Φ
Φ.. Ρ
ΡΟ
ΟΚ
ΚΑ
ΑΣ
ΣΑ
ΑΒ
ΒΔ
ΔΔ
Δ
Ο
ΟΙΙΚ
ΚΟ
ΟΝ
ΝΟ
ΟΜ
ΜΙΙΚ
ΚΔ
ΔΣ
ΣΚ
ΚΑ
ΑΤ
ΤΑ
ΑΣ
ΣΤ
ΤΑ
ΑΣ
ΣΔ
ΔΙΙΣ
Σ
3
31
1Γ
ΓΔ
ΔΚ
ΚΔ
ΔΜ
ΜΒ
ΒΡ
ΡΙΙΟ
ΟΥ
Υ2
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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Υ. ΡΟΚΑ ΑΒΔΔ
Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1/1 έσο 31/12/2011
Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο είλαη εθείλεο πνπ εγθξίζεθαλ απφ ην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Υ. ΡΟΚΑ ΑΒΔΔ ζηηο 28/05/2012 θαη έρνπλ δεκνζηνπνηεζεί κε ηελ
αλάξηεζή ηνπο ζην δηαδίθηπν, ζηε δηεχζπλζε www.rokasconstructions.gr.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα δεκνζηνπνηεζέληα ζηνλ ηχπν ζπλνπηηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία ζηνρεχνπλ ζην
λα παξάζρνπλ ζηνλ αλαγλψζηε νξηζκέλα γεληθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία, αιιά δελ παξέρνπλ ηελ
νινθιεξσκέλε εηθφλα ηεο νηθνλνµηθήο ζέζεο θαη ηεο θαηάζηαζεο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο ηεο
Δηαηξείαο, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ
πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΓΠΥΑ).
Βαζηιηθή Υξηζηνδνπινπνύινπ
Πξόεδξνο ηνπ Γ & Γηεπζύλνπζα ύκβνπινο
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Πεξηερόκελα
εκ.
Έθζεζε ειέγρνπ αλεμάξηεηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή

3

ηφρνη θαη πνιηηηθέο πξνγξάκκαηνο δηαρείξηζεο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ

Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο

4

εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη θξίζεηο

Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο

5

Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο

Καηάζηαζε Μεηαβνιψλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ

6

Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο

Καηάζηαζε Σακεηαθψλ Ρνψλ

7

Απνζέκαηα

εκ.

εκεηψζεηο επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ:

8

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα

1

Γεληθέο πιεξνθνξίεο

9

Μεηνρηθφ θεθάιαην θαη δηαθνξά απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην

2

Λνγηζηηθέο αξρέο

10

Λνηπά απνζεκαηηθά

2.1

Γήισζε ζπκκόξθσζεο θαη βάζε πξνεηνηκαζίαο

11

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο

2.2

Αιιαγέο ζε ινγηζηηθέο αξρέο θαη ζε γλσζηνπνηήζεηο

12

Γάλεηα

2.3

Μεηαηξνπή μέλσλ λνκηζκάησλ

13

Αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο

2.4

Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο

14

Τπνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ

2.5

Απνκείσζε αμίαο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ

15

Λνηπά έζνδα / (έμνδα) εθκεηάιιεπζεο

2.6

Απνζέκαηα

16

Έμνδα αλά θαηεγνξία

2.7

Χξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

17

Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα & έμνδα

2.8

Απαηηήζεηο

18

Φφξνο εηζνδήκαηνο

2.9

Τακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα

19

Κέξδε αλά κεηνρή

2.10

Μεηνρηθό θεθάιαην

20

Μέξηζκα αλά κεηνρή

2.11

Γάλεηα θαη ρνξεγήζεηο Τξαπεδώλ

21

Δλδερφκελα γεγνλφηα

2.12

Φόξνο εηζνδήκαηνο (ηξέρσλ θαη αλαβαιιόκελνο)

22

Θπγαηξηθέο εηαηξείεο

2.13

Δπηρνξεγήζεηο

23

πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε

2.14

Παξνρέο ζην πξνζσπηθό

24

Γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηεο θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο

2.15

Πξνβιέςεηο, ελδερόκελεο ππνρξεώζεηο θαη ελδερόκελεο απαηηήζεηο

2.16

Αλαγλώξηζε εζόδσλ

2.17

Μηζζώζεηο

2.18

Γηαλνκή κεξηζκάησλ

2.19

Νέα ινγηζηηθά πξόηππα θαη εξκελείεο
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ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ
ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΔΛΔΓΚΣΗ ΛΟΓΙΣΗ

Πξνο ηνπο Μεηόρνπο ηεο Δηαηξείαο
Υ. ΡΟΚΑ ΑΒΔΔ
Έθζεζε επί ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ
Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο Υ. ΡΟΚΑ ΑΒΔΔ, νη νπνίεο
απνηεινχληαη απφ ηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2011, ηηο θαηαζηάζεηο
ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε
ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη πεξίιεςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ θαη ινηπέο
επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο.
Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο
Ζ δηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ
πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο, πνπ ε
δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο.
Δπζύλε ηνπ Διεγθηή
Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε
ηνλ έιεγρφ καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ. Σα
πξφηππα απηά απαηηνχλ λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο, θαζψο θαη λα
ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ
νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα.
Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ,
ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη επηιεγφκελεο
δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ
νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο.
Καηά ηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο
εηαηξείαο, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά
φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ ηεο
εηαηξείαο. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ
αξρψλ θαη κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε
δηνίθεζε, θαζψο θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
Πηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα
ηε ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο.
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Βάζε γηα Γλώκε κε Δπηθύιαμε
Απφ ηνλ έιεγρφ καο πξνέθπςε φηη ε εηαηξεία δελ έρεη ειεγρζεί απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο γηα ηηο
ρξήζεηο 2009 θαη 2010 ελψ, γηα ηε ρξήζε 2011 βξίζθεηαη ζε εμέιημε ν έιεγρνο πνπ πξνβιέπεηαη
απφ ην άξζξν 82 παξαγξ. 5 ηνπ Ν.2238/1994 κε ζπλέπεηα λα ππάξρεη ην ελδερφκελν επηβνιήο
πξφζζεησλ θφξσλ θαη πξνζαπμήζεσλ θαηά ην ρξφλν πνπ νη αλσηέξσ έιεγρνη ζα νξηζηηθνπνηεζνχλ
θαη δελ έρεη ζρεκαηηζζεί θακία πξφβιεςε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ην ζέκα απηφ.
Γλώκε κε Δπηθύιαμε
Καηά ηε γλψκε καο, εθηφο απφ ηηο επηπηψζεηο ηνπ ζέκαηνο πνπ κλεκνλεχεηαη ζηελ παξάγξαθν
«Βάζε γηα Γλψκε κε Δπηθχιαμε», νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα,
απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο Υ. ΡΟΚΑ ΑΒΔΔ θαηά ηελ 31
Γεθεκβξίνπ 2011 θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηεο ξνέο γηα ηε ρξήζε
πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο,
φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Αλαθνξά επί Άιισλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ Θεκάησλ
Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδφκελσλ
απφ ηα άξζξα 43α θαη 37 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920.
Αζήλα, 8 Ηνπλίνπ 2012

Βαζίιεηνο Κακηλάξεο
Α.Μ. .Ο.Δ.Λ. 20411
ΔΡΝΣ & ΓΗΑΝΓΚ (ΔΛΛΑ)
Οξθσηνί Διεγθηέο Λνγηζηέο Α.Δ.
11ν ρικ Δζληθήο Οδνχ Αζελψλ Λακίαο
144 51 Μεηακφξθσζε
Α.Μ. .Ο.Δ.Λ. 107
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Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο
εκείσζε

ηηο

ηηο

31 Γεθεκβξίνπ 2011

31 Γεθεκβξίνπ 2010

6.243
117.688

6.733
115.733

123.931

122.466

1.945
17.544
650
102

2.571
21.967
550
323

20.241

25.411

144.172

147.877

11.887
49.329
9.632

11.887
49.329
9.632

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ
Με θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό
Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο
πκκεηνρέο θαη ινηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο

5
6, 22

Κπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό
Απνζέκαηα
Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο
Γάλεηα εηζπξαθηέα
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα

7
6
6
8

ύλνιν ελεξγεηηθνύ

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ
Ίδηα θεθάιαηα απνδνηέα ζηνπο κέηνρνπο ηεο Δηαηξείαο
Μεηνρηθφ θεθάιαην
Γηαθνξά απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην
Λνηπά απνζεκαηηθά

9
9
10

Απνηειέζκαηα εηο λέν

55.992

41.805

126.840

112.653

91
197

88
274

Δπηρνξεγήζεηο

-

-

Πξνβιέςεηο

-

-

288

362

15.094
1.950

26.800
7.116

-

946

17.044

34.862

17.332

35.224

144.172

147.877

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ

Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο
Τπνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ

13
14

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Γάλεηα
Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο

12
11

Τπνρξεψζεηο απφ θφξν εηζνδήκαηνο
ύλνιν Τπνρξεώζεσλ

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ππνρξεώζεσλ

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 10 - 32 απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ παξφλησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
Η ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. &
ΓΙΔΤΘΤΝΟΤΑ ΤΜΒΟΤΛΟ

Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ
ΔΝΔΡΓΔΙΑ

Η FINANCIAL CONTROLLER

ΒΑΙΛΙΚΗ ΥΡΙΣΟΓΟΤΛΟΠΟΤΛΟΤ
ΑΓΣ ΑΚ 245422

ΑΘΑΝΑΙΟ ΣΑΝΣΙΛΑ
ΑΓΣ ΑΔ 045074

ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ ΚΑΠΟΓΛΟΤ
ΑΡ. ΑΓ. Α’ ΣΑΞΔΩ 52819
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Καηάζηαζη Σςνολικού Ειζοδήμαηορ
Σημείωζη

Πωλήζειρ (κύκλορ επγαζιών)
Κόζηορ πωληθένηων

16

Μικηό κέπδορ
Έξοδα διάθεζηρ
Έξοδα διοικηηικήρ λειηοςπγίαρ
Λοιπά έζοδα / (έξοδα) – καθαπά

16
16
15

Κέπδη από λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ
Χπημαηοοικονομικά έζοδα
Χπημαηοοικονομικά έξοδα

17
17

Κέπδη ππο θόπων
Φόπορ ειζοδήμαηορ
Κέξδε κεηά από θόξνπο

18

Λοιπά Σςνολικά Ειζοδήμαηα μεηά από θόποςρ
πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα κεηά από θόξνπο

Χπήζη πος έληξε ζηιρ
31 Δεκεμβπίος 2011

Χπήζη πος έληξε ζηιρ
31 Δεκεμβπίος 2010

7.817

19.721

(7.714)

(18.585)

103

1.136

(70)
(1.806)
(673)

(59)
(3.388)
(193)

(2.446)

(2.504)

16.398
(712)

12.563
(1.048)

13.240

9.011

89
13.329

(441)
8.570

13.329

8.570

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 10 - 32 απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ παξφλησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.

ειίδα 7 απφ 32

(Πνζά εθθξαζκέλα ζε € ρηιηάδεο εθηφο απφ πνζά αλά κεηνρή)

Καηάζηαζε Μεηαβνιώλ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ
Απνδνηέα ζηνπο κεηόρνπο ηεο Δηαηξείαο
Μεηνρηθό
Κεθάιαην

Τπέξ ην άξηην

Λνηπά
απνζεκαηηθά

ύλνιν
Απνηει.
εηο λέν

Τπόινηπν ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2010
Καζαξά απνηειέζκαηα ρξήζεο
Λνηπά πλνιηθά Δηζνδήκαηα
πγθεληξσηηθά πλνιηθά Δηζνδήκαηα
Γηαλεκεζέληα κεξίζκαηα
Μεηαθ. απφ απνζεκ. ζε απνη. εηο λέν
Λνηπέο θηλήζεηο / κεηαθνξέο
Τπόινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010

11.887
11.887

49.329
49.329

9.632
9.632

35.612
8.570
8.570
(2.377)
41.805

106.460
8.570
8.570
(2.377)
112.653

Τπόινηπν ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2011
Καζαξά απνηειέζκαηα ρξήζεο
Λνηπά πλνιηθά Δηζνδήκαηα
πγθεληξσηηθά πλνιηθά Δηζνδήκαηα
Γηαλεκεζέληα κεξίζκαηα
Λνηπέο θηλήζεηο / κεηαθνξέο
Τπόινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011

11.887
11.887

49.329
49.329

9.632
9.632

41.805
13.329
13.329
858
55.992

112.653
13.329
13.329
858
126.840

Σν πνζφ χςνπο €858 ζηηο ινηπέο θηλήζεηο αθνξά ζε παξαθξαηεζέληα ζε πξνεγνχκελεο ρξήζεηο θφξν κεξηζκάησλ, ν νπνίνο
θαηά ηε ρξήζε 2011 θαηέζηεη απαηηεηφο.

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 10 - 32 απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ παξφλησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.

ειίδα 8 απφ 32

(Πνζά εθθξαζκέλα ζε € ρηιηάδεο εθηφο απφ πνζά αλά κεηνρή)

Καηάζηαζε Σακεηαθώλ Ρνώλ
Υξήζε πνπ έιεμε ζηηο
31 Γεθεκβξίνπ 2011

Υξήζε πνπ έιεμε ζηηο
31 Γεθεκβξίνπ 2010

13.240

9.011

Απνζβέζεηο παγίσλ κείνλ απνζβέζεηο επηρνξεγήζεσλ

437

473

Πξνβιέςεηο

(77)

48

(16.398)

(12.499)

712

1.048

(Αχμεζε) / κείσζε απνζεκάησλ

626

1.685

(Αχμεζε) / κείσζε απαηηήζεσλ

5.514

24.450

(5.166)

(19.681)

(712)

(1.048)

(850)

(856)

-

-

(2.674)

2.631

(1.956)

(6.138)

-

-

(283)

(207)

-

-

εκ.

Κέξδε πξν θόξσλ

Απνηειέζκαηα επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη θέξδε / δεκηέο απφ πψιεζε παγίσλ
17
Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα

17

Αχμεζε / (κείσζε) ππνρξεψζεσλ (πιελ δαλείσλ ηξαπεδψλ)
Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβιεζέληα

17

Καηαβεβιεκέλνη θφξνη
Λεηηνπξγηθέο ξνέο απφ δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο
ύλνιν ηακεηαθώλ εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Πιεξσκέο γηα αγνξά επελδχζεσλ

22

Δηζπξάμεηο απφ πψιεζε ηδίσλ κεηνρψλ
Αγνξέο ελζψκαησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ

5

Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ
Σφθνη εηζπξαρζέληεο

17

76

6

Μεξίζκαηα εηζπξαρζέληα

17

16.322

12.557

-

-

14.159

6.218

Δπελδπηηθέο ξνέο απφ δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο
ύλνιν ηακεηαθώλ εηζξνώλ / (εθξνώλ) από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Δηζπξάμεηο απφ αλαιεθζέληα δάλεηα
Δμνθιήζεηο δαλείσλ
Μεξίζκαηα πιεξσζέληα

15.094

46.458

(26.800)

(54.578)

-

(2.377)

-

-

(11.706)

(10.497)

(221)

(1.648)

20

Υξεκαηνδνηηθέο ξνέο απφ δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο
ύλνιν ηακεηαθώλ εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Καζαξέο ηακεηαθέο εηζξνέο / (εθξνέο)
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα έλαξμεο ρξήζεο

8

323

1.971

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεο

8

102

323

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 10 - 32 απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ παξφλησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.

ειίδα 9 απφ 32

(Πνζά εθθξαζκέλα ζε € ρηιηάδεο εθηφο απφ πνζά αλά κεηνρή)

εκεηώζεηο επί ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ
1. Γεληθέο πιεξνθνξίεο
Ζ Υ. Ρφθαο Αλψλπκε Βηνκεραληθή θαη Δκπνξηθή Δηαηξεία (ΑΒΔΔ) («ε Δηαηξεία») δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνπο ηνκείο ηεο
Δλέξγεηαο θαη ησλ Καηαζθεπψλ θαη απαζρνιεί 51 (2010: 60) ππαιιήινπο.
Ζ Δηαηξεία είλαη αλψλπκε εηαηξεία πνπ ηδξχζεθε θαη ζηεγάδεηαη ζηελ Διιάδα ζηε δηεχζπλζε: Ρηδαξείνπ 3, Υαιάλδξη 152
33, Αζήλα.
Ζ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηεο Δηαηξείαο είλαη ε εμήο: www.rokasconstructions.gr
ηηο 28 Μαΐνπ 2012, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Υ. Ρφθαο ΑΒΔΔ ελέθξηλε ηε δεκνζίεπζε ησλ παξφλησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ, νη νπνίεο ππφθεηληαη ζε νξηζηηθή έγθξηζε απφ ηελ εηήζηα Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ.

2. Λνγηζηηθέο αξρέο
Γήισζε ζπκκόξθσζεο θαη βάζε πξνεηνηκαζίαο

2.1

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Υ. Ρφθαο ΑΒΔΔ κε εκεξνκελία 31 Γεθεκβξίνπ 2011 έρνπλ θαηαξηηζηεί ζχκθσλα κε ηα
Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ), φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο θαη ηελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο
ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο Δηαηξείαο.
Ζ πξνεηνηκαζία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ, απαηηεί ηε ρξήζε ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ.
Δπίζεο απαηηείηαη ε θξίζε ηεο Γηνίθεζεο ζηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί. Οη ηνκείο πνπ
απαηηνχλ πςειφηεξνπ βαζκνχ θξίζε ή είλαη εμαηξεηηθά πνιχπινθνη ή νη ηνκείο φπνπ 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 πξνεγνχκελε νηθνλνκηθή
ρξήζε εθηφο απφ ηα παξαθάησ:
Ζ Δηαηξεία έρεη πηνζεηήζεη ηα παξαθάησ λέα ή ηξνπνπνηεκέλα πξφηππα θαη δηεξκελείεο θαηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2011 θαη
ε εθαξκνγή ηνπο δελ είρε επίδξαζε ζηελ νηθνλνκηθή ζέζε ή απφδνζε ηεο Δηαηξείαο:
Γηεξκελεία 14 «Πξνθαηαβνιέο Διάρηζησλ Κεθαιαηαθψλ Δηζθνξψλ (ηξνπνπνίεζε)»
Γηεξκελεία 19 «Δμφθιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ κε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο»
ΓΛΠ 24 «Γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ (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 πξσηαξρηθφ ζθνπφ ηελ εμάιεηςε αζπλεπεηψλ θαζψο θαη ηελ παξνρή δηεπθξηλίζεσλ.
Τπάξρνπλ ρσξηζηέο πξνβιέςεηο κεηάβαζεο γηα θάζε πξφηππν.
Άιιεο ηξνπνπνηήζεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο αλαζεσξήζεηο ησλ ΓΠΥΑ ζηα παξαθάησ πξφηππα θαη δηεξκελείεο
θαη νη νπνίεο δελ είραλε επίδξαζε ζηηο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ή ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο
Δηαηξείαο
-

ΓΠΧΑ 3 «Σπλελώζεηο Δπηρεηξήζεσλ»
ΓΠΧΑ 7 «Χξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο»
ΓΛΠ 1 «Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ»
ΓΛΠ 27 «Δλνπνηεκέλεο θαη Ιδηαίηεξεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο»
ΓΛΠ 34 «Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο»
Γηεξκελεία 13 «Πξνγξάκκαηα Δπηβξάβεπζεο Πειαηώλ»

ειίδα 10 απφ 32

(Πνζά εθθξαζκέλα ζε € ρηιηάδεο εθηφο απφ πνζά αλά κεηνρή)

2.3

Μεηαηξνπή μέλσλ λνκηζκάησλ

Σα ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο επηκεηξψληαη βάζεη ηνπ λνκίζκαηνο ηνπ πξσηεχνληνο
νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο, ζην νπνίν ιεηηνπξγεί (ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα). Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη
ζε Δπξψ, πνπ είλαη ην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα θαη ην λφκηζκα παξνπζίαζεο ηεο Δηαηξείαο.
Οη ζπλαιιαγέο ζε μέλα λνκίζκαηα κεηαηξέπνληαη ζην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα κε ηε ρξήζε ησλ ηζνηηκηψλ πνπ ηζρχνπλ θαηά
ηελ εκεξνκελία ησλ ζπλαιιαγψλ.
Κέξδε θαη δεκηέο απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθθαζάξηζε ηέηνησλ ζπλαιιαγψλ θαηά
ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ θαη απφ ηε κεηαηξνπή ησλ λνκηζκαηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ εθθξάδνληαη ζε μέλν λφκηζκα κε ηηο
ηζρχνπζεο ηζνηηκίεο θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα. Οη
ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο απφ κε λνκηζκαηηθά ζηνηρεία πνπ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο ζεσξνχληαη σο ηκήκα
ηεο εχινγεο αμίαο θαη ζπλεπψο θαηαρσξνχληαη φπνπ θαη νη δηαθνξέο ηεο εχινγεο αμίαο.

2.4

Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο

Σα πάγηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ απεηθνλίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηηο αμίεο θηήζεο ηνπο κείνλ θαη’
αξρήλ ηηο ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηπρφλ ζπζζσξεπκέλεο πξνβιέςεηο απνκείσζεο. Σν θφζηνο
θηήζεο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο άκεζα επηξξηπηέεο δαπάλεο γηα ηελ απφθηεζε ησλ ζηνηρείσλ.
Μεηαγελέζηεξεο δαπάλεο θαηαρσξνχληαη ζε επαχμεζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ή σο μερσξηζηφ
πάγην κφλνλ θαηά ηελ έθηαζε πνπ νη δαπάλεο απηέο απμάλνπλ ηα κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε πνπ αλακέλεηαη λα
εηζξεχζνπλ απφ ηε ρξήζε ηνπ παγίνπ ζηνηρείνπ θαη ην θφζηνο ηνπο κπνξεί λα επηκεηξεζεί αμηφπηζηα. Σν θφζηνο
επηζθεπψλ θαη ζπληεξήζεσλ θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα, φηαλ απηέο πξαγκαηνπνηνχληαη.
Οη απνζβέζεηο ησλ άιισλ ζηνηρείσλ ησλ ελζσκάησλ παγίσλ (πιελ γεπέδσλ ηα νπνία δελ απνζβέλνληαη) ππνινγίδνληαη
κε ηε ζηαζεξή κέζνδν κέζα ζηελ σθέιηκε δσή ηνπο.
Ζ εθηηκψκελε δηάξθεηα σθέιηκεο δσήο ησλ ζεκαληηθφηεξσλ θαηεγνξηψλ παγίσλ είλαη σο αθνινχζσο:
Κηίξηα
Μεραλήκαηα θαη εγθαηαζηάζεηο
Δμνπιηζκφο, κεηαθνξηθά κέζα, θαη έπηπια

50
5 – 20
3–8

έηε
έηε
έηε

Οη ππνιεηκκαηηθέο αμίεο θαη νη σθέιηκεο δσέο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππφθεηληαη ζε επαλεμέηαζε ζε θάζε εκεξνκελία
ηεο θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο. Όηαλ νη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ ελζσκάησλ αθηλεηνπνηήζεσλ ππεξβαίλνπλ ηελ
αλαθηήζηκε αμία ηνπο, ε δηαθνξά (απνκείσζε) θαηαρσξείηαη άκεζα σο έμνδν ζηα απνηειέζκαηα.
Καηά ηελ πψιεζε ελζσκάησλ αθηλεηνπνηήζεσλ, νη δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ ηηκήκαηνο πνπ ιακβάλεηαη θαη ηεο ινγηζηηθήο
ηνπο αμίαο θαηαρσξνχληαη σο θέξδε ή δεκίεο ζηα απνηειέζκαηα.
Οη ηδηνπαξαγφκελεο ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο ζηνηρεηνζεηνχλ πξνζζήθε ζην θφζηνο θηήζεο ησλ ελζψκαησλ
αθηλεηνπνηήζεσλ ζε αμίεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ην άκεζν θφζηνο κηζζνδνζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ
θαηαζθεπή (θαη ηηο αληίζηνηρεο εξγνδνηηθέο εηζθνξέο), θφζηνο αλαισζέλησλ πιηθψλ θαη άιια άκεζα γεληθά έμνδα.

2.5

Απνκείσζε αμίαο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ

α) Μη σπημαηοοικονομικά πεπιοςζιακά ζηοισεία
Οη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ ζηνηρείσλ καθξνπξφζεζκνπ ελεξγεηηθνχ ειέγρνληαη γηα ζθνπνχο απνκείσζεο φηαλ γεγνλφηα ή
αιιαγέο ζηηο ζπλζήθεο ππνδειψλνπλ φηη ε ινγηζηηθή αμία κπνξεί λα κελ είλαη αλαθηήζηκε. Όηαλ ε ινγηζηηθή αμία
θάπνηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ππεξβαίλεη ην αλαθηήζηκν πνζφ ηνπ, ε αληίζηνηρε δεκία απνκείσζήο ηνπ θαηαρσξείηαη
ζηα απνηειέζκαηα. Ζ αλαθηήζηκε αμία πξνζδηνξίδεηαη σο ε κεγαιχηεξε αμία κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο κείνλ έμνδα
πψιεζεο θαη ηεο αμίαο ρξήζεο. Δχινγε αμία κείνλ έμνδα πψιεζεο είλαη ην πνζφ πνπ κπνξεί λα ιεθζεί απφ ηελ πψιεζε
ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζηα πιαίζηα κηαο ακθνηεξνβαξνχο ζπλαιιαγήο ζηελ νπνία ηα κέξε έρνπλ πιήξε γλψζε θαη
πξνζρσξνχλ νηθεηνζειψο, κεηά ηελ αθαίξεζε θάζε πξφζζεηνπ άκεζνπ θφζηνπο δηάζεζεο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ,
ελψ, αμία ρξήζεο είλαη ε θαζαξή παξνχζα αμία ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ αλακέλεηαη λα
πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ ηε ζπλερή ρξήζε ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη απφ ηελ πξφζνδν πνπ αλακέλεηαη λα πξνθχςεη
απφ ηε δηάζεζή ηνπ ζην ηέινο ηεο εθηηκψκελεο σθέιηκεο δσήο ηνπ. Γηα ηνπο ζθνπνχο πξνζδηνξηζκνχ ηεο απνκείσζεο, ηα
ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ νκαδνπνηνχληαη ζην ρακειφηεξν επίπεδν γηα ην νπνίν νη ηακεηαθέο ξνέο δχλαηαη λα
πξνζδηνξηζηνχλ μερσξηζηά.
β) Χπημαηοοικονομικά πεπιοςζιακά ζηοισεία
Ζ Δηαηξεία αμηνινγεί ζε θάζε εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ηα δεδνκέλα αλαθνξηθά κε ην θαηά πφζνλ έλα
ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή κηα νκάδα ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ έρεη απνκεησζεί. Σα
ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ ππφθεηληαη ζε έιεγρν απνκείσζεο (εθφζνλ πθίζηαληαη ζρεηηθέο ελδείμεηο)
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είλαη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκψκελα ζην θφζηνο θηήζεο (ζπκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο), πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
απνηηκψκελα ζην αλαπφζβεζην θφζηνο (καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο) θαη δηαζέζηκεο πξνο πψιεζε επελδχζεηο.
Ζ αλαθηήζηκε αμία ησλ ζπκκεηνρψλ ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο πξνζδηνξίδεηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν φπσο γηα ηα κε
ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Ζ αλαθηήζηκε / εηζπξάμηκε αμία ησλ ινηπψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πξνθεηκέλνπ λα δηελεξγεζνχλ νη ζρεηηθνί έιεγρνη απνκείσζεο, πξνζδηνξίδεηαη ζε γεληθέο
γξακκέο βάζεη ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ρξεκαηνξνψλ, πξνεμνθιεκέλσλ είηε κε ην αξρηθφ
πξαγκαηηθφ επηηφθην πξνεμφθιεζεο ηνπ εθάζηνηε ζηνηρείνπ ή νκάδαο ζηνηρείσλ, ή κε ηνλ ηξέρνληα ζπληειεζηή
απφδνζεο ελφο παξφκνηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ. Οη πξνθχπηνπζεο δεκίεο απνκείσζεο αλαγλσξίδνληαη ζηα
απνηειέζκαηα ρξήζεσο.

2.6

Απνζέκαηα

Σα απνζέκαηα απνηηκψληαη ζηε ρακειφηεξε αμία κεηαμχ θφζηνπο θαη θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο. Σν θφζηνο
θαζνξίδεηαη βάζεη ηεο κεζφδνπ ηνπ κεληαίνπ κέζνπ ζηαζκηθνχ.
Σν θφζηνο ησλ εηνίκσλ πξντφλησλ θαη ηεο παξαγσγήο ζε εμέιημε πεξηιακβάλεη ην θφζηνο πξψησλ πιψλ, ηα άκεζα
εξγαηηθά έμνδα, ηα έμνδα ζρεδηαζκνχ θαη αλαινγία ησλ γεληθψλ εμφδσλ παξαγσγήο (βάζε ζπλήζνπο δξαζηεξηφηεηαο),
αιιά δελ πεξηιακβάλεη ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα δαλεηζκνχ.
Ζ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία εθηηκάηαη κε βάζε ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο πψιεζεο (βάζεη ζπλήζνπο δξαζηεξηφηεηαο), κείνλ
ην θφζηνο νινθιήξσζεο θαη ησλ ηπρφλ εμφδσλ πψιεζεο, φπνπ ζπληξέρεη πεξίπησζε.

2.7

Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Οη επελδχζεηο ηεο Δηαηξείαο ηαμηλνκνχληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο κε βάζε ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν απνθηήζεθε ε
επέλδπζε. Ζ Γηνίθεζε πξνζδηνξίδεη ηελ ηαμηλφκεζε θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε θαη επαλεμεηάδεη ηελ ηαμηλφκεζε ζε
θάζε εκεξνκελία ηεο θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο.
(α) Χπημαηοοικονομικά πεπιοςζιακά ζηοισεία ζε εύλογη αξία μέζω ηηρ καηάζηαζηρ ζςνολικού ειζοδήμαηορ.
Ζ θαηεγνξία απηή έρεη δχν ππνθαηεγνξίεο: ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ θαηέρνληαη γηα εκπνξηθνχο
ζθνπνχο θαη απηά πνπ πξνζδηνξίζηεθαλ ζε απηή ηελ θαηεγνξία θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζή ηνπο. ηνηρεία ελεξγεηηθνχ
απηήο ηεο θαηεγνξίαο ηαμηλνκνχληαη ζην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ, εάλ θαηέρνληαη γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο ή εάλ
αλακέλεηαη λα πνπιεζνχλ εληφο 12 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο. Σα πξαγκαηνπνηεκέλα θαη
κε πξαγκαηνπνηεκέλα θέξδε ή δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο κεηαβνιέο ηεο εχινγεο αμίαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απνηηκψκελα ζηελ εχινγε αμία ηνπο κε κεηαβνιέο ζηα απνηειέζκαηα, αλαγλσξίδνληαη ζηελ ζηα
απνηειέζκαηα ηελ πεξίνδν πνπ πξνθχπηνπλ.
Η Δηαηξεία δελ θαηέρεη επελδύζεηο απηήο ηεο θαηεγνξίαο.
(β) Γάνεια και απαιηήζειρ
Πεξηιακβάλεη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε πάγηεο ή πξνζδηνξηζκέλεο πιεξσκέο, ηα νπνία
δε δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγέο αγνξέο θαη δελ ππάξρεη πξφζεζε πψιεζεο απηψλ. Πεξηιακβάλνληαη ζην θπθινθνξνχλ
ελεξγεηηθφ, εθηφο απφ εθείλα κε ιήμεηο κεγαιχηεξεο ησλ 12 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο
ζέζεο. Σα ηειεπηαία ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Σα δάλεηα θαη απαηηήζεηο
αλαγλσξίδνληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο βάζεη ηεο κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ.
Βιέπε ζεκείσζε 2.8.
(γ) Γιαθέζιμα για πώληζη σπημαηοοικονομικά πεπιοςζιακά ζηοισεία
Πεξηιακβάλεη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία, είηε πξνζδηνξίδνληαη ζε απηήλ ηελ
θαηεγνξία, είηε δελ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζε θάπνηα απφ ηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο. Πεξηιακβάλνληαη ζηα κε
θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κφλν εθφζνλ ε Γηνίθεζε δελ έρεη ηελ πξφζεζε λα ηα ξεπζηνπνηήζεη κέζα ζε 12
κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο.
Οη αγνξέο θαη νη πσιήζεηο ησλ επελδχζεσλ αλαγλσξίδνληαη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο πνπ είλαη θαη ε
εκεξνκελία πνπ ε Δηαηξεία δεζκεχεηαη λα αγνξάζεη ή λα πσιήζεη ην ζηνηρείν. Οη επελδχζεηο αξρηθά αλαγλσξίδνληαη
ζηελ εχινγε αμία ηνπο πιένλ ησλ άκεζα επηξξηπηέσλ ζηε ζπλαιιαγή δαπαλψλ, κε εμαίξεζε φζνλ αθνξά ζηηο άκεζα
επηξξηπηέεο ζηε ζπλαιιαγή δαπάλεο, γηα ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο κε κεηαβνιέο ζηα
απνηειέζκαηα. Οη επελδχζεηο δηαγξάθνληαη, φηαλ ην δηθαίσκα ζηηο ηακεηαθέο ξνέο απφ ηηο επελδχζεηο ιήγεη ή
κεηαβηβάδεηαη θαη ε Δηαηξεία έρεη κεηαβηβάζεη νπζησδψο φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο αληακνηβέο πνπ ζπλεπάγεηαη ε
ηδηνθηεζία. ηε ζπλέρεηα, ηα δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκψληαη ζηελ
εχινγε αμία ηνπο θαη ηα ζρεηηθά θέξδε ή δεκηέο θαηαρσξνχληαη ζε απνζεκαηηθφ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ κέρξη ηα ζηνηρεία
απηά πσιεζνχλ ή ραξαθηεξηζζνχλ σο απνκεησκέλα. Καηά ηελ πψιεζε ή φηαλ ραξαθηεξηζζνχλ σο απνκεησκέλα, ηα
θέξδε ή νη δεκηέο κεηαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα. Εεκηέο απνκείσζεο πνπ έρνπλ αλαγλσξηζζεί ζηα απνηειέζκαηα δελ
αληηζηξέθνληαη κέζσ απνηειεζκάησλ.
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Οη εχινγεο αμίεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ είλαη δηαπξαγκαηεχζηκα ζε ελεξγέο αγνξέο
πξνζδηνξίδνληαη απφ ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο δήηεζεο. Γηα ηα κε δηαπξαγκαηεχζηκα ζηνηρεία νη εχινγεο αμίεο
πξνζδηνξίδνληαη κε ηε ρξήζε ηερληθψλ απνηίκεζεο φπσο αλάιπζε πξφζθαησλ ζπλαιιαγψλ, ζπγθξίζηκσλ ζηνηρείσλ πνπ
δηαπξαγκαηεχνληαη θαη πξνεμφθιεζε ηακεηαθψλ ξνψλ. ε θάζε εκεξνκελία θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο ε Δηαηξεία
εθηηκά αλ ππάξρνπλ αληηθεηκεληθέο ελδείμεηο πνπ λα νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία έρνπλ ππνζηεί απνκείσζε. Γηα κεηνρέο εηαηξεηψλ πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί σο ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία
δηαζέζηκα πξνο πψιεζε, ηέηνηα έλδεημε ζπληζηά ε ζεκαληηθή ή παξαηεηακέλε κείσζε ηεο εχινγεο αμίαο ζε ζρέζε κε ην
θφζηνο θηήζεο. Αλ ζηνηρεηνζεηείηαη απνκείσζε, ε ζσξεπκέλε ζηα ίδηα θεθάιαηα δεκηά πνπ είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ
θφζηνπο θηήζεο θαη εχινγεο αμίαο, κεηαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα. Οη δεκηέο απνκείσζεο ησλ ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ πνπ
θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα δελ αληηζηξέθνληαη κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ.
Η Δηαηξεία δελ θαηέρεη επελδύζεηο απηήο ηεο θαηεγνξίαο.

2.8

Απαηηήζεηο

Οη απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαη κεηαγελέζηεξα απνηηκψληαη ζην
αλαπφζβεζην θφζηνο ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ, κείνλ ηελ πξφβιεςε γηα κείσζε ηεο αμίαο
ηνπο. ηελ πεξίπησζε πνπ ε αλαπφζβεζηε αμία ή ην θφζηνο ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ ππεξβαίλεη ηελ παξνχζα
αμία, ηφηε ην ζηνηρείν απηφ απνηηκάηαη ζην αλαθηήζηκν πνζφ απηνχ, δειαδή ζηελ παξνχζα αμία ησλ κειινληηθψλ ξνψλ
ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ε νπνία ππνινγίδεηαη κε βάζε ην πξαγκαηηθφ αξρηθφ επηηφθην. Ζ ζρεηηθή δεκία κεηαθέξεηαη
απεπζείαο ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο. Οη δεκηέο απνκείσζεο, δειαδή φηαλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή έλδεημε φηη ε Δηαηξεία
δελ είλαη ζε ζέζε λα εηζπξάμεη φια ηα πνζά πνπ νθείινληαη κε βάζε ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο, αλαγλσξίδνληαη ζηα
απνηειέζκαηα.

2.9

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα

Σα δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα δηαζεζίκσλ πεξηιακβάλνπλ ηα κεηξεηά ζηελ ηξάπεδα, θαζψο επίζεο θαη ηηο
βξαρππξφζεζκεο (κέρξη 3 κήλεο) επελδχζεηο πςειήο ξεπζηφηεηαο.

2.10

Μεηνρηθό θεθάιαην

Οη θνηλέο θαη νη πξνλνκηνχρεο κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο ραξαθηεξίδνληαη σο θεθάιαην.
Σα έμνδα άκεζα απνδνηέα γηα ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ εκθαλίδνληαη (πιελ ζρεηηθνχ θφξνπ εηζνδήκαηνο) ζην θεθάιαην
αθαηξεηηθά ηνπ πξντφληνο ηεο έθδνζεο. Σα έμνδα έθδνζεο κεηνρψλ πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα γηα ηελ απφθηεζε
επηρεηξήζεσλ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην θφζηνο θηήζεο ηεο επηρεηξήζεσο πνπ απνθηάηαη.
Όηαλ ε Δηαηξεία αγνξάδεη ηκήκα ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ, ην ηίκεκα ζπλ νπνηνπδήπνηε πξνζαπμεκέλνπ εμσηεξηθνχ
θφζηνπο (πιελ ζρεηηθνχ θφξνπ εηζνδήκαηνο), εκθαλίδεηαη αθαηξεηηθά ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ σο «ίδηεο κεηνρέο», έσο φηνπ
απηέο πνπιεζνχλ ή αθπξσζνχλ. Καηά ηελ αγνξά, πψιεζε, έθδνζε ή αθχξσζε ηδίσλ κεηνρψλ, νπνηνδήπνηε απνηέιεζκα
πξνθχπηεη αλαγλσξίδεηαη απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα.

2.11

Γάλεηα θαη ρνξεγήζεηο Σξαπεδώλ

Σα δάλεηα θαη ρνξεγήζεηο Σξαπεδψλ θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο, κεησκέλα κε ηα ηπρφλ άκεζα έμνδα
γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλαιιαγήο. Μεηαγελέζηεξα απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο βάζεη ηεο κεζφδνπ ηνπ
πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Σπρφλ δηαθνξά κεηαμχ ηνπ εηζπξαρζέληνο πνζνχ (θαζαξφ απφ ζρεηηθά έμνδα) θαη ηεο αμίαο
εμφθιεζεο αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δαλεηζκνχ βάζεη ηεο κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ
επηηνθίνπ.
Tα θφζηε δαλεηζκνχ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπαζηηθήο πεξηφδνπ παγίσλ ζηνηρείσλ θαη
ζρεηίδνληαη κε ηα πάγηα απηά, θεθαιαηνπνηνχληαη ζην θφζηνο ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ. Όια ηα ππφινηπα θφζηε δαλεηζκνχ
θαηαρσξνχληαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπο.

2.12

Φόξνο εηζνδήκαηνο (ηξέρσλ θαη αλαβαιιόκελνο)

Ο θφξνο εηζνδήκαηνο αλαγλσξίδεηαη ζην ινγαξηαζκφ ησλ απνηειεζκάησλ ηεο πεξηφδνπ, εθηφο ηνπ θφξνπ εθείλνπ πνπ
αθνξά ζπλαιιαγέο πνπ θαηαρσξήζεθαλ απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα, ζηελ νπνία πεξίπησζε θαηαρσξείηαη απεπζείαο,
θαηά αλάινγν ηξφπν, ζηα ίδηα θεθάιαηα.
Οη ηξέρνληεο θφξνη εηζνδήκαηνο πεξηιακβάλνπλ ηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο πξνο ή θαη απαηηήζεηο απφ ηηο
δεκνζηννηθνλνκηθέο αξρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο πιεξσηένπο θφξνπο επί ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο ηεο πεξηφδνπ
θαη νη ηπρφλ πξφζζεηνη θφξνη εηζνδήκαηνο πνπ αθνξνχλ ζε πξνεγνχκελεο ρξήζεηο.
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Οη ηξέρνληεο θφξνη επηκεηξψληαη ζχκθσλα κε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο θαη ηνπο θνξνινγηθνχο λφκνπο πνπ
εθαξκφδνληαη ζηηο δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο κε ηηο νπνίεο ζρεηίδνληαη, βαζηδφκελα ζην θνξνινγεηέν θέξδνο γηα ην έηνο.
Όιεο νη αιιαγέο ζηα βξαρππξφζεζκα θνξνινγηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ή ηηο ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη σο κέξνο
ησλ θνξνινγηθψλ εμφδσλ ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο.
Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηε κέζνδν ηεο ππνρξέσζεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο πξνζσξηλέο
δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο θαη ηεο θνξνινγηθήο βάζεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ.
Αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο δε ινγίδεηαη, εάλ πξνθχπηεη απφ ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ ή
παζεηηθνχ ζε ζπλαιιαγή, εθηφο επηρεηξεκαηηθήο ζπλέλσζεο, ε νπνία φηαλ έγηλε ε ζπλαιιαγή δελ επεξέαζε νχηε ην
ινγηζηηθφ νχηε ην θνξνινγηθφ θέξδνο ή δεκία.
Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο απνηηκψληαη κε βάζε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ
αλακέλεηαη λα εθαξκνζηνχλ ζηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ζα δηαθαλνληζηεί ε απαίηεζε ή ε ππνρξέσζε, ιακβάλνληαο
ππφςε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο (θαη θνξνινγηθνχο λφκνπο) πνπ έρνπλ ηεζεί ζε ηζρχ ή νπζηαζηηθά έρνπλ
ζεζπηζηεί κέρξη ηελ εκεξνκελία ηεο θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο.
Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη θαηά ηελ έθηαζε ζηελ νπνία ζα ππάξμεη κειινληηθφ
θνξνινγεηέν θέξδνο γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο πξνζσξηλήο δηαθνξάο πνπ δεκηνπξγεί ηελ αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή
απαίηεζε.
Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο αλαγλσξίδεηαη γηα ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ επελδχζεηο ζε
ζπγαηξηθέο θαη ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο, κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε πνπ ε αλαζηξνθή ησλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ
ειέγρεηαη απφ ηελ Δηαηξεία θαη είλαη πηζαλφ φηη νη πξνζσξηλέο δηαθνξέο δε ζα αλαζηξαθνχλ ζην πξνβιεπηφ κέιινλ.

2.13

Δπηρνξεγήζεηο

Ζ Δηαηξεία αλαγλσξίδεη ηηο θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο νη νπνίεο ηθαλνπνηνχλ αζξνηζηηθά ηα εμήο θξηηήξηα: α) Τπάξρεη
εχινγε βεβαηφηεηα φηη ε επηρείξεζε έρεη ζπκκνξθσζεί ή πξφθεηηαη λα ζπκκνξθσζεί κε ηνπο φξνπο ηεο επηρνξήγεζεο θαη
β) ππάξρεη εχινγε βεβαηφηεηα φηη ην πνζφ ηεο επηρνξήγεζεο ζα εηζπξαρζεί.
Καηαρσξνχληαη ζηελ εχινγε αμία θαη αλαγλσξίδνληαη κε ηξφπν ζπζηεκαηηθφ ζηα έζνδα κε βάζε ηελ αξρή ηνπ
ζπζρεηηζκνχ ησλ επηρνξεγήζεσλ κε ηα αληίζηνηρα έμνδα ηα νπνία θαη επηρνξεγνχλ.
Οη επηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνχλ ζε ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πεξηιακβάλνληαη ζηηο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο σο
έζνδν επφκελσλ ρξήζεσλ θαη αλαγλσξίδνληαη ζπζηεκαηηθά θαη νξζνινγηθά ζηα έζνδα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο
δσήο ηνπ παγίνπ ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ.

2.14

Παξνρέο ζην πξνζσπηθό

(α) Βπασςππόθεζμερ παποσέρ
Οη βξαρππξφζεζκεο παξνρέο πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο (εθηφο απφ παξνρέο ιήμεο ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο) ζε ρξήκα θαη ζε
είδνο αλαγλσξίδνληαη σο έμνδν φηαλ θαζίζηαληαη δεδνπιεπκέλεο. Σπρφλ αλεμφθιεην πνζφ θαηαρσξείηαη σο ππνρξέσζε.
(β) Παποσέρ μεηά ηην έξοδο από ηην ςπηπεζία
Οη παξνρέο κεηά ηε ιήμε ηεο απαζρφιεζεο πεξηιακβάλνπλ ζπληάμεηο ή εθάπαμ πιεξσκέο σο αληάιιαγκα ηεο ππεξεζίαο
ησλ εξγαδνκέλσλ. πλεπψο πεξηιακβάλνπλ ηφζν πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ φζν θαη πξνγξάκκαηα
θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ. Σν δεδνπιεπκέλν θφζηνο ησλ πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ θαηαρσξείηαη σο έμνδν
ζηελ πεξίνδν πνπ αθνξά.
• Ππόγπαμμα καθοπιζμένων ειζθοπών
Με βάζε ην πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ, ε ππνρξέσζε ηεο επηρείξεζεο (λνκηθή ή ηεθκαξηή) πεξηνξίδεηαη
ζην πνζφ πνπ έρεη ζπκθσλεζεί λα ζπλεηζθέξεη ζην θνξέα (π.ρ. ηακείν) πνπ δηαρεηξίδεηαη ηηο εηζθνξέο θαη ρνξεγεί ηηο
παξνρέο. πλεπψο ην πνζφ ησλ παξνρψλ πνπ ζα ιάβεη ν εξγαδφκελνο πξνζδηνξίδεηαη απφ ην πνζφ πνπ θαηαβάιιεη ε
επηρείξεζε (ή θαη ν εξγαδφκελνο) θαη απφ ηηο θαηαβιεζείζεο επελδχζεηο ησλ εηζθνξψλ απηψλ.
Ζ πιεξσηέα εηζθνξά απφ ηελ επηρείξεζε ζε έλα πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ, αλαγλσξίδεηαη είηε σο κία
ππνρξέσζε κεηά θαη ηελ αθαίξεζε ηεο εηζθνξάο πνπ θαηαβιήζεθε, είηε σο έλα έμνδν.
• Ππόγπαμμα καθοπιζμένων παποσών
Ζ ππνρξέσζε πνπ θαηαρσξείηαη ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο γηα ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ
απνηειεί ηελ παξνχζα αμία ηεο ππνρξέσζεο γηα ηελ θαζνξηζκέλε παξνρή κείνλ ηελ εχινγε αμία ησλ ζηνηρείσλ ηνπ
ελεξγεηηθνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο (εάλ ππάξρνπλ) θαη ηηο κεηαβνιέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ νπνηνδήπνηε αλαινγηζηηθφ
θέξδνο ή δεκία θαη ην θφζηνο ηεο πξνυπεξεζίαο. Ζ δέζκεπζε ηεο θαζνξηζκέλεο παξνρήο ππνινγίδεηαη εηεζίσο απφ
αλεμάξηεην αλαινγηζηή κε ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηεο πξνβεβιεκέλεο πηζησηηθήο κνλάδνο (projected unit credit
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method). Γηα ηελ πξνεμφθιεζε ρξεζηκνπνηείηαη ην επηηφθην ησλ καθξνπξνζέζκσλ νκνιφγσλ ηνπ Διιεληθνχ
Γεκνζίνπ.
Σα αλαινγηζηηθά θέξδε θαη νη δεκίεο είλαη ζηνηρεία ηεο ππνρξέσζεο ηεο παξνρήο ηεο επηρείξεζεο, φζν θαη ηνπ
εμφδνπ ην νπνίν ζα αλαγλσξηζηεί ζηα απνηειέζκαηα. Σα αλαινγηζηηθά θέξδε θαη νη δεκίεο πξνθχπηνπλ απφ ηηο
πξνζαξκνγέο κε βάζε ηα ηζηνξηθά δεδνκέλα ή αιιαγή εθηηκήζεσλ γηα κειινληηθά δεδνκέλα. Δάλ ηα ζσξεπκέλα
αλαινγηζηηθά θέξδε ή δεκίεο ππεξβαίλνπλ ην πεξηζψξην ηνπ 10% ηεο ζσξεπκέλεο ππνρξέσζεο θαηαρσξνχληαη ζηα
απνηειέζκαηα κέζα ζηνλ αλακελφκελν κέζν αζθαιηζηηθφ ρξφλν ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην πξφγξακκα. Σν θφζηνο
πξνυπεξεζίαο αλαγλσξίδεηαη άκεζα ζηα απνηειέζκαηα κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε πνπ νη κεηαβνιέο ηνπ
πξνγξάκκαηνο εμαξηψληαη απφ ηνλ ελαπνκέλνληα ρξφλν ππεξεζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ. ηελ πεξίπησζε απηή ην
θφζηνο πξνυπεξεζίαο θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα κε ηε ζηαζεξή κέζνδν κέζα ζηελ πεξίνδν σξίκαλζεο.
(γ) Παποσέρ ηεπμαηιζμού ηηρ απαζσόληζηρ
Οη παξνρέο ιφγσ ιήμεο ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο θαηαβάινληαη φηαλ νη εξγαδφκελνη απνρσξνχλ πξηλ ηελ εκεξνκελία
ζπληαμηνδνηήζεσο. Ζ Δηαηξεία θαηαρσξεί απηέο ηηο παξνρέο φηαλ δεζκεχεηαη, είηε φηαλ ηεξκαηίδεη ηελ απαζρφιεζε
ππαξρφλησλ εξγαδνκέλσλ ζχκθσλα κε έλα ιεπηνκεξέο πξφγξακκα γηα ην νπνίν δελ ππάξρεη πηζαλφηεηα απφζπξζεο, είηε
φηαλ πξνζθέξεη απηέο ηηο παξνρέο σο θίλεηξν γηα εθνχζηα (εζεινπζία) απνρψξεζε. Όηαλ νη παξνρέο απηέο θαζίζηαληαη
πιεξσηέεο ζε πεξηφδνπο πέξα ησλ δψδεθα κελψλ απφ εκεξνκελία ηεο θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο, ηφηε
πξνεμνθινχληαη κε βάζε ηηο απνδφζεηο ησλ πςειήο πνηφηεηαο εηαηξηθψλ νκνιφγσλ ή ησλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ.
ηελ πεξίπησζε κίαο πξνζθνξάο πνπ γίλεηαη γηα λα ελζαξξχλεη ηελ εζεινπζία απνρψξεζε, ε απνηίκεζε ησλ παξνρψλ
ιήμεο ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο βαζίδεηαη ζηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ αλακέλεηαη λα δερηνχλ ηελ πξνζθνξά. ηελ
πεξίπησζε ηεξκαηηζκνχ απαζρφιεζεο πνπ ππάξρεη αδπλακία πξνζδηνξηζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζα θάλνπλ ρξήζε
απηψλ ησλ παξνρψλ, δε γίλεηαη ινγηζηηθνπνίεζε, αιιά γλσζηνπνίεζε απηψλ σο ελδερφκελε ππνρξέσζε.

2.15

Πξνβιέςεηο, ελδερόκελεο ππνρξεώζεηο θαη ελδερόκελεο απαηηήζεηο

Πξνβιέςεηο αλαγλσξίδνληαη, φηαλ ε Δηαηξεία έρεη παξνχζεο λνκηθέο ή ηεθκαηξφκελεο ππνρξεψζεηο σο απνηέιεζκα
παξειζφλησλ γεγνλφησλ, είλαη πηζαλή ε εθθαζάξηζή ηνπο κέζσ εθξνψλ πφξσλ θαη ε εθηίκεζε ηνπ αθξηβνχο πνζνχ ηεο
ππνρξέσζεο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε αμηνπηζηία. Οη πξνβιέςεηο επηζθνπνχληαη θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο
θάζε θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο θαη πξνζαξκφδνληαη πξνθεηκέλνπ λα αληαλαθινχλ ηελ παξνχζα αμία ηεο δαπάλεο
πνπ αλακέλεηαη λα απαηηεζεί γηα ηε δηεπζέηεζε ηεο ππνρξέσζεο.
Οη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο δελ αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, αιιά γλσζηνπνηνχληαη, εθηφο αλ ε
πηζαλφηεηα εθξνψλ πφξσλ νη νπνίνη ελζσκαηψλνπλ νηθνλνκηθά νθέιε είλαη ειάρηζηε. Οη ελδερφκελεο απαηηήζεηο δελ
αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, αιιά γλσζηνπνηνχληαη, εθφζνλ ε εηζξνή νηθνλνκηθψλ νθειψλ είλαη
πηζαλή.

2.16

Αλαγλώξηζε εζόδσλ

Σα έζνδα πεξηιακβάλνπλ ηελ εχινγε αμία εθηειεζζέλησλ έξγσλ, πσιήζεσλ αγαζψλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ, θαζαξά
απφ Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο, εθπηψζεηο θαη επηζηξνθέο.
Ζ αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ γίλεηαη σο εμήο:
(α) Καηαζκεςαζηικέρ ζςμβάζειρ έπγων
Σα έζνδα απφ ηελ εθηέιεζε θαηαζθεπαζηηθψλ ζπκβάζεσλ ινγίδνληαη ηελ πεξίνδν πνπ θαηαζθεπάδεηαη ην έξγν, κε βάζε
ην ζηάδην νινθιήξσζεο ηνπ. Ζ Δηαηξεία ρξεζηκνπνηεί ηε κέζνδν ηεο πνζνζηηαίαο νινθιήξσζεο γηα λα θαζνξίζεη ην
θαηάιιειν πνζφ εζφδνπ θαη εμφδνπ πνπ ζα αλαγλσξίζεη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν. Σν ζηάδην νινθιήξσζεο
κεηξάηαη κε βάζε ην ζπκβαηηθφ θφζηνο πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί κέρξη ηελ εκεξνκελία ηεο θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο
ζέζεο (αλεμάξηεηε εθηίκεζε) ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ εθηηκψκελν θφζηνο θαηαζθεπήο θάζε έξγνπ. Όηαλ είλαη πηζαλφ ην
ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο ζχκβαζεο λα ππεξβεί ην ζπλνιηθφ έζνδν, ηφηε ε αλακελφκελε δεκία αλαγλσξίδεηαη άκεζα ζηα
απνηειέζκαηα ρξήζεο σο έμνδν.
(β) Πωλήζειρ αγαθών
Οη πσιήζεηο αγαζψλ αλαγλσξίδνληαη φηαλ ε Δηαηξεία παξαδίδεη ηα αγαζά ζηνπο πειάηεο, ηα αγαζά γίλνληαη απνδεθηά
απφ απηνχο θαη ε είζπξαμε ηεο απαίηεζεο είλαη εχινγα εμαζθαιηζκέλε.
(γ) Παποσή ςπηπεζιών
Σα έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ ινγίδνληαη ηελ πεξίνδν πνπ παξέρνληαη νη ππεξεζίεο, κε βάζε ην ζηάδην νινθιήξσζεο
ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ.
(δ) Έζοδα από ηόκοςρ
Σα έζνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη βάζεη ρξνληθήο αλαινγίαο θαη κε ηε ρξήζε ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Όηαλ
ππάξρεη απνκείσζε ησλ απαηηήζεσλ, ε ινγηζηηθή αμία απηψλ κεηψλεηαη ζην αλαθηήζηκν πνζφ ηνπο ην νπνίν είλαη ε
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παξνχζα αμία ησλ αλακελφκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ πξνεμνθινπκέλσλ κε ην αξρηθφ πξαγκαηηθφ επηηφθην.
ηε ζπλέρεηα ινγίδνληαη ηφθνη κε ην ίδην επηηφθην επί ηεο απνκεησκέλεο (λέαο ινγηζηηθήο) αμίαο.
(ε) Έζοδα από μεπίζμαηα
Σα κεξίζκαηα ινγίδνληαη σο έζνδα, φηαλ ζεκειηψλεηαη ην δηθαίσκα είζπξαμήο ηνπο.

2.17

Μηζζώζεηο

Ο θαζνξηζκφο ηνπ θαηά πφζν κία ζπλαιιαγή εκπεξηέρεη κίζζσζε ή φρη βαζίδεηαη ζηελ νπζία ηεο ζπλαιιαγήο θαηά ηελ
εκεξνκελία ζχλαςεο ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, δειαδή θαηά πφζν ε εθπιήξσζε ηεο ζπλαιιαγήο εμαξηάηαη απφ ηε
ρξεζηκνπνίεζε ελφο ή πεξηζζνηέξσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή θαηά πφζν ε ζπλαιιαγή εθρσξεί δηθαηψκαηα ρξήζεο ηνπ
πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Γηα ζπλαιιαγέο ζηηο νπνίεο ε Δηαηξεία εηζήιζε πξηλ απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2005, σο εκεξνκελία
ζχλαςεο ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο είλαη ε 1 Ηαλνπαξίνπ 2005, ζχκθσλα κε ηηο κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο ηεο Γηεξκελείαο 4.
Η Δηαιπεία ωρ μιζθωηήρ
Πεξηπηψζεηο κηζζψζεσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απφ ηξίηνπο φπνπ ε Δηαηξεία δελ αλαιακβάλεη φινπο ηνπο θηλδχλνπο
θαη ηα νθέιε ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ αληηκεησπίδνληαη σο ιεηηνπξγηθέο θαη ηα κηζζψκαηα
αλαγλσξίδνληαη σο έμνδν ζηα απνηειέζκαηα ζε ζηαζεξή βάζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο.

2.18

Γηαλνκή κεξηζκάησλ

Ζ δηαλνκή κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο αλαγλσξίδεηαη σο ππνρξέσζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηελ
εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ε δηαλνκή εγθξίλεηαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ.
2.19 Νέα ινγηζηηθά πξόηππα θαη εξκελείεο
Σα παξαθάησ λέα θαη ηξνπνπνηεκέλα πξφηππα θαη δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί αιιά δελ έρνπλ ηζρχ γηα ηελ εηήζηα
ινγηζηηθή πεξίνδν απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2011. Γελ έρνπλ πηνζεηεζεί λσξίηεξα θαη ε Δηαηξεία βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία
εμέηαζεο ηεο ηπρφλ επίδξαζήο ηνπο ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο.
ΓΛΠ 1 «Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ (ηξνπνπνίεζε) – Παξνπζίαζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ
Λνηπνύ πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο», ε ηξνπνπνίεζε απηή εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ
μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 2012. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή αιιάδεη ηελ νκαδνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ
παξνπζηάδνληαη ζηα Λνηπά πλνιηθά Δηζνδήκαηα. Σα ζηνηρεία πνπ κπνξνχλ λα αλαηαμηλνκεζνχλ (ή λα
“αλαθπθισζνχλ”) ζηα Απνηειέζκαηα Υξήζεο ζε θάπνηα ρξνληθή ζηηγκή ζην κέιινλ (γηα παξάδεηγκα, θαηά ηελ
απναλαγλψξηζε ή ην δηαθαλνληζκφ) ζα παξνπζηάδνληαη ρσξηζηά απφ άιια ζηνηρεία ηα νπνία δε ζα
αλαηαμηλνκεζνχλ πνηέ. Ζ ηξνπνπνίεζε επεξεάδεη κφλν ηελ παξνπζίαζε θαη δελ έρεη θακία επίδξαζε ζηελ
νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο ή ζηε δξαζηεξηφηεηα. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη αθφκε πηνζεηεζεί απφ ηελ
Δπξσπατθή Έλσζε. Ζ 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», εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1
Ηαλνπαξίνπ 2012. Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ αλαβαιιφκελνπ θφξνπ επί ησλ επελδπηηθψλ
αθηλήησλ πνπ επηκεηξψληαη ζε εχινγε αμία. Ζ ηξνπνπνίεζε εηζάγεη ηελ αλαηξέζηκε ππφζεζε φηη ν αλαβαιιφκελνο
θφξνο επί ησλ επελδπηηθψλ αθηλήησλ, ηα νπνία επηκεηξψληαη ρξεζηκνπνηψληαο ην κνληέιν εχινγεο αμίαο βάζεη ηνπ
ΓΛΠ 40, πξέπεη λα θαζνξίδεηαη ζηε βάζε ηνπ φηη ε αλάθηεζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηνπο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ
ηεο πψιεζήο ηνπο. Δπηπξφζζεηα, εηζάγεη ηελ απαίηεζε ππνινγηζκνχ αλαβαιιφκελνπ θφξνπ επί ησλ κε
απνζβέζηκσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ηα νπνία επηκεηξψληαη ρξεζηκνπνηψληαο ην κνληέιν αλαπξνζαξκνγήο
βάζεη ΓΛΠ 16, πάληα ζηε βάζε φηη ε αλάθηεζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ηεο πψιεζήο ηνπο.
Ζ Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθφκε πηνζεηήζεη ηελ ηξνπνπνίεζε απηή. Ζ Δηαηξεία βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία
εμέηαζεο ηεο επίδξαζεο απηήο ηεο ηξνπνπνίεζεο ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο.
ΓΛΠ 19 «Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο (ηξνπνπνίεζε)», ε ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο
πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013. Σν ΓΛΠ εμέδσζε κηα ζεηξά απφ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ
ΓΛΠ 19. Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο εθηείλνληαη απφ ζεκειηψδεηο αιιαγέο φπσο ε θαηάξγεζε ηνπ κεραληζκνχ
γλσζηνχ σο “κέζνδνο πεξηζσξίνπ” θαη ηελ έλλνηα ηεο αλακελφκελεο απφδνζεο απφ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
πξνγξακκάησλ έσο απιέο δηεπθξηλίζεηο θαη αλαδηαηππψζεηο. Δπηηξέπεηαη λσξίηεξε εθαξκνγή. Ζ Δπξσπατθή
Έλσζε δελ έρεη αθφκε πηνζεηήζεη ηελ ηξνπνπνίεζε απηή. Ζ Δηαηξεία βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο
επίδξαζεο απηήο ηεο ηξνπνπνίεζεο ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο.
ΓΛΠ 27 «Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο (αλαζεώξεζε)», ην πξφηππν απηφ εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο
ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013. Ωο ζπλέπεηα ησλ λέσλ πξνηχπσλ ΓΠΥΑ 10
θαη ΓΠΥΑ 12, φηη απέκεηλε ζην ΓΛΠ 27 πεξηνξίδεηαη ζην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ επελδχζεσλ ζε ζπγαηξηθέο,
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θνηλνπξαμίεο θαη ζπγγελείο επηρεηξήζεηο ζηηο αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Δπηηξέπεηαη λσξίηεξε εθαξκνγή
ηνπ πξνηχπνπ. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθφκε πηνζεηήζεη ηελ ηξνπνπνίεζε απηή. Ζ Δηαηξεία βξίζθεηαη ζηε
δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο επίδξαζεο απηήο ηεο ηξνπνπνίεζεο ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο.
ΓΛΠ 28 «Δπελδύζεηο ζε πγγελείο επηρεηξήζεηο θαη Κνηλνπξαμίεο (αλαζεώξεζε)», ην πξφηππν απηφ
εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013. Ωο ζπλέπεηα ησλ
λέσλ πξνηχπσλ ΓΠΥΑ 11 θαη ΓΠΥΑ 12, ην ΓΛΠ 28 κεηνλνκάζηεθε ζε ΓΛΠ 28 Δπελδχζεηο ζε πγγελείο
επηρεηξήζεηο θαη Κνηλνπξαμίεο θαη πεξηγξάθεη ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ θαζαξήο ζέζεο ζηηο επελδχζεηο ζε
θνηλνπξαμίεο πέξαλ ησλ επελδχζεσλ ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο. Δπηηξέπεηαη λσξίηεξε εθαξκνγή ηνπ πξνηχπνπ. Ζ
Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθφκε πηνζεηήζεη ηελ ηξνπνπνίεζε απηή. Ζ 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 εθαξκφδεηαη γηα
εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2014. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δηεπθξηλίδεη
ηελ έλλνηα “πθίζηαηαη ζην παξφλ λνκηθά επηβαιιφκελν δηθαίσκα γηα ζπκςεθηζκφ” θαη επίζεο δηεπθξηλίδεη ηελ
εθαξκνγή ησλ θξηηεξίσλ ζπκςεθηζκνχ ηνπ ΓΛΠ 32 ζηα ζπζηήκαηα δηαθαλνληζκνχ (φπσο ζε θεληξηθά ζπζηήκαηα
νίθσλ εθθαζάξηζεο) ηα νπνία εθαξκφδνπλ κεραληζκνχο κεηθηνχο δηαθαλνληζκνχ νη νπνίνη δελ ιεηηνπξγνχλ
ηαπηφρξνλα. Οη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ΓΛΠ 32 εθαξκφδνληαη αλαδξνκηθά. Δπηηξέπεηαη λσξίηεξε εθαξκνγή. ε
πεξίπησζε φκσο πνπ κηα εηαηξεία επηιέμεη λσξίηεξε εθαξκνγή, πξέπεη λα γλσζηνπνηήζεη ην γεγνλφο θαη επίζεο λα
πξαγκαηνπνηήζεη γλσζηνπνηήζεηο πνπ απαηηνχληαη απφ ηηο ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΥΑ 7 γηα ην ζπκςεθηζκφ
Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ θαη Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Τπνρξεψζεσλ. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε δελ
έρεη αθφκε πηνζεηήζεη ηελ ηξνπνπνίεζε απηή. Ζ 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», εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1
Ηνπιίνπ 2011. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή απαηηεί πξφζζεηεο γλσζηνπνηήζεηο γηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία πνπ έρνπλ κεηαθεξζεί, αιιά δελ έρνπλ απναλαγλσξηζηεί γηα λα θαηαζηήζνπλ ηνπο ρξήζηεο ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηθαλνχο λα θαηαλνήζνπλ ηε ζρέζε κε απηά ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ δελ έρνπλ
απναλαγλσξηζηεί θαζψο θαη ηηο ζπλδεφκελεο ππνρξεψζεηο. Δπηπξφζζεηα, ε ηξνπνπνίεζε απαηηεί γλσζηνπνηήζεηο
ζρεηηθά κε ηε ζπλερηδφκελε εκπινθή ζηα απναλαγλσξηζκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία έηζη ψζηε λα κπνξνχλ νη
ρξήζηεο λα ππνινγίζνπλ ηε θχζε ηεο ζπλερηδφκελεο εκπινθήο ηεο εηαηξείαο ζηα απναλαγλσξηζκέλα πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία θαζψο θαη ην θίλδπλν πνπ ζπλδέεηαη κε απηή. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή έρεη επίδξαζε κφλν ζε ζέκαηα
παξνπζίαζεο. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθφκε πηνζεηήζεη ηελ ηξνπνπνίεζε απηή. Ζ 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», εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο
πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013. Ζ ηξνπνπνίεζε εηζάγεη ζπλήζεηο απαηηήζεηο
γλσζηνπνηήζεσλ. Οη γλσζηνπνηήζεηο απηέο παξέρνπλ ζηνπο ρξήζηεο πιεξνθφξεζε ε νπνία είλαη ρξήζηκε ζηελ
αμηνιφγεζε ηεο επίδξαζεο ή ηεο πηζαλήο επίδξαζεο θαηά ησλ ζπκςεθηζκφ δηαθαλνληζκψλ ζηελ θαηάζηαζε
νηθνλνκηθήο ζέζεο κηαο εηαηξείαο. Οη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ΓΠΥΑ 7 έρνπλ αλαδξνκηθή ηζρχ. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε
δελ έρεη αθφκε πηνζεηήζεη ηελ ηξνπνπνίεζε απηή. Ζ Δηαηξεία βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο επίδξαζεο
απηήο ηεο ηξνπνπνίεζεο ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο.
ΓΠΥΑ 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα - Σαμηλόκεζε θαη Δπηκέηξεζε», εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο
πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2015. Όπσο έρεη εθδνζεί ην ΓΠΥΑ 9 αληηθαηνπηξίδεη ηελ
πξψηε θάζε ηεο εξγαζίαο ηνπ ΓΛΠ γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ΓΛΠ 39 θαη εθαξκφδεηαη θαηά ηελ ηαμηλφκεζε
θαη επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ φπσο
νξίδνληαη απφ ην ΓΛΠ 39. Ζ Φάζε 1 ηνπ ΓΠΥΑ 9 ζα έρεη ζεκαληηθή επίπησζε (η) ζηελ ηαμηλφκεζε θαη
επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη (ηη) ζε αιιαγή ινγηζηηθνπνίεζεο γηα εηαηξείεο
πνπ έρνπλ ραξαθηεξίζεη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ επηινγή ηεο Δχινγεο Αμίαο Μέζσ
Απνηειεζκάησλ. ηηο επφκελεο θάζεηο, ην ΓΛΠ ζα αζρνιεζεί κε ηε ινγηζηηθή αληηζηάζκηζε θαη ηελ απνκείσζε
ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Ζ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ απηνχ αλακέλεηαη θαηά ην πξψην
κηζφ ηνπ 2012. Δπηηξέπεηαη λσξίηεξε εθαξκνγή. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθφκε πηνζεηήζεη ην πξφηππν απηφ.
Ζ Δηαηξεία βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο επίδξαζεο απηήο ηεο ηξνπνπνίεζεο ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο
θαηαζηάζεηο.
ΓΠΥΑ 10 «Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο», ην λέν πξφηππν εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο
πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013. Σν ΓΠΥΑ 10 αληηθαζηζηά ην κέξνο ηνπ ΓΛΠ 27
Δλνπνηεκέλεο θαη Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ ζπλερίδεηαη κε ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο. Δπίζεο, πεξηιακβάλεη ηα ζέκαηα πνπ αλαπηχζζνληαη ζηε Γηεξκελεία 12 Δλνπνίεζε – Οηθνλνκηθέο
Οληόηεηεο Δηδηθνύ Σθνπνύ. Σν ΓΠΥΑ 10 εγθαζηζηά έλα εληαίν κνληέιν ειέγρνπ πνπ έρεη εθαξκνγή ζε φιεο ηηο
εηαηξείεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ νληνηήησλ εηδηθνχ ζθνπνχ. Οη αιιαγέο πνπ εηζάγνληαη απφ
ην ΓΠΥΑ 10 απαηηνχλ απφ ηε δηνίθεζε λα αζθεί ζεκαληηθή θξίζε πξνθεηκέλνπ λα θαζνξίζεη πνηεο νληφηεηεο
ειέγρνληαη θαη, ζπλεπψο, είλαη απαξαίηεην λα ελνπνηεζνχλ απφ ηε κεηξηθή, ζπγθξηλφκελεο κε ηηο απαηηήζεηο πνπ
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βξίζθνληαλ ζην ΓΛΠ 27. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθφκε πηνζεηήζεη ην πξφηππν απηφ. Ζ Δηαηξεία βξίζθεηαη
ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο επίδξαζεο απηήο ηεο ηξνπνπνίεζεο ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο.
ΓΠΥΑ 11 «Από Κνηλνύ πκθσλίεο», ην λέν πξφηππν εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ
ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013. Σν ΓΠΥΑ 11 αληηθαζηζηά ην ΓΛΠ 31 Σπκκεηνρή ζε Κνηλνπξαμίεο θαη ηε
Γηεξκελεία 13 Από θνηλνύ ειεγρόκελεο νηθνλνκηθέο νληόηεηεο – Με ρξεκαηηθέο ζπλεηζθνξέο από θνηλνπξαθηνύληεο.
Σν ΓΠΥΑ 11 απαιείθεη ηελ επηινγή ηεο αλαινγηθήο ελνπνίεζεο ησλ απφ θνηλνχ ειεγρφκελσλ εηαηξεηψλ. Αληί
απηνχ, νη απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο εηαηξείεο νη νπνίεο πιεξνχλ ηνλ νξηζκφ ηεο θνηλνπξαμίαο πξέπεη λα ινγίδνληαη
ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν θαζαξήο ζέζεο. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθφκε πηνζεηήζεη ην πξφηππν απηφ. Ζ
Δηαηξεία βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο επίδξαζεο απηήο ηεο ηξνπνπνίεζεο ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο
θαηαζηάζεηο.
ΓΠΥΑ 12 «Γλσζηνπνηήζεηο ζπκκεηνρώλ ζε άιιεο επηρεηξήζεηο», ην λέν πξφηππν εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο
ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013. Σν ΓΠΥΑ 12 πεξηιακβάλεη φιεο ηηο
γλσζηνπνηήζεηο πνπ πξνεγνπκέλσο εκπεξηέρνληαλ ζην ΓΛΠ 27 θαη ζρεηίδνληαλ κε ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο θαζψο επίζεο θαη φιεο 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 απφ
θνηλνχ ζπκθσλίεο, ζε ζπγγελείο εηαηξείεο θαη δνκεκέλεο εηαηξείεο. Απαηηνχληαη επίζεο κηα ζεηξά απφ λέεο
γλσζηνπνηήζεηο. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθφκε πηνζεηήζεη ην πξφηππν απηφ. Ζ Δηαηξεία βξίζθεηαη ζηε
δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο επίδξαζεο απηήο ηεο ηξνπνπνίεζεο ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο.
ΓΠΥΑ 13 «Δπηκέηξεζε Δύινγεο Αμίαο», ην λέν πξφηππν εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ
μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013. Σν ΓΠΥΑ 13 εγθαζηζηά έλα εληαίν ζχλνιν πεγψλ θαζνδήγεζεο ησλ
ΓΠΥΑ γηα φιεο ηηο επηκεηξήζεηο εχινγεο αμίαο. Σν ΓΠΥΑ 13 δελ αιιάδεη ηηο απαηηήζεηο αλαθνξηθά κε ην πφηε ε
εηαηξεία απαηηείηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ εχινγε αμία αιιά παξέρεη θαζνδήγεζε ζην ηξφπν επηκέηξεζεο ηεο
εχινγεο αμίαο ζηα ΓΠΥΑ φηαλ ε εχινγε αμία απαηηείηαη ή επηηξέπεηαη. Σν πξφηππν απηφ έρεη κειινληηθή ηζρχ ελψ
επηηξέπεηαη λσξίηεξε εθαξκνγή ηνπ. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθφκε πηνζεηήζεη ην πξφηππν απηφ. Ζ Δηαηξεία
βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο επίδξαζεο απηήο ηεο ηξνπνπνίεζεο ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο.
Γηεξκελεία 20 «Γαπάλεο απνθάιπςεο θαηά ηελ παξαγσγηθή θάζε ηνπ νξπρείνπ», εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο
ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013. Ζ δηεξκελεία απηή εθαξκφδεηαη κφλν γηα ηηο
δαπάλεο απνθάιπςεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηελ δηαδηθαζία εμφξπμεο ηεο επηθάλεηαο ζηε δηάξθεηα ηεο
παξαγσγηθήο θάζεο ηνπ νξπρείνπ
('δαπάλεο απνθάιπςεο θαηά ηελ παξαγσγή'). Οη δαπάλεο πνπ
πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηηο δξαζηεξηφηεηεο απνθάιπςεο ζεσξείηαη φηη δεκηνπξγνχλ δχν πηζαλά νθέιε α) ηελ
παξαγσγή απνζεκάησλ θαηά ηελ παξνχζα ρξήζε θαη/ή β) βειηησκέλε πξφζβαζε ζε κεηάιιεπκα πνπ ζα εμνξπρηεί
ζην κέιινλ (πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν απφ ηε δξαζηεξηφηεηα απνθάιπςεο). ε πεξηπηψζεηο πνπ νη δαπάλεο δελ
κπνξνχλ λα θαηαλεκεζνχλ ζπγθεθξηκέλα κεηαμχ ησλ απνζεκάησλ πνπ παξάγνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ
θαη ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ απφ ηε δξαζηεξηφηεηα απνθάιπςεο, ε δηεξκελεία 20 απαηηεί απφ ηελ εηαηξεία λα
ρξεζηκνπνηήζεη κηα βάζε θαηαλνκήο ε νπνία βαζίδεηαη ζε κηα κνλάδα κέηξεζεο ζρεηηθήο παξαγσγήο. Δπηηξέπεηαη
λσξίηεξε εθαξκνγή. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθφκε πηνζεηήζεη ηε δηεξκελεία απηή. Ζ 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
Ζ Δηαηξεία εθηίζεηαη ζε αξθεηνχο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο, φπσο θηλδχλνπο αγνξάο (κεηαβνιέο ζε
ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο, επηηφθηα, ηηκέο αγνξάο), πηζησηηθφ θίλδπλν, θίλδπλν ξεπζηφηεηαο, θίλδπλν ηακεηαθψλ ξνψλ
θαη θίλδπλν εχινγεο αμίαο απφ κεηαβνιέο επηηνθίσλ. Σν γεληθφ πξφγξακκα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηεο Δηαηξείαο
εζηηάδεηαη ζηε κε πξνβιεςηκφηεηα ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ θαη επηδηψθεη λα ειαρηζηνπνηήζεη ηελ ελδερφκελε
αξλεηηθή ηνπο επίδξαζε ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή απφδνζε ηεο Δηαηξείαο.
Ζ δηαρείξηζε θηλδχλσλ δηεθπεξαηψλεηαη απφ ην Σκήκα Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ. Σν Σκήκα
Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ πξνζδηνξίδεη, εθηηκά θαη αληηζηαζκίδεη ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο ζε
ζπλεξγαζία κε ηηο ππεξεζίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ απηνχο ηνπο θηλδχλνπο. Πξν ηεο δηελέξγεηαο ζρεηηθψλ ζπλαιιαγψλ
ιακβάλεηαη έγθξηζε απφ ηα ζηειέρε πνπ έρνπλ ην δηθαίσκα δέζκεπζεο ηεο εηαηξείαο πξνο ηνπο αληηζπκβαιιφκελνχο ηεο.
(α) Σςναλλαγμαηικόρ κίνδςνορ
Ζ Δηαηξεία δε δξαζηεξηνπνηείηαη δηεζλψο, νχηε έρεη καθξνπξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ζε μέλν λφκηζκα θαη
ζπλεπψο δελ εθηίζεηαη ζε ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν πνπ πξνθχπηεη απφ δηαθπκάλζεηο ζε ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο.
(β) Κίνδςνορ επιηοκίος
Σα ιεηηνπξγηθά έζνδα θαη ηακεηαθέο ξνέο ηεο Δηαηξείαο είλαη νπζησδψο αλεμάξηεηα απφ κεηαβνιέο ζηηο ηηκέο ησλ
επηηνθίσλ. Ζ Δηαηξεία δελ έρεη ζην ελεξγεηηθφ ηεο ζεκαληηθά έληνθα ζηνηρεία, ε δε πνιηηηθή ηεο Δηαηξείαο, είλαη λα
δηαηεξεί πεξίπνπ ην ζχλνιν ηνπ δαλεηζκνχ ζε πξντφληα θπκαηλφκελνπ επηηνθίνπ κε εμαζθαιηζκέλε απφδνζε.
Ο θίλδπλνο κεηαβνιήο ησλ επηηνθίσλ πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ηα δάλεηα. Πνιηηηθή ηεο Δηαηξείαο είλαη λα δηαηεξεί ην
ζχλνιν ζρεδφλ ησλ δαλείσλ ηεο ζε κεηαβιεηφ επηηφθην.
Ο παξαθάησ πίλαθαο δείρλεη ηηο κεηαβνιέο ζηα θέξδε ηεο Δηαηξείαο πξν θφξσλ ζε πηζαλέο αιιαγέο επηηνθίσλ,
θξαηψληαο φιεο ηηο άιιεο κεηαβιεηέο ζηαζεξέο:
Αλάιπζε Δπαηζζεζίαο ζε Μεηαβνιέο Δπηηνθίσλ

Γηα ηε ρξήζε 2011

Γηα ηε ρξήζε 2010

Μεηαβληηόηηηα EURIBOR +1%
Δπίδξαζε ζηα θέξδε πξν θφξσλ

-205

-392

Μεηαβληηόηηηα EURIBOR -1%
Δπίδξαζε ζηα θέξδε πξν θφξσλ

205

392

εκείσζε: Ο παξαπάλσ πίλαθαο δελ πεξηιακβάλεη ηε ζεηηθή επίπησζε ησλ εηζπξαρζέλησλ ηφθσλ απφ ηηο θαηαζέζεηο.
(γ) Πιζηωηικόρ κίνδςνορ
Ζ Δηαηξεία δελ έρεη ζεκαληηθή ζπγθέληξσζε πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ζε θάπνηα απφ ηα ζπκβαιιφκελα κε απηήλ κέξε θαη
έρεη ζέζεη αξρέο γηα λα δηαζθαιίζεη φηη νη πσιήζεηο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ζα γίλνπλ κε πειάηεο πςειήο πηζησηηθήο
αμηνπηζηίαο.
(δ) Κίνδςνορ πεςζηόηηηαρ
Ζ ζπλεηή δηαρείξηζε ηεο ξεπζηφηεηαο επηηπγράλεηαη κε ηελ χπαξμε ηνπ θαηάιιεινπ ζπλδπαζκνχ ξεπζηψλ δηαζεζίκσλ
θαη εγθεθξηκέλσλ ηξαπεδηθψλ πηζηψζεσλ. Ζ Δηαηξεία δηαρεηξίδεηαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγεζνχλ απφ
έιιεηςε επαξθνχο ξεπζηφηεηαο θξνληίδνληαο λα ππάξρνπλ πάληα εμαζθαιηζκέλεο ηξαπεδηθέο πηζηψζεηο πξνο ρξήζε. Οη
ππάξρνπζεο δηαζέζηκεο αρξεζηκνπνίεηεο εγθεθξηκέλεο ηξαπεδηθέο πηζηψζεηο πξνο ηελ Δηαηξεία είλαη επαξθείο, ψζηε λα
αληηκεησπηζηεί νπνηαδήπνηε πηζαλή έιιεηςε ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ.
O παξαθάησ πίλαθαο ζπλνςίδεη ηηο εκεξνκελίεο ιήμεσο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ, κε βάζε ηηο πιεξσκέο
πνπ απνξξένπλ απφ ηηο ζρεηηθέο δαλεηαθέο ζπκβάζεηο, ζε κε πξνεμνθιεκέλεο ηηκέο.

Σξαπεδηθφο δαλεηζκφο
Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο

<1 έηνο
15.094
1.950
17.044
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ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011
1 κε 5 έηε
>5 έηε
-

ύλνιν
15.094
1.950
17.044
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Σξαπεδηθφο δαλεηζκφο
Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο

<1 έηνο
26.800
7.116
33.916

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010
1 κε 5 έηε
>5 έηε
-

ύλνιν
26.800
7.116
33.916

Γηαρείξηζε Κεθαιαίνπ
Ο πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηεο δηαρείξηζεο θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο είλαη λα εμαζθαιηζηεί ε δηαηήξεζε ηεο πςειήο
πηζηνιεπηηθήο ηεο δηαβάζκηζεο, θαζψο θαη ησλ πγηψλ δεηθηψλ θεθαιαίνπ, ψζηε λα ππνζηεξίδνληαη θαη λα επεθηείλνληαη
νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο θαη λα κεγηζηνπνηείηαη ε αμία ησλ κεηφρσλ. Ζ Δηαηξεία δηαρεηξίδεηαη ζπληεξεηηθά ηε
δηάξζξσζε ηνπ θεθαιαίνπ ηεο κε ην δείθηε κφριεπζεο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηε ζρέζε θαζαξνχ δαλεηζκνχ θαη
ιεηηνπξγηθψλ θεξδψλ (EBITDA). Ζ πνιηηηθή ηεο Δηαηξείαο είλαη λα δηαηεξήζεη ηνπο ζηφρνπο κφριεπζεο ζχκθσλα κε έλα
πξνθίι πςεινχ επηπέδνπ θεξεγγπφηεηαο. Ζ Δηαηξεία ειέγρεη ηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα ρξεζηκνπνηψληαο ην δείθηε
θαζαξνχ δαλεηζκνχ πξνο ηα ιεηηνπξγηθά θέξδε. ηνλ θαζαξφ δαλεηζκφ πεξηιακβάλνληαη ηνθνθφξα δάλεηα κείνλ
ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα.
ηηο
ηηο
31 Γεθεκβξίνπ 2011
31 Γεθεκβξίνπ 2010
Μαθξνπξφζεζκεο ηξαπεδηθέο ππνρξεψζεηο
Βξαρππξφζεζκεο ηξαπεδηθέο ππνρξεψζεηο
Γαλεηζκόο
Μείνλ: Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα
Καζαξόο δαλεηζκόο

15.094
15.094
(102)
14.992

26.800
26.800
(323)
26.477

Υξήζε πνπ έιεμε ζηηο
31 Γεθεκβξίνπ 2011

Υξήζε πνπ έιεμε ζηηο
31 Γεθεκβξίνπ 2010

(2.009)
(7,46)

(2.031)
(13,04)

EBITDA
Καζαξόο δαλεηζκόο / EBITDA

4. εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη θξίζεηο
Ζ Δηαηξεία πξνβαίλεη ζε εθηηµήζεηο, παξαδνρέο θαη αμηνινγηθέο θξίζεηο πξνθεηκέλνπ, είηε λα επηιέμεη ηηο
θαηαιιειφηεξεο ινγηζηηθέο αξρέο είηε ζε ζρέζε µε ηε κειινληηθή εμέιημε γεγνλφησλ θαη ζπλαιιαγψλ. Οη ελ ιφγσ
εθηηµήζεηο, παξαδνρέο θαη θξίζεηο επαλεμεηάδνληαη πεξηνδηθά πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηα ηξέρνληα δεδνκέλα
θαη λα αληαλαθινχλ ηνπο εθάζηνηε ηξέρνληεο θηλδχλνπο θαη βαζίδνληαη ζηελ πξνγελέζηεξε εκπεηξία ηεο Γηνίθεζεο ζε
ζρέζε µε ην επίπεδν/φγθν ησλ ζπλαθψλ ζπλαιιαγψλ ή γεγνλφησλ. Οη βαζηθέο εθηηµήζεηο θαη αμηνινγηθέο θξίζεηο νη
νπνίεο αλαθέξνληαη ζε δεδνκέλα, ε εμέιημε ησλ νπνίσλ ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη ηα θνλδχιηα ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ ηνπο επφµελνπο 12 µήλεο, έρνπλ σο θάησζη:
(α) Πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο: Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο πξνβαίλεη ζε πεξηνδηθή επαλεθηίκεζε ηεο
επάξθεηαο ηεο πξφβιεςεο ζρεηηθά κε ηηο επηζθαιείο απαηηήζεηο ζε ζπλάξηεζε ηεο πηζησηηθήο ηεο πνιηηηθήο θαη
ιακβάλνληαο ππφςε ζηνηρεία ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο ηεο Δηαηξείαο, ηα νπνία πξνθχπηνπλ βάζεη επεμεξγαζίαο ηζηνξηθψλ
δεδνκέλσλ θαη πξφζθαησλ εμειίμεσλ ησλ ππνζέζεσλ πνπ δηαρεηξίδεηαη.
(β) Πξόβιεςε γηα θόξν εηζνδήκαηνο: Ζ πξφβιεςε γηα θφξν εηζνδήκαηνο κε βάζε ην ΓΛΠ 12 ππνινγίδεηαη κε
εθηίκεζε ησλ θφξσλ πνπ ζα θαηαβιεζνχλ ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο θαη πεξηιακβάλεη ηνλ ηξέρνληα θφξν εηζνδήκαηνο γηα
θάζε ρξήζε, πξφβιεςε γηα ηνπο πξφζζεηνπο θφξνπο πνπ πηζαλφλ λα πξνθχςνπλ απφ κειινληηθνχο θνξνινγηθνχο
ειέγρνπο θαη αλαγλψξηζε κειινληηθψλ θνξνινγηθψλ σθειεηψλ. Ζ ηειηθή εθθαζάξηζε ησλ θφξσλ εηζνδήκαηνο ελδέρεηαη
λα απνθιίλεη απφ ηα ζρεηηθά πνζά ηα νπνία έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
(γ) πληειεζηέο απόζβεζεο: Σα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο Δηαηξείαο απνζβέλνληαη ζχκθσλα κε ηελ ππνιεηπφκελε
σθέιηκε δσή ηνπο. Απηέο νη ππνιεηπφκελεο σθέιηκεο δσέο επαλεθηηκψληαη πεξηνδηθά γηα λα θαζνξίζνπλ θαηά πφζν
ζπλερίδνπλ λα είλαη θαηάιιειεο. Οη πξαγκαηηθέο σθέιηκεο δσέο ησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ελδέρεηαη λα
δηαθνξνπνηεζνχλ απφ παξάγνληεο φπσο ε ηερλνινγηθή θαηλνηνκία θαη ηα πξνγξάκκαηα ζπληήξεζεο.
(δ) Απνκείσζε ελζώκαησλ παγίσλ ζηνηρείσλ: Σα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία ειέγρνληαη γηα ζθνπνχο απνκείσζεο φηαλ
γεγνλφηα ή αιιαγέο ζηηο ζπλζήθεο ππνδειψλνπλ φηη ε ινγηζηηθή αμία κπνξεί λα κελ είλαη αλαθηήζηκε. Γηα ηνλ
ππνινγηζκφ ηεο αμίαο ρξήζεσο ε Γηνίθεζε εθηηκά ηηο κειινληηθέο ηακεηαθέο ξνέο απφ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή ηε
κνλάδα ηακεηαθήο ξνήο θαη λα επηιέμεη ηνλ θαηάιιειν ζπληειεζηή πξνεμφθιεζεο γηα λα ππνινγίζεη ηελ παξνχζα αμία
ησλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ.
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5. Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο
Γήπεδα &
Κηίξηα

Μεραλήκαηα,
Μεηαθνξηθά Μέζα &
Λνηπόο Δμνπιηζκόο

Πάγηα ππό
εθηέιεζε

ύλνιν

Κόζηνο
Σελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2010
Πξνζζήθεο
Μεηαθνξέο απφ πάγηα ππφ εθηέιεζε
Πσιήζεηο / Καηαζηξνθέο / Μεηψζεηο
ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010

5.294
5.294

4.018
195
24
(108)
4.129

15
12
(24)
3

9.327
207
(108)
9.426

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο
Σελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2010
Πσιήζεηο / Καηαζηξνθέο / Μεηψζεηο
Απνζβέζεηο ρξήζεο (ζεκ. 16)
ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010

(426)
(71)
(497)

(1.693)
44
(547)
(2.196)

-

(2.119)
44
(618)
(2.693)

Κόζηνο
Σελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2011
Πξνζζήθεο
Μεηαθνξέο απφ πάγηα ππφ εθηέιεζε
Πσιήζεηο / Καηαζηξνθέο / Μεηψζεηο
ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011

5.294
5.294

4.129
244
15
(113)
4.275

3
39
(15)
27

9.426
283
(113)
9.596

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο
Σελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2011
Πσιήζεηο / Καηαζηξνθέο / Μεηψζεηο
Απνζβέζεηο ρξήζεο (ζεκ. 16)
ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011

(497)
(71)
(568)

(2.196)
59
(648)
(2.785)

-

(2.693)
59
(719)
(3.353)

Καζαξή αλαπόζβεζηε αμία
ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010
ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011

4.797
4.726

1.933
1.490

3
27

6.733
6.243

Γελ πθίζηαληαη εκπξάγκαηα βάξε επί ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ηεο Δηαηξείαο.
Οη απνζβέζεηο έρνπλ ρξεσζεί σο εμήο:
Υξήζε πνπ έιεμε ζηηο
31 Γεθεκβξίνπ 2011

Υξήζε πνπ έιεμε ζηηο
31 Γεθεκβξίνπ 2010

Κφζηνο πσιεζέλησλ (Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο)
Έμνδα δηάζεζεο (Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο)
Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο (Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο)

484
17
(64)

415
16
42

(εκ. 16)
Κεθαιαηνπνηεκέλεο απνζβέζεηο (Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο)

437
282
719

473
145
618
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6. Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο

Πειάηεο
Xξεψζηεο δηάθνξνη
Απαηηήζεηο απφ ζπγαηξηθέο
Έμνδα επφκελσλ ρξήζεσλ θαη έζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα
Πξνθαηαβνιέο πξνκεζεπηψλ
ύλνιν βξαρππξόζεζκσλ απαηηήζεσλ

ηηο
31 Γεθεκβξίνπ 2011

ηηο
31 Γεθεκβξίνπ 2010

5.702
4.958
2
6.813
69
17.544

14.110
880
1.198
5.599
180
21.967

650

550

26
26

27
27

Γάλεηα εηζπξαθηέα
Γνζκέλεο εγγπήζεηο
ύλνιν καθξνπξόζεζκσλ απαηηήζεσλ

Οη παξαπάλσ αμίεο αληηθαηνπηξίδνπλ ηαπηφρξνλα ηηο εχινγεο άμηεο ησλ απαηηήζεσλ απηψλ.
ην θνλδχιη «Πειάηεο» πεξηιακβάλεηαη πνζφ χςνπο €5.584 ην νπνίν αθνξά ζε ζπλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε.
Σα «Γάλεηα εηζπξαθηέα» αθνξνχλ ζε δάλεην πνπ έρεη ρνξεγεζεί ζηε ζπγγελή εηαηξεία DY&SONS Ltd, κέηνρν ηεο
ζπγαηξηθήο εηαηξείαο Rokas Aeoliki Cyprus Ltd.
Όιεο νη καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο ιήγνπλ εληφο 5εηίαο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο.
ηηο 31 Γεθεκβξίνπ ε ρξνληθή απεηθφληζε ησλ απαηηήζεσλ έρεη σο εμήο:
Δεν είναι ζε καθςζηέπηζη και δεν είναι απομειωμένα
Είναι ζε καθςζηέπηζη, αλλά δεν είναι απομειωμένα:
>30 ημέπερ
31 - 60 ημέπερ
61 - 90 ημέπερ
91 - 120 ημέπερ
>120 ημέπερ

2.592

5.067

3.110
5.702

31
4.928
4.084
14.110

Ο ινγαξηαζκφο «Πειάηεο» δελ είλαη ηνθνθφξνο θαη ζπλήζσο δηαθαλνλίδεηαη ζε 60 εκέξεο.

7. Απνζέκαηα

Ά & B΄ Ύιεο
Παξαγσγή ζε εμέιημε
Δκπνξεχκαηα

ηηο
31 Γεθεκβξίνπ 2011

ηηο
31 Γεθεκβξίνπ 2010

765
1.180
1.945

1.807
764
2.571

Σν θφζηνο απνζεκάησλ αλαγλσξηζκέλν σο έμνδν ζην «θφζηνο πσιεζέλησλ» αλήιζε ζε €1.279 (31 Γεθεκβξίνπ 2010:
€12.760).
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8. Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα
ηηο
31 Γεθεκβξίνπ 2011

ηηο
31 Γεθεκβξίνπ 2010

102
102

323
323

Βξαρππξφζεζκεο ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο

Οη παξαπάλσ αμίεο αληηθαηνπηξίδνπλ ηαπηφρξνλα ηηο εχινγεο αμίεο απηψλ.
Σν κέζν ζηαζκηζκέλν επηηφθην ησλ βξαρππξφζεζκσλ ηξαπεδηθψλ θαηαζέζεσλ ηεο Δηαηξείαο είλαη πεξίπνπ 0,82%.
Σν ζχλνιν ησλ δηαζεζίκσλ ηεο Δηαηξείαο είλαη ζε Δπξψ.

9. Μεηνρηθό θεθάιαην & δηαθνξά από έθδνζε κεηνρώλ ππέξ ην άξηην
Αξηζκόο κεηνρώλ

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010
ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011

Ολνκαζηηθή αμία
κεηνρώλ

23.774.324
23.774.324

11.887
11.887

Γηαθνξά ππέξ ην
άξηην
49.329
49.329

ύλνιν

61.216
61.216

Σν ζχλνιν ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο είλαη 23.774.324 κεηνρέο κε νλνκαζηηθή αμία €0,50 αλά κεηνρή, απφ ηηο νπνίεο νη
3.229.872 είλαη πξνλνκηνχρεο κεηνρέο επίζεο κε νλνκαζηηθή αμία €0,50 αλά κεηνρή.
Όιεο νη εθδνζείζεο κεηνρέο είλαη πιήξσο πιεξσκέλεο.
Οη πξνλνκηνχρεο, ρσξίο ςήθν, κεηνρέο έρνπλ ηα εμήο πξνλφκηα:
Απφ ηα θέξδε θάζε ρξήζεο δίλεηαη πξψηα ζηηο πξνλνκηνχρεο θαη κεηά ζηηο θνηλέο κεηνρέο ην πξψην κέξηζκα πνπ
αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 6% επί ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηεο κεηνρήο.
Γηθαηνχληαη, ηζφηηκα κε ηηο θνηλέο κεηνρέο, λα εηζπξάηηνπλ πξφζζεην κέξηζκα πνπ δηαλέκεηαη κε νπνηαδήπνηε
κνξθή.
Γηθαηνχληαη ζσξεπηηθνχ κεξίζκαηνο. Γειαδή, εάλ ε Δηαηξεία ζε κία ή πεξηζζφηεξεο ρξήζεηο δε κνηξάζεη κέξηζκα, ή
κνηξάζεη κέξηζκα κηθξφηεξν ηνπ πξνβιεπφκελνπ (6%) επί ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ κεηνρψλ, ηφηε νη πξνλνκηνχρεο
κεηνρέο ζα εηζπξάμνπλ ην κέξηζκα ησλ ελ ιφγσ ρξήζεσλ ζσξεπηηθά απφ ηα θέξδε ησλ επνκέλσλ ρξήζεσλ.
Καηά ηε δηάιπζε ή εθθαζάξηζε ηεο Δηαηξείαο απνδίδεηαη πξνλνκηαθά ζηνπο πξνλνκηνχρνπο κεηφρνπο ην κεηνρηθφ
θεθάιαην πνπ έρνπλ θαηαβάιεη θαη παξάιιεια ζπκκεηέρνπλ ηζφηηκα κε ηνπο θαηφρνπο θνηλψλ κεηνρψλ ζην πξντφλ ηεο
εθθαζάξηζεο, θαηά ην πνζφ πνπ απηφ ππεξβαίλεη ην ζπλνιηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο.

ειίδα 23 απφ 32

(Πνζά εθθξαζκέλα ζε € ρηιηάδεο εθηφο απφ πνζά αλά κεηνρή)

10. Λνηπά απνζεκαηηθά

Σελ 1 Γεθεκβξίνπ 2010
Μεηαβνιέο ρξήζεο
ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010
Μεηαβνιέο ρξήζεο
ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011

Σαθηηθό
απνζεκαηηθό
3.963
3.963
3.963

Δηδηθά
απνζεκαηηθά
-

Αθνξνιόγεηα
απνζεκαηηθά
2.500
2.500
2.500

Έθηαθηα & ινηπά
απνζεκαηηθά
3.169
3.169
3.169

ύλνιν
9.632
9.632
9.632

Ζ Δηαηξεία δελ ππνρξενχηαη πιένλ ζην ζρεκαηηζκφ ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ απφ ηα θαζαξά θέξδε ηεο ρξήζεο, θαζψο
απηφ έρεη θηάζεη ζην έλα ηξίην ηνπ θαηαβιεκέλνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ.
Τακηικό Αποθεμαηικό
χκθσλα κε ηελ ειιεληθή εκπνξηθή λνκνζεζία, νη εηαηξείεο ππνρξενχληαη, απφ ηα θαζαξά θέξδε ηεο ρξήζεο, λα
ζρεκαηίζνπλ ηνπιάρηζηνλ ην 5% ζαλ ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ κέρξηο φηνπ απηφ θηάζεη ην έλα ηξίην ηνπ θαηαβιεκέλνπ
κεηνρηθνχ ηνπο θεθαιαίνπ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηεο Δηαηξείαο απαγνξεχεηαη ε δηαλνκή ηνπ ηαθηηθνχ
απνζεκαηηθνχ.
Αθοπολόγηηα και Διδικά Αποθεμαηικά
Σα απνζεκαηηθά απηά αθνξνχλ ζε κε δηαλεκεζέληα θέξδε ηα νπνία απαιιάζζνληαη ηεο θνξνινγίαο βάζεη εηδηθψλ
δηαηάμεσλ αλαπηπμηαθψλ λφκσλ (ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ππάξρνπλ επαξθή θέξδε γηα ην ζρεκαηηζκφ ηνπο). Σα
απνζεκαηηθά απηά αθνξνχλ θαηά θχξην ιφγν ζε επελδχζεηο θαη ππφθεηληαη ζε θνξνιφγεζε ζηελ πεξίπησζε δηαλνκήο
ηνπο. ηελ παξνχζα θάζε ε Δηαηξεία δελ έρεη πξφζεζε λα δηαλείκεη ηα ζπγθεθξηκέλα απνζεκαηηθά θαη σο εθ ηνχηνπ δε
ινγηζηηθνπνηήζεθε ε ζρεηηθή αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε.
Έκηακηα και Λοιπά Αποθεμαηικά
Σα απνζεκαηηθά απφ θνξνινγεζέληα θαη’ εηδηθφ ηξφπν αθνξνχλ έζνδα απφ ηφθνπο θαη ηα νπνία είλαη κε θνξνινγήζηκα
ή έρεη γίλεη παξαθξάηεζε θφξνπ ζηελ πεγή. Πέξαλ ησλ ηπρφλ πξνπιεξσζέλησλ θφξσλ ηα απνζεκαηηθά απηά ππφθεηληαη
ζε θνξνιφγεζε ζηελ πεξίπησζε δηαλνκήο ηνπο. ηελ παξνχζα θάζε ε Δηαηξεία δελ έρεη πξφζεζε λα δηαλείκεη ηα
ζπγθεθξηκέλα απνζεκαηηθά θαη σο εθ ηνχηνπ δε ινγηζηηθνπνηήζεθε ε ζρεηηθή αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε.

11. Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνζρεηηθέο
Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί
Γεδνπιεπκέλα έμνδα
Τπνρξεψζεηο απφ θφξνπο-ηέιε
Λνηπέο ππνρξεψζεηο

ηηο
31 Γεθεκβξίνπ 2011

ηηο
31 Γεθεκβξίνπ 2010

1.174
129
39
340
268
1.950

6.361
137
24
530
64
7.116

Οη παξαπάλσ αμίεο αληηθαηνπηξίδνπλ ηαπηφρξνλα ηηο εχινγεο άμηεο ησλ ππνρξεψζεσλ απηψλ.
Ο ινγαξηαζκφο «Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνζρεηηθέο» δελ είλαη ηνθνθφξνο θαη ζπλήζσο δηαθαλνλίδεηαη ζε 30-120
εκέξεο.
Οη ινηπέο ππνρξεψζεηο δελ είλαη ηνθνθφξνο ινγαξηαζκφο θαη ζπλήζσο δηαθαλνλίδνληαη ζε 30 εκέξεο.
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12. Γάλεηα
ηηο
31 Γεθεκβξίνπ 2011

ηηο
31 Γεθεκβξίνπ 2010

-

-

ηηο
31 Γεθεκβξίνπ 2011

ηηο
31 Γεθεκβξίνπ 2010

15.094
15.094

26.800
26.800

ηηο
31 Γεθεκβξίνπ 2011

ηηο
31 Γεθεκβξίνπ 2010

15.094
15.094

26.800
26.800

Σξαπεδηθφο δαλεηζκφο
Μαθξνπξόζεζκα δάλεηα

Σξαπεδηθφο δαλεηζκφο
Βξαρππξφζεζκν ηκήκα καθξνπξφζεζκνπ δαλείνπ
Βξαρππξόζεζκα δάλεηα

Οη εκεξνκελίεο ιήμεο ηνπ ζπλφινπ ησλ δαλείσλ ηεο Δηαηξείαο είλαη νη εμήο:

Έσο 1 έηνο
Μεηαμχ 1 θαη 5 εηψλ
Άλσ ησλ 5 εηψλ
ύλνιν δαλείσλ

Οη παξαπάλσ αμίεο ησλ δαλείσλ πξνζεγγίδνπλ ηαπηφρξνλα ηηο εχινγεο αμίεο ηνπο, γεγνλφο ην νπνίν νθείιεηαη ζηα
κεηαβιεηά επηηφθηα δαλεηζκνχ.
Σν πξαγκαηηθφ κέζν ζηαζκηζκέλν επηηφθην δαλεηζκνχ ηεο Δηαηξείαο είλαη πεξίπνπ 2,42% (2010:2,79%) κεηαβιεηφ.
Όια ηα δάλεηα ηεο Δηαηξείαο έρνπλ ζπλαθζεί ζε Δπξψ.
Σν ππφινηπν ηνπ δαλείνπ ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 χςνπο €26.800 αθνξνχζε ζε δάλεην πνπ είρε ιάβεη ε Δηαηξεία απφ ηε
ζπγγελή εηαηξεία Scottish Power Renewable Energy Holding Ltd θαη ην νπνίν απνπιεξψζεθε ζηε ρξήζε 2011, ελψ ην
ππφινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 χςνπο €15.094 αθνξά ζε ινγαξηαζκφ ππεξαλάιεςεο ζε Δπξψ θπκαηλφκελνπ
επηηνθίνπ (Euribor πιένλ πεξηζσξίνπ).
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13. Αλαβαιιόκελνο θόξνο εηζνδήκαηνο
Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο έρνπλ ππνινγηζηεί ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ εθάζηνηε ηζρχνληα
θνξνινγηθφ ζπληειεζηή, ν νπνίνο εθαξκφδεηαη ζηηο πεξηφδνπο πνπ ζα δηαθαλνληζηνχλ ή ζα αλαθηεζνχλ νη
αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ή απαηηήζεηο, θαη ζπκςεθίδνληαη κεηαμχ ηνπο, φηαλ ππάξρεη εθαξκφζηκν
λφκηκν δηθαίσκα γηα ην ζπκςεθηζκφ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ θφξνπ έλαληη θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη φηαλ ν
αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο ζρεηίδεηαη κε ηελ ίδηα θνξνινγηθή αξρή. χκθσλα κε ην λέν θνξνινγηθφ λφκν
3943/2011, ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο ζα αλέξρεηαη ζε 20% γηα ηηο ρξήζεηο πνπ μεθηλνχλ απφ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2011 θαη
έπεηηα, ελψ βάζεη ηνπ ηζρχνληνο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 θνξνινγηθνχ λφκνπ ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο γηα ηε ρξήζε 2010
αλεξρφηαλ ζε 24%.
Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο αλαιχνληαη παξαθάησ:

Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο
Πξνβιέςεηο
Μεηαθεξφκελεο θνξνινγηθέο δεκηέο
Λνηπά
ύλνια πξν ζπκςεθηζκώλ
πκςεθηζκνί
ύλνια κεηά από ζπκςεθηζκνύο

ηηο
31 Γεθεκβξίνπ
2011
Απαηηήζεηο

ηηο
31 Γεθεκβξίνπ
2011
Τπνρξεώζεηο

ηηο
31 Γεθεκβξίνπ
2010
Απαηηήζεηο

ηηο
31 Γεθεκβξίνπ
2010
Τπνρξεώζεηο

212
212

(303)
(303)

62
164
226

(314)
(314)

(212)
-

212
(91)

(226)
-

226
(88)

Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο / ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο αλακέλεηαη λα είλαη αλαθηήζηκεο / πιεξσηέεο
αλάινγα κε ην ρξνληθφ νξίδνληα (κάθξν- ή βξαρππξφζεζκν) ησλ θνλδπιίσλ επί ησλ νπνίσλ αλαγλσξίζζεθαλ.
Οη θηλήζεηο ηνπ ινγαξηαζκνχ αλαβαιιφκελνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο απνηππψζεθαλ σο (ρξεψζεηο) ή πηζηψζεηο ζηα
απνηειέζκαηα ρξήζεο σο αθνινχζσο:
Υξήζε πνπ έιεμε ζηηο
31 Γεθεκβξίνπ 2011

Υξήζε πνπ έιεμε ζηηο
31 Γεθεκβξίνπ 2010

11
150
(164)
(3)

39
6
164
209

Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο
Δπηρνξεγήζεηο
Πξνβιέςεηο
Μεηαθεξφκελεο θνξνινγηθέο δεκηέο
Λνηπά
(εκ. 18)
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14. Τπνρξεώζεηο παξνρώλ πξνζσπηθνύ
χκθσλα κε ην ειιεληθφ εξγαηηθφ δίθαην θάζε εξγαδφκελνο δηθαηνχηαη απνδεκίσζεο ζε πεξίπησζε απφιπζεο ή
ζπληαμηνδφηεζεο. Σν πνζφ ηεο απνδεκίσζεο εμαξηάηαη απφ ην ρξφλν πξνυπεξεζίαο θαη ηηο απνδνρέο ηνπ εξγαδφκελνπ θαηά ην
ρξφλν ηεο απφιπζεο ή ζπληαμηνδφηεζεο ηνπ. Αλ ν εξγαδφκελνο παξακείλεη ζηελ Δηαηξεία κέρξη λα ζπληαμηνδνηεζεί ιφγσ
ζπκπιεξψζεσο ηνπ εθάζηνηε νξίνπ ειηθίαο, δηθαηνχηαη πνζνχ εθάπαμ ηνπιάρηζηνλ ίζνπ κε ην 40% ηεο απνδεκίσζεο πνπ ζα
έπαηξλε αλ απνιπφηαλ ηελ ίδηα κέξα εθηφο αλ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζηηο νηθείεο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο. Ο ειιεληθφο
εκπνξηθφο λφκνο, πξνβιέπεη φηη νη εηαηξείεο ζα πξέπεη λα ζρεκαηίδνπλ πξφβιεςε πνπ αθνξά ην ζχλνιν ηνπ πξνζσπηθνχ θαη
ηνπιάρηζηνλ γηα ηελ ππνρξέσζε πνπ δεκηνπξγείηαη επί απνρψξεζεο ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο (40% ηνπιάρηζηνλ ηεο ζπλνιηθήο
ππνρξέσζεο εθηφο αλ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζηηο νηθείεο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο). Σν πξφγξακκα απηφ δελ είλαη
ρξεκαηνδνηνχκελν.
Οη ππνρξεψζεηο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ πξνζδηνξίζζεθαλ κέζσ αλαινγηζηηθήο κειέηεο.
Ζ πξφβιεςε γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ πνπ αλαγλσξίζηεθε ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο θαη ζηελ θαηάζηαζε
ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο ησλ ρξήζεσλ πνπ έιεμαλ ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 θαη 2010 έρεη σο εμήο:
ηηο
ηηο
31 Γεθεκβξίνπ 2011
31 Γεθεκβξίνπ 2010
Παξνχζα αμία κε ρξεκαηνδνηνχκελσλ ππνρξεψζεσλ
Με αλαγλσξηζκέλε κεηαβαηηθή ππνρξέσζε
Άκεζε αλαγλψξηζε κεηαβαηηθήο ππνρξέσζεο
Με αλαγλσξηζκέλα αλαινγηζηηθά θέξδε / (δεκίεο)
Με αλαγλσξηζκέλν θφζηνο πξνυπεξεζίαο
Καζαξή ππνρξέσζε αλαγλσξηζκέλε ζην ηζνινγηζκό

244
(47)
197

327
(53)
274

Ποζά αναγνωπιζμένα ζηο λογαπιαζμό αποηελεζμάηων
Κφζηνο ηξέρνπζαο απαζρφιεζεο
Σφθνο ζηελ ππνρξέσζε
Αλαγλψξηζε κεηαβαηηθήο ππνρξέσζεο
Αλαγλψξηζε αλαινγηζηηθήο δεκίαο / (θέξδνπο)
Αλαγλψξηζε θφζηνπο πξνυπεξεζίαο
Καλνληθό έμνδν ζην ινγαξηαζκό απνηειεζκάησλ
Κφζηνο επηπιένλ σθειεκάησλ
Κφζηνο αλαδηνξγάλσζεο
Άιιν έμνδν / (έζνδν)
πλνιηθό (έζνδν) / έμνδν ζην ινγαξηαζκό απνηειεζκάησλ

30
15
6
51
125
176

18
15
6
39
39

Μεηαβολέρ ζηην καθαπή ςποσπέωζη αναγνωπιζμένη ζηον Ιζολογιζμό
Καζαξή ππνρξέσζε θαηά ηελ έλαξμε ηνπ έηνπο
Δηζθνξέο εξγνδφηε
Παξνρέο πνπ πιεξψζεθαλ απφ ηνλ εξγνδφηε
χλνιν δαπάλεο πνπ αλαγλσξίζηεθε ζην ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ
Καζαξή ππνρξέσζε ζην ηέινο ηεο ρξήζεο
Πξνζαξκνγή
Καζαξή ππνρξέσζε ζην ηέινο ηεο ρξήζεο

274
(146)
176
304
(107)
197

226
39
265
9
274

Μεηαβολή ζηην παπούζα αξία ηηρ ςποσπέωζηρ
Παξνχζα αμία ππνρξέσζεο ζηελ αξρή ηεο ρξήζεο
Κφζηνο ηξέρνπζαο απαζρφιεζεο
Κφζηνο ηφθνπ
Δηζθνξέο εξγαδνκέλσλ
Παξνρέο πνπ πιεξψζεθαλ απφ ηνλ εξγνδφηε
Έμνδα
Δπηπιένλ πιεξσκέο ή έμνδν / (έζνδα)
Κφζηνο πξνυπεξεζίαο θαηά ηε ρξήζε
Αλαινγηζηηθή δεκία /(θέξδνο)
Παξνύζα αμία ππνρξέσζεο ζην ηέινο ηεο ρξήζεο

327
30
15
(145)
125
(108)
244

285
18
15
9
327

4,83%
4,00%
14,95

4,50%
4,00%
13,29

Αναλογιζηικέρ παπαδοσέρ
Πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην
Μειινληηθέο απμήζεηο κηζζψλ
Αλακελφκελε ελαπνκέλνπζα εξγαζηαθή δσή
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15. Λνηπά έζνδα / (έμνδα) εθκεηάιιεπζεο
Υξήζε πνπ έιεμε ζηηο
31 Γεθεκβξίνπ 2011

Υξήζε πνπ έιεμε ζηηο
31 Γεθεκβξίνπ 2010

68
72
140

58
15
73

Λνηπά έμνδα
Λνηπά έμνδα εθκεηάιιεπζεο

(813)
(813)

(266)
(266)

Λνηπά έζνδα / (έμνδα) - θαζαξά

(673)

(193)

Έζνδα παξεπφκελσλ αζρνιηψλ
Λνηπά έζνδα
Λνηπά έζνδα εθκεηάιιεπζεο

16. Έμνδα αλά θαηεγνξία

Κφζηνο απνζεκάησλ αλαγλσξηζκέλν σο έμνδν (ζεκ. 7)
Απνζβέζεηο παγίσλ (ζεκ. 5)
Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ *
Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ
Παξνρέο ηξίησλ
Φφξνη θαη ηέιε
Λνηπά δηάθνξα έμνδα
ύλνιν θόζηνπο πσι/λησλ,εμόδσλ δηάζεζεο&δηνίθεζεο

Υξήζε πνπ έιεμε ζηηο
31 Γεθεκβξίνπ 2011

Υξήζε πνπ έιεμε ζηηο
31 Γεθεκβξίνπ 2010

1.279
437
3.564
2.708
624
104
874
9.590

12.760
473
3.842
2.315
536
1.392
714
22.032

*
Οη ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ αλαιχνληαη σο εμήο:

Απνδνρέο πξνζσπηθνχ
Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο

Υξήζε πνπ έιεμε ζηηο
31 Γεθεκβξίνπ 2011

Υξήζε πνπ έιεμε ζηηο
31 Γεθεκβξίνπ 2010

3.020
544
3.564

3.284
558
3.842

Υξήζε πνπ έιεμε ζηηο
31 Γεθεκβξίνπ 2011

Υξήζε πνπ έιεμε ζηηο
31 Γεθεκβξίνπ 2010

7.714
70
1.806
9.590

18.585
59
3.388
22.032

Σα αλσηέξσ έμνδα έρνπλ ρξεσζεί σο εμήο:

Κφζηνο πσιεζέλησλ
Έμνδα δηάζεζεο
Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο
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17. Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα & έμνδα
Υξήζε πνπ έιεμε ζηηο
31 Γεθεκβξίνπ 2011

Υξήζε πνπ έιεμε ζηηο
31 Γεθεκβξίνπ 2010

Έζνδα ζπκκεηνρψλ
Λνηπνί πηζησηηθνί ηφθνη
Πηζησηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή ρξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα

16.322
76
16.398

12.557
6
12.563

Υξεσζηηθνί ηφθνη
Υξεσζηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο
Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα

(712)
(712)

(1.047)
(1)
(1.048)

18. Φόξνο εηζνδήκαηνο

Σξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο (20% θαη 24% αληίζηνηρα)
Αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο ρξήζεο (ζεκ. 13)
Φόξνο εηζνδήκαηνο
Κέξδε πξό θόξσλ
πληειεζηήο θφξνπ
Αλακελόκελε δαπάλε θόξνπ
Έζνδα κε ππνθείκελα ζε θφξν
Γαπάλεο κε εθπηπηφκελεο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφξνπ
(Καηαρψξηζε) / αληηζηξνθή πξνβιέςεσλ θφξνπ
Έθηαθηε Δηζθνξά Ν.3808/2009
Λνηπνί έθηαθηνη θφξνη
Έθηαθηε εηζθνξά Ν.3845/2010
Φφξνο εηζνδήκαηνο πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ
Εεκηέο επί ησλ νπνίσλ αλαγλσξίζηεθε αλαβ. θφξνο
Λνηπέο πξνζαξκνγέο
Πξαγκαηηθή δαπάλε θόξνπ

Υξήζε πνπ έιεμε ζηηο
31 Γεθεκβξίνπ 2011

Υξήζε πνπ έιεμε ζηηο
31 Γεθεκβξίνπ 2010

92
(3)
89

(650)
209
(441)

13.240
20%
(2.648)

9.011
24%
(2.163)

3.264
(291)
100
(8)
(328)
89

2.717
(646)
300
(7)
(846)
(98)
164
138
(441)

Ζ Διιεληθή θνξνινγηθή λνκνζεζία θαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ππφθεηληαη ζε εξκελείεο απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο. Οη
δειψζεηο θφξνπ εηζνδήκαηνο θαηαηίζεληαη ζε εηήζηα βάζε, αιιά ηα θέξδε ή νη δεκηέο πνπ δειψλνληαη γηα θνξνινγηθνχο
ζθνπνχο παξακέλνπλ πξνζσξηλά έσο φηνπ νη θνξνινγηθέο αξρέο εμεηάζνπλ ηηο θνξνινγηθέο δειψζεηο θαη ηα βηβιία ηνπ
θνξνινγνχκελνπ, ζηηγκή θαηά ηελ νπνία ζα εθθαζαξηζηνχλ ηειηθψο θαη νη ζρεηηθέο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο. Οη
θνξνινγηθέο δεκηέο, ζην βαζκφ πνπ αλαγλσξίδνληαη απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνλ
ζπκςεθηζκφ θεξδψλ ησλ πέληε επφκελσλ ρξήζεσλ πνπ αθνινπζνχλ ηε ρξήζε πνπ αθνξνχλ.

19. Κέξδε αλά κεηνρή
Σα βαζηθά θέξδε αλά κεηνρή ππνινγίζηεθαλ δηαηξψληαο ηα θαζαξά θέξδε πνπ απνδίδνληαη ζηνπο κεηφρνπο κε ην κέζν
ζηαζκηζκέλν αξηζκφ κεηνρψλ ζε θπθινθνξία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο.

Καθαπά κέπδη αποδοηέα ζηοςρ μεηόσοςρ ηηρ Εηαιπείαρ (€ σιλ.)
Aπιθμόρ μεηοσών (σιλ.)
Βαζικά και απομειωμένα κέπδη ανά μεηοσή (€)
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Χπήζη πος έληξε ζηιρ
31 Δεκεμβπίος 2011

Χπήζη πος έληξε ζηιρ
31 Δεκεμβπίος 2010

13.329
23.774
0,5607

8.570
23.774
0,3605

(Πνζά εθθξαζκέλα ζε € ρηιηάδεο εθηφο απφ πνζά αλά κεηνρή)

20. Μέξηζκα αλά κεηνρή
Σα κεξίζκαηα πνπ εγθξίζεθαλ γηα ηηο ρξήζεηο 2010 θαη 2009 (θαη θαηαβιήζεθαλ αληίζηνηρα ζηηο ρξήζεηο 2011 θαη 2010)
αλήιζαλ ζε €0θαη €2.377. ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ην β’ ηξίκελν ηνπ
2012, ζα πξνηαζεί κέξηζκα χςνπο €2,28 αλά κεηνρή (€54.205) γηα ηε ρξήζε 2011 (2010: €0 αλά κεηνρή θαη 2009: €0,10
αλά κεηνρή). Οη παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δελ παξνπζηάδνπλ σο θαηαβιεηέν ην ελ ιφγσ κέξηζκα, ην νπνίν ζα
θαηαρσξεζεί ζηα ίδηα θεθάιαηα, σο δηαλνκή αδηαλέκεησλ θεξδψλ θαηά ηε ρξήζε πνπ ιήγεη ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2012.

21. Δλδερόκελα γεγνλόηα
Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππφ δηαηηεζία δηαθνξέο δηθαζηηθψλ ή δηαηηεηηθψλ νξγάλσλ πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή
επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξείαο. Ζ Δηαηξεία δελ έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά γηα ηηο
ρξήζεηο 2009-2010. Γηα ηε ρξήζε 2011 ε Δηαηξεία έρεη ππαρζεί ζην θνξνινγηθφ έιεγρν ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ
Λνγηζηψλ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 82 παξαγξ.5 Ν. 2238/1994. Ο έιεγρνο απηφο βξίζθεηαη ζε
εμέιημε θαη ην ζρεηηθφ θνξνινγηθφ πηζηνπνηεηηθφ πξνβιέπεηαη λα ρνξεγεζεί κεηά ηε δεκνζίεπζε ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεσο 2011.
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22. Θπγαηξηθέο εηαηξείεο
ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ε Δηαηξεία ζπκκεηέρεη ζε 25 ζπγαηξηθέο εηαηξείεο, ελψ θαηά ηε ρξήζε 2010 ζπκκεηείρε ζε 31, νη
ιεπηνκέξεηεο ησλ νπνίσλ έρνπλ σο εμήο:
Δπσλπκία

Ρφθαο Καηαζθεπέο ΑΒΔΔ
Ρφθαο Αηνιηθή ΑΒΔΔ
Ρφθαο Αηνιηθή Δχβνηα ΑΒΔΔ
Ρφθαο Αηνιηθή Εάξαθεο ΑΒΔΔ
Ρφθαο Αηνιηθή Κξήηε ΑΒΔΔ
ΓΔΖ Αλαλεψζηκεο - Ρφθαο ΑΒΔΔ
Ρφθαο Αηνιηθή Θξάθε ΑΒΔΔ
Ρφθαο Αηνιηθή Θξάθε ΗΗ ΑΒΔΔ
Ρφθαο Αηνιηθή Θξάθε ΗΗΗ ΑΒΔΔ
Ρφθαο Αηνιηθή Κφκεην ΑΒΔΔ
Ρφθαο Αηνιηθή Θεζζαιία Η ΑΒΔΔ
Ρφθαο Αηνιηθή Βνησηία ΑΒΔΔ
Ρφθαο Αηνιηθή Αριαδφηνπνο ΑΒΔΔ
Ρφθαο Δλέξγεηα ΑΒΔΔ
Ρφθαο Αίνινο ΜΔΠΔ
Ρφθαο Αηνιηθή Βφξεηνο Διιάο Η ΑΒΔΔ
Ρφθαο Αηνιηθή Βφξεηνο Διιάο ΗΗ ΑΒΔΔ
Ρφθαο Αηνιηθή Κνδάλε Η ΑΒΔΔ
Ρφθαο Αηνιηθή Κνδάλε ΗΗ ΑΒΔΔ
Ρφθαο Αηνιηθή Μαθεδνλία Η ΑΒΔΔ
Ρφθαο Αηνιηθή Μαθεδνλία ΗΗ ΑΒΔΔ
Ρφθαο Αηνιηθή Πεινπφλλεζνο Η ΑΒΔΔ
Ρφθαο Αηνιηθή Πεινπφλλεζνο ΗΗ ΑΒΔΔ
Ρφθαο Ζιηαθή Η ΑΒΔΔ
Ρφθαο Ζιηαθή ΗΗ ΔΠΔ
Ρφθαο Ζιηαθή ΗΗΗ ΑΒΔΔ
Rokas Aeoliki Cyprus Ltd
Ρφθαο Τδξνειεθηξηθή ΑΒΔΔ
Ρφθαο Τδξνειεθηξηθή ΗΗ ΑΒΔΔ
Ρφθαο Τδξνειεθηξηθή ΗΗΗ ΑΒΔΔ
Δλεξγεηαθή Αινγνξάρεο ΑΔ

% πκκεηνρήο
31 Γεθεκβξίνπ
2011
100,00
99,57
99,63
99,63
99,83
51,00
99,57
51,61
99,73
99,99
0,00
99,99
99,73
99,96
100,00
100,00
100,00
100,00
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
99,99
0,00
75,00
100,00
0,00
0,00
0,00

% πκκεηνρήο
31 Γεθεκβξίνπ
2010
100,00
99,57
99,63
99,63
99,83
51,00
99,57
51,61
99,73
99,99
99,73
99,99
99,73
99,88
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
99,99
100,00
75,00
100,00
100,00
100,00
100,00

Αμία ζπκκεηνρήο
ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ
2011 ζε € ρηι.
20.000
19.446
11.447
7.023
2.144
838
6.309
5.956
99
6.881
15.599
99
699
100
60
60
5.529
342
281
60
60
738
11.942
1.650
300
117.662

Αμία ζπκκεηνρήο
ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ
2010 ζε € ρηι.
20.000
19.446
11.447
7.023
2.144
838
6.309
5.956
99
6.881
99
15.599
99
250
100
60
60
180
60
101
101
60
60
738
11.942
60
525
60
60
60
5.289
115.706

Ζ ρψξα ίδξπζεο ησλ αλσηέξσ εηαηξεηψλ είλαη ε Διιάδα, εθηφο απφ ηελ Rokas Aeoliki Cyprus Ltd, πνπ είλαη ε Κχπξνο.
Σελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2011 ηέζεθαλ ζε εθθαζάξηζε νη ζπγαηξηθέο εηαηξείεο Ρφθαο Αηνιηθή Θεζζαιία Η ΑΒΔΔ θαη Ρφθαο Ζιηαθή ΗΗΗ
ΑΒΔΔ, νη νπνίεο εθθαζαξίζηεθαλ πιήξσο ζηηο 28 Φεβξνπαξίνπ 2011.
Καηά ηε ρξήζε 2011 ε εηαηξεία Ρφθαο Τδξνειεθηξηθή ΑΒΔΔ απνξξφθεζε ηηο εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ Ρφθαο Τδξνειεθηξηθή ΑΒΔΔ ΗΗ
ΑΒΔΔ θαη Ρφθαο Τδξνειεθηξηθή ΑΒΔΔ ΗΗΗ ΑΒΔΔ κε εκεξνκελία απνξξφθεζεο 30 επηεκβξίνπ 2011.
Δπίζεο θαηά ηελ ηξέρνπζα ρξήζε ε εηαηξεία Ρφθαο Αηνιηθή Κνδάλε Η ΑΒΔΔ απνξξφθεζε ηηο εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ Δλεξγεηαθή
Αινγνξάρεο ΑΔ θαη Ρφθαο Αηνιηθή Κνδάλε ΗΗ ΑΒΔΔ κε εκεξνκελία απνξξφθεζεο 28 Γεθεκβξίνπ 2011.
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23. πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε
(α) Κύπιορ μέηοσορ
Ο θχξηνο κέηνρνο ηεο Δηαηξείαο είλαη ε IBERDROLA RENOVABLES ENERGIA SA (ζπγαηξηθή ηνπ Ηζπαληθνχ Οκίινπ
IBERDROLA SA), ε νπνία ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 θαηείρε ην 100% ηνπ θνηλνχ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο.
(β) Σςναλλαγέρ και ςπόλοιπα με ζςνδεδεμένα μέπη, διεςθςνηικά ζηελέση και μέλη ηηρ διοίκηζηρ

Πσιήζεηο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ
Αγνξέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ
Απαηηήζεηο
Τπνρξεψζεηο
πλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ *
Απαηηήζεηο απφ δηεπζπληηθά ζηειέρε
Τπνρξεψζεηο πξνο δηεπζπληηθά ζηειέρε

Χπήζη πος έληξε ζηιρ
31 Δεκεμβπίος 2011

Χπήζη πος έληξε ζηιρ
31 Δεκεμβπίος 2010

7.693
1
5.584
650
-

9.562
9.693
8.758
5.003
682
-

* Πεξηιακβάλεηαη πνζφ χςνπο €0 (2010: €30), ην νπνίν αθνξά ζε απνδεκηψζεηο πνπ δφζεθαλ ζε πξψελ ζηειέρε ηεο δηνίθεζεο
ιφγσ απνρψξεζήο ηνπο. Σα ππφινηπα αθνξνχλ θπξίσο ακνηβέο κηζζνδνζίαο θαη bonus.

24. Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο
Γελ ππάξρνπλ γεγνλφηα κεηαγελέζηεξα ηεο εκεξνκελίαο ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ λα επεξεάδνπλ
ζεκαληηθά ηελ πεξηνπζηαθή δηάξζξσζε θαη ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο.

ειίδα 32 απφ 32

