηαη κε ηελ ύπαξμε ηνπ θαηάιιεινπ ζπλδπαζκνύ ξεπζηώλ δηαζεζίκσλ θαη
εγθεθξηκέλσλ ηξαπεδηθώλ πηζηώζεσλ. Η Δηαηξεία δηαρεηξίδεηαη ηνπο θηλδύλνπο πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγεζνύλ από έιιεηςε
επαξθνύο ξεπζηόηεηαο θξνληίδνληαο λα ππάξρνπλ πάληα εμαζθαιηζκέλεο ηξαπεδηθέο πηζηώζεηο πξνο ρξήζε. Οη ππάξρνπζεο
δηαζέζηκεο αρξεζηκνπνίεηεο εγθεθξηκέλεο ηξαπεδηθέο πηζηώζεηο πξνο ηελ Δηαηξεία είλαη επαξθείο, ώζηε λα αληηκεησπηζηεί
νπνηαδήπνηε πηζαλή έιιεηςε ηακηαθώλ δηαζεζίκσλ.
Γηαρείξηζε Κεθαιαίνπ
Ο πξσηαξρηθόο ζηόρνο ηεο δηαρείξηζεο θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο είλαη λα εμαζθαιηζηεί ε δηαηήξεζε ηεο πςειήο
πηζηνιεπηηθήο ηεο δηαβάζκηζεο, θαζώο θαη ησλ πγηώλ δεηθηώλ θεθαιαίνπ, ώζηε λα ππνζηεξίδνληαη θαη λα επεθηείλνληαη νη
δξαζηεξηόηεηεο ηεο Δηαηξείαο θαη λα κεγηζηνπνηείηαη ε αμία ησλ εηαηξηθώλ κεξηδίσλ.
Σν EBITDA ηεο εηαηξείαο γηα ηε ηξέρνπζα ρξήζε αλέξρεηαη ζε €-5.

4. εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη θξίζεηο
Η Δηαηξεία πξνβαίλεη ζε εθηηµήζεηο, παξαδνρέο θαη αμηνινγηθέο θξίζεηο πξνθεηκέλνπ, είηε λα επηιέμεη ηηο θαηαιιειόηεξεο
ινγηζηηθέο αξρέο είηε ζε ζρέζε µε ηε κειινληηθή εμέιημε γεγνλόησλ θαη ζπλαιιαγώλ. Οη ελ ιόγσ εθηηµήζεηο, παξαδνρέο θαη
θξίζεηο επαλεμεηάδνληαη πεξηνδηθά πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηα ηξέρνληα δεδνκέλα θαη λα αληαλαθινύλ ηνπο
εθάζηνηε ηξέρνληεο θηλδύλνπο θαη βαζίδνληαη ζηελ πξνγελέζηεξε εκπεηξία ηεο Γηνίθεζεο ζε ζρέζε µε ην επίπεδν/όγθν ησλ
ζπλαθώλ ζπλαιιαγώλ ή γεγνλόησλ. Οη βαζηθέο εθηηµήζεηο θαη αμηνινγηθέο θξίζεηο νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζε δεδνκέλα, ε
εμέιημε ησλ νπνίσλ ζα κπνξνύζε λα επεξεάζεη ηα θνλδύιηα ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηνπο επόκελνπο 12 κήλεο, έρνπλ
σο θάησζη:
Η Δηαηξεία δελ έρεη πξνβεί ζε εθηηκήζεηο, παξαδνρέο θαη αμηνινγηθέο θξίζεηο θαηά ηελ ηξέρνπζα θαη πξνεγνύκελεο ρξήζεηο.
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5. Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα
ηηο
31 Γεθεκβξίνπ 2011

ηηο
31 Γεθεκβξίνπ 2010

47
47

56
56

Βξαρππξόζεζκεο ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο

Οη παξαπάλσ αμίεο αληηθαηνπηξίδνπλ ηαπηόρξνλα ηηο εύινγεο άμηεο απηώλ.
Σν ζύλνιν ησλ δηαζεζίκσλ ηεο Δηαηξείαο είλαη ζε Δπξώ.

6. Δηαηξηθό θεθάιαην
Απιθμόρ εηαιπικών
μεπιδίων
ηιρ 31 Γεκεμβπίος 2010
ηιρ 31 Γεκεμβπίος 2011

Ονομαζηική αξία
εηαιπικών μεπιδίων

3.335
3.335

ύνολο

100
100

100
100

Σν ζύλνιν ησλ εηαηξηθώλ κεξηδίσλ είλαη 3.335 εηαηξηθά κεξίδηα κε νλνκαζηηθή αμία €30 αλά εηαηξηθό κεξίδην.
Όια ηα εηαηξηθά κεξίδηα είλαη πιήξσο θαηαβιεκέλα.

7. Έμνδα αλά θαηεγνξία
Υξήζε πνπ έιεμε ζηηο
31 Γεθεκβξίνπ 2011

Υξήζε πνπ έιεμε ζηηο
31 Γεθεκβξίνπ 2010

1
1
3
5

3
1
3
7

Υξήζε πνπ έιεμε ζηηο
31 Γεθεκβξίνπ 2011

Υξήζε πνπ έιεμε ζηηο
31 Γεθεκβξίνπ 2010

5
5

7
7

Απνζβέζεηο παγίσλ
Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ
Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ
Παξνρέο ηξίησλ
Φόξνη θαη ηέιε
Λνηπά δηάθνξα έμνδα
ύλνιν θόζηνπο πσι/λησλ,εμόδσλ δηάζεζεο&δηνίθεζεο

Σα αλσηέξσ έμνδα έρνπλ ρξεσζεί σο εμήο:

Κόζηνο πσιεζέλησλ
Έμνδα δηάζεζεο
Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο

8. Δλδερόκελα γεγνλόηα
Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππό δηαηηεζία δηαθνξέο δηθαζηηθώλ ή δηαηηεηηθώλ νξγάλσλ πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή
επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξείαο. Η Δηαηξεία δελ έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά γηα ηηο ρξήζεηο
2006-2010. Γηα ηε ρξήζε 2011 ε Δηαηξεία έρεη ππαρζεί ζην θνξνινγηθό έιεγρν ησλ Οξθσηώλ Διεγθηώλ Λνγηζηώλ πνπ
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πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 82 παξαγξ.5 Ν. 2238/1994. Ο έιεγρνο απηόο βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη ην ζρεηηθό
θνξνινγηθό πηζηνπνηεηηθό πξνβιέπεηαη λα ρνξεγεζεί κεηά ηε δεκνζίεπζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεσο 2011.

9. πκκεηνρέο
Η Δηαηξεία ζπκκεηέρεη ζε κία εηαηξεία, νη ιεπηνκέξεηεο ηεο νπνίαο έρνπλ σο εμήο:

Δπσλπκία

Ρόθαο Ηιηαθή ΙΙ ΔΠΔ

% πκκεηνρήο
31 Γεθεκβξίνπ
2011
0,01

% πκκεηνρήο
31 Γεθεκβξίνπ
2010
0,01

Αμία ζπκκεηνρήο
ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ
2011 ζε € ρηι.
2
2

Αμία ζπκκεηνρήο
ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ
2010 ζε € ρηι.
2
2

Η ρώξα ίδξπζεο ηεο αλσηέξσ εηαηξείαο είλαη ε Διιάδα.

10. πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε
(α) Κύριος εηαίρος
Ο κνλαδηθόο εηαίξνο ηεο Δηαηξείαο είλαη ε Υ. Ρόθαο ΑΒΔΔ, ε νπνία ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 θαηείρε ην 100% ηνπ εηαηξηθνύ
θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο.
(β) Σσναλλαγές και σπόλοιπα με ζσνδεδεμένα μέρη, διεσθσνηικά ζηελέτη και μέλη ηης διοίκηζης
Υπήζη πος έληξε ζηιρ
31 Γεκεμβπίος 2011

Υπήζη πος έληξε ζηιρ
31 Γεκεμβπίος 2010

-

-

Πσιήζεηο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ
Αγνξέο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ
Απαηηήζεηο
Τπνρξεώζεηο
πλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ
Απαηηήζεηο από δηεπζπληηθά ζηειέρε
Τπνρξεώζεηο πξνο δηεπζπληηθά ζηειέρε

11. Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηεο θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο
Γελ ππάξρνπλ γεγνλόηα κεηαγελέζηεξα ηεο εκεξνκελίαο ζύληαμεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ πνπ λα επεξεάδνπλ
ζεκαληηθά ηελ πεξηνπζηαθή δηάξζξσζε θαη ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο.
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