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Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2015-31/12/2015 
 
Η παρούσα έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρεται στην εταιρική χρήση 2015 (1/1-31/12/2015) 
συντάχθηκε και είναι εναρμονισμένη με τις σχετικές διατάξεις του Ν.2190/1920 και περιλαμβάνει όλες τις 
αναγκαίες πληροφορίες για την οικονομική κατάσταση της εταιρείας. 
 
Ακολουθούν οι επιμέρους ενότητες της έκθεσης:  
 
1. Εξελίξεις και Οικονομικά μεγέθη της χρήσης 
 
Κατά την κλειόμενη χρήση 2015 τα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας παρουσίασαν τις πιο κάτω εξελίξεις σε 
σχέση με την προηγούμενη χρήση 2014. 
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
(000 €) 2015 2014 

Πωλήσεις   − − 
Μικτά Κέρδη   − − 
Κέρδη (Ζημιές) προ φόρων  (53)  (89) 
Κέρδη (Ζημιές) μετά από φόρους  (53)  (88) 
EBITDAT  (37)  (65) 

 
α) Πωλήσεις 
 
Κατά την παρούσα χρήση η εταιρεία δεν πραγματοποίησε πωλήσεις. 
 
β) Λειτουργικές Δαπάνες & Χρηματοοικονομικά Έξοδα 
 
Οι λειτουργικές δαπάνες της εταιρείας ανήλθαν σε 45 χιλ. ευρώ έναντι 82 χιλ. ευρώ του προηγούμενου έτους. 
Οι λειτουργικές δαπάνες της εταιρείας περιορίσθηκαν στις απαραίτητες σταθερές δαπάνες για την λειτουργία 
της εταιρείας. 
Ενώ τα χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν σε 11 χιλ ευρώ έναντι 18 χιλ ευρώ. 
 
γ) Αποτελέσματα 
 
Τα αποτελέσματα χρήσης της περιόδου 1/1/-31/12/2015 παρουσιάζουν ζημίες 53 χιλ. ευρώ έναντι 88 χιλ. 
ευρώ της προηγούμενης χρήσης. 
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δ) Χρηματοοικονομικοί Δείκτες 
 
 ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 2015 2014 

   

Κυκλοφορούν Ενεργητικό/Σύνολο Ενεργητικού 0,91 0,90 

Πάγιο Ενεργητικό/Σύνολο Ενεργητικού 0,09 0,10 

Ίδια Κεφάλαια/Σύνολο Υποχρεώσεων 0,90 1,08 

Σύνολο Υποχρεώσεων/   

Σύνολο Παθητικού 0,53 0,48 

Ίδια Κεφάλαια/Σύνολο Παθητικού 0,47 0,52 

Ίδια Κεφάλαια/Σύνολο Παγίων Ενεργητικού 5,26 5,40 

   

Κυκλοφορούν Ενεργητικό/Βραχ/σμες Υποχρεώσεις 1,93 2,13 

Μικτά Αποτελέσματα/Σύνολο Εσόδων − − 

Αποτ/τα προ φόρων/Ίδια Κεφάλαια (0,24) (0,33) 

Αποτ/τα μετά φόρους/Ίδια Κεφάλαια (0,24) (0,32) 

 
2. Κίνδυνοι και Αβεβαιότητες 
 
α) Κίνδυνος Κεφαλαίου 
 
Η Εταιρεία διαχειρίζεται τα κεφάλαιά της έτσι ώστε να διασφαλίσει ότι θα εξακολουθήσει να είναι βιώσιμη για να 
είναι σε θέση να προσφέρει αποδόσεις στους μετόχους, μέσω της βελτιστοποίησης της σχέσης δανεισμού 
προς τα ίδια κεφάλαια. Η Κεφαλαιακή διάρθρωση της Εταιρείας αποτελείται από ίδια κεφάλαια, από δανεισμό, 
από χρηματικά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα. 
Η Διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί την κεφαλαιακή διάρθρωση σε συνεχή βάση. 
 
β) Πιστωτικός Κίνδυνος 
 
Ο πιστωτικός κίνδυνος της εταιρείας αφορά κυρίως απαιτήσεις από πελάτες και ο οποίος κίνδυνος είναι 
περιορισμένος καθ’ όσον το 100% των απαιτήσεων προέρχονται από την μητρική εταιρεία. 
 
γ) Κίνδυνος Ρευστότητας 
 
Δεν υφίσταται σημαντικός κίνδυνος ρευστότητας καθ’ όσον οι απαιτήσεις της εταιρείας προέρχονται από την 
μητρική εταιρεία. 
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δ) Συναλλαγματικός Κίνδυνος 
 
Οι δανειακές υποχρεώσεις της εταιρείας είναι στο λειτουργικό νόμισμα (ευρώ) και δεν υφίσταται 
συναλλαγματικός κίνδυνος. 
Άλλοι κίνδυνοι από τις διακυμάνσεις των ισοτιμιών των νομισμάτων δεν υφίστανται καθ’ όσον η εταιρεία δεν 
έχει εμπορικές συναλλαγές σε ξένο νόμισμα. 
 
ε) Γεγονότα μετά την ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού. 
 
Την 11/01/2016 ολοκληρώθηκε η αναδιάρθρωση των δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας μετατρέποντας 
τα βραχυπρόθεσμα δάνεια σε μακροπρόθεσμα, με την υπογραφή νέας δανειακής σύμβασης 5ετούς διάρκειας 
και με σημαντική μείωση του επιτοκίου. 
 
Αναλυτική παρουσίαση της εξέλιξης των μεγεθών της Εταιρείας υπάρχει στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, 
οι οποίες συμπληρούμενες και από την έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή, αποτυπώνουν την 
οικονομική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31/12/2015. 

 
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Rota Logistics Αποθήκευση – Ανασυσκευασία- Διανομές Α.Ε.» 

 
Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «Rota Logistics Αποθήκευση – 

Ανασυσκευασία - Διανομές Α.Ε.», οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 

31ης Δεκεμβρίου 2015, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσεως και συνολικού εισοδήματος, μεταβολών 

ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη 

σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 

 
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως 

απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από 

ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

 
Ευθύνη του Ελεγκτή 

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων με βάση τον 

έλεγχό μας.  Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου.  Τα πρότυπα αυτά 

απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον 

έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι 

απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 

 

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα 

ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.  Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται 

στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των 

εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την  κατάρτιση και εύλογη 

παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών 

διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της 

αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας.  Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση 

της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των 

εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

 

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση 

της ελεγκτικής μας γνώμης. 
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Γνώμη 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε 

ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «Rota Logistics Αποθήκευση – Ανασυσκευασία- Διανομές 

Α.Ε.» κατά την 31
η
 Δεκεμβρίου 2015, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη 

χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως 

αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
Έμφαση Θέματος 

Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 2.1 των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, όπου περιγράφεται το 

θέμα ότι λόγω των συσσωρευμένων ζημιών, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας όπως εμφανίζονται 

στην κατάσταση οικονομικής θέσης της 31
ης

 Δεκεμβρίου 2015 είναι κατώτερο του 1/2 του μετοχικού κεφαλαίου 

και κατά συνέπεια συντρέχει λόγος εφαρμογής του άρθρου 47 του Ν. 2190/1920.  

 

Τo ανωτέρω θέμα υποδηλώνει την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας που ενδεχομένως εγείρει σημαντική 

αμφιβολία σχετικά με την ικανότητα της Εταιρίας να συνεχίσει την δραστηριότητά της. 

 

Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό. 
 

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού 

Συμβουλίου με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 

43α (παρ.3
α
) και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 

 

Αθήνα, 22/03/16 

 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

 

 

 

Ζήσης Δ. Κομπολίτης 

Αρ Μ ΣΟΕΛ: 35601 

Deloitte. 

Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε. 

Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού, 151 25 Μαρούσι 

Αρ Μ ΣΟΕΛ: Ε120 
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ROTAlogistics Α.Ε. 

Excellence in distribution 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ – ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ – ΔΙΑΝΟΜΕΣ 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31
ης

 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 

ποσά εκφρασμένα σε ευρώ 
 

   Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

   31/12/2015 31/12/2014 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜ.    

Υλικά πάγια στοιχεία  4 41.043,57 49.717,39 

Άυλα στοιχεία 5 0,22 0,22 

Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις         759,50        759,50 

Σύνολο παγίου ενεργητικού  41.803,29 50.477,11 

Απαιτήσεις από πελάτες 6 409.432,03 462.056,75 

Λοιπές απαιτήσεις  11.804,81 7.277,36 

Διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα 7 734,09    4.485,95 

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων  421.970,93 473.820,06 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  463.774,22 524.297,17 

     

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

Μετοχικό κεφάλαιο 13 1.091.500,00 1.091.500,00 

Κέρδη / (ζημίες) εις νέο  (871.760,91) (818.952,94) 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α)  219.739,09 272.547,06 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    

Αναβαλλόμενοι φόροι 11 5.899,84 6.075,44 

Προβλέψεις για αποζημιώσεις προσωπικού  -- -- 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 9 19.635,50 23.466,81 

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων  25.535,34 29.542,25 

Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις  8 202.505,28 203.260,96 

Υποχρεώσεις προς προμηθευτές   15.634,59 11.913,72 

Υποχρεώσεις για τρέχουσα φορολογία  -- -- 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 12 359,92 7.033,18 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων  218.499,79 222.207,86 

Σύνολο υποχρεώσεων (β)  244.035,13 251.750,11 

    

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α+β)  463.774,22 524.297,17 
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ROTAlogistics Α.Ε. 

Excellence in distribution 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ – ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ – ΔΙΑΝΟΜΕΣ 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ( 1
η
 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31

η
 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015) 

ποσά εκφρασμένα σε ευρώ 

   Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

      

 ΣΗΜ.  Περίοδος  Περίοδος 

   1/1-31/12/2015  1/1-31/12/2014 

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)   --  -- 

Κόστος πωλήσεων                  --                 -- 

Μικτό κέρδος   --  -- 

Άλλα έσοδα  14  3.847,31  10.937,27 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 15  (44.908,95)  (81.998,49) 

Άλλα έξοδα εκμετάλλευσης 15         (514,00)                  --       

Λειτουργικά κέρδη   (41.575,64)  (71.061,22) 

Έσοδα από επενδύσεις   --  -- 

Χρηματοοικονομικά έξοδα 16  (11.407,93)  (17.813,47) 

Κέρδη/ (Ζημίες) προ φόρων   (52.983,57)  (88.874,69) 

Φόροι εισοδήματος 10  175,60  1.045,82 

Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους   (52.807,97)  (87.828,87) 

      

      

      

Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά σε € 17  (0,1427)  (0,2374) 
 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (1
η
 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31

η
 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015) 

 
ποσά εκφρασμένα σε € 
 
  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
  Περίοδος  Περίοδος 
  1/1-31/12/2015  1/1-31/12/2014 
     
Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους   (52.807,97)  (87.828,87) 

Λοιπά έσοδα                    --                   -- 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου  (52.807,97)  (87.828,87) 
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ROTAlogistics Α.Ε. 

Excellence in distribution 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ – ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ – ΔΙΑΝΟΜΕΣ 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

 

  Μετοχικό  Αποτελέσματα  Σύνολο 

ποσά εκφρασμένα σε ευρώ  κεφάλαιο  εις νέον  Ιδίων κεφαλαίων 

       

Υπόλοιπο κατά την 1η Ιανουαρίου 2015  1.091.500,00  (818.952,94)  272.547,06 

Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων την περίοδο 01/01 - 31/12/2015      

Κέρδη / (ζημίες) περιόδου μετά από φόρους       (52.807,97)     (52.807,97) 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα    (52.807,97)  (52.807,97) 

Υπόλοιπο Καθαρής θέσης κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015   1.091.500,00  (871.760,91)  219.739,09 

5       

       

Υπόλοιπο κατά την 1η Ιανουαρίου 2014  1.091.500,00  (731.124,07)  360.375,93 

Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων την περίοδο 01/01 - 31/12/2014      

Κέρδη / (ζημίες) περιόδου μετά από φόρους       (87.828,87)     (87.828,87) 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα    (87.828,87)  (87.828,87) 

Υπόλοιπο Καθαρής θέσης κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014  1.091.500,00  (818.952,94)  272.547,06 
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ROTAlogistics Α.Ε. 

Excellence in distribution 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ – ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ – ΔΙΑΝΟΜΕΣ 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ( 1
η
 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31

η
 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015) 

 

 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 1/1-31/12/2015  1/1-31/12/2014 

Λειτουργικές δραστηριότητες    

Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων (52.983,57)  (88.874,69) 

Πλέον / μείον προσαρμογές για:    

Αποσβέσεις 8.673,82  9.878,64 

Προβλέψεις --  -- 

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας (3.831,31)  (10.931,27) 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 11.407,93  17.813,47 

 (36.733,13)  (72.113,85) 

Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης 
ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες 

   

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 48.097,27  128.380,91 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (2.952,39)  (42.134,45) 

Μείον:    

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα 11.407,93  17.813,47 

Καταβεβλημένοι φόροι               --                 --   

 33.736,95  68.432,99 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (2.996,18)  (3.680,86) 

    

Επενδυτικές δραστηριότητες    

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων --  7.100,00 

Τόκοι εισπραχθέντες               --                         -- 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)               --  7.100,00 

    

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες    

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια --  -- 

Εξόφληση δανείων (755,68)  (1.887,14) 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (755,68)  (1.887,14) 

    

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
περιόδου (α)+(β)+(γ) (3.751,86)  1.532,00 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 4.485,95  2.953,95 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 734,09  4.485,95 
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ROTA logisticsΑ.Ε. 

Excellence in distribution 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ – ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ – ΔΙΑΝΟΜΕΣ 

Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων 
 
 
1. Σύσταση και δραστηριότητες της εταιρείας 
 
Η εταιρεία ROTALOGISTICS ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ-ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ-ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε. έχει συσταθεί στην 
Ελλάδα το 1999 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 ως Ανώνυμη Εταιρεία με αριθμό μητρώου ΑΕ 
42293/62/Β/99/0057 και αριθμό ΓΕ.ΜΗ: 58211404000. Έχει έδρα στον Δήμο Δέλτα, Καλοχώρι, του Νόμου 
Θεσσαλονίκης, στην διεύθυνση 5

ο
χλμ εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Κατερίνης και η ηλεκτρονική της 

διεύθυνση είναι www.rotalogistics.gr. 
 

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης, ανασυσκευασίας και διακίνησης-διανομής 
εμπορευμάτων. 
 
Η σημερινή σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας είναι η ακόλουθη: 
 
Δημήτριος Σ. Κωνσταντίνου Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος 
Σωκράτης Δ. Κωνσταντίνου Αντιπρόεδρος 
Αντωνία Λ. Λεκατσά Μέλος 
Θεόδωρος Μ. Φυτιλής Μέλος 
Γεώργιος Π. Παππάς Μέλος 
 
Η εταιρεία είναι θυγατρική της ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. «YALCO», με έδρα στην Ελλάδα, η 
οποία συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο με ποσοστό 99,97%. 
 
Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που 
καταρτίζει η μητρική εταιρεία ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. «YALCO», με την μέθοδο της ολικής 
ενοποίησης. 
 
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2015 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την 
22/3/2016, τελούν υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση www.rotalogistics.gr και υπογράφονται από τους: 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
  
  
  

Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Σ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΑΤ. ΑΗ 582847 ΑΤ. ΑΚ 031283 

 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

 
 
 

Θ. ΦΥΤΙΛΗΣ 
ΑΤ. ΑΑ 262854  -Αρ. Αδείας 15514 Α΄Τάξης 

mailto:Rota@Yalco.gr
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ROTAlogistics Α.Ε. 

Excellence in distribution 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ – ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ – ΔΙΑΝΟΜΕΣ 

2. Βάση κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων 
 
2.1 Υιοθέτηση των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) 
 
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αφορούν την χρήση 2015 και καλύπτουν την περίοδο 1 Ιανουαρίου – 31 
Δεκεμβρίου 2015. Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών 
Προτύπων (ΣΔΛΠ) καθώς και των ερμηνειών τους όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διερμηνειών 
Δ.Π.Χ.Α. και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ισχύουν κατά την 31.12.2015. 
 
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας και με βάση 
τη αρχή του ιστορικού κόστους, εκτός από τα διαθέσιμα προς πώληση περιουσιακά στοιχεία και τα 
χρηματοοικονομικά στοιχεία που αποτιμώνται σε εύλογη αξία (συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων). 
 
Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. απαιτεί τη χρήση εκτιμήσεων και κρίσης κατά 
την εφαρμογή των λογιστικών αρχών από την Εταιρία. Οι σημαντικότερες από τις παραδοχές που έγιναν 
αναφέρονται στις σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων, όπου κρίθηκε σκόπιμο. Σημειώνεται ότι, παρά το 
γεγονός ότι οι εκτιμήσεις αυτές βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της Διοίκησης της Εταιρίας, σε σχέση 
με τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτές. 
 

Λόγω των συσσωρευμένων ζημιών, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας όπως εμφανίζονται στην 

κατάσταση οικονομικής θέσης της 31
ης

 Δεκεμβρίου 2015 είναι κατώτερο του 1/2 του μετοχικού κεφαλαίου και 

κατά συνέπεια συντρέχει λόγος εφαρμογής του άρθρου 47 του Ν. 2190/1920.  
 
2.2 Νέα λογιστικά πρότυπα και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων  
 
Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία 
έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση  
 
Οι ακόλουθες τροποποιήσεις και Διερμηνείες των ΔΠΧΑ εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών 
Προτύπων (IASB), έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από 
την 01/01/2015 ή μεταγενέστερα.  
 
Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2011-2013 (για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 
ή μετά την 01/01/2015)  
 
Το IASB προχώρησε τον Δεκέμβριο του 2013 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των Διεθνών Προτύπων 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Κύκλος 2011 - 2013», το οποίο αποτελείται από μία σειρά προσαρμογών σε 4 
Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις 
εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2014, αν και οι 
οικονομικές οντότητες επιτρέπεται να τις εφαρμόσουν νωρίτερα. Τα θέματα που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον 
κύκλο είναι τα εξής: ΔΠΧΑ 1: Η έννοια των υφιστάμενων ΔΠΧΑ, ΔΠΧΑ 3: Εξαιρέσεις για κοινοπραξίες, ΔΠΧΑ 
13: Πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 52 (εξαίρεση χαρτοφυλακίου), και ΔΛΠ 40: Αποσαφήνιση της 
αλληλεξάρτησης του ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων και ΔΛΠ 40 Επενδύσεις σε ακίνητα κατά την 
ταξινόμηση των ακινήτων ως επενδύσεις σε ακίνητα ή ως ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα. Οι τροποποιήσεις 
δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις.  
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Τροποποίηση στο ΔΛΠ 19: «Πρόγραμμα Καθορισμένων Παροχών: Εισφορές εργαζομένων» (για 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2014) 
 
Το Νοέμβριο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 19 
«Παροχές σε εργαζομένους» με τίτλο Πρόγραμμα καθορισμένων παροχών: Εισφορές Εργαζομένων 
(Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 19). Η παρούσα τροποποίηση έχει εφαρμογή σε εισφορές εργαζομένων ή τρίτων 
μερών αναφορικά με προγράμματα καθορισμένων παροχών. Ο σκοπός της τροποποίησης είναι να 
απλοποιήσει την λογιστική αντιμετώπιση για τις εισφορές που είναι ανεξάρτητες από τα έτη υπηρεσίας των 
εργαζομένων, όπως είναι για παράδειγμα, οι εισφορές που υπολογίζονται ως σταθερό ποσοστό επί της 
μισθοδοσίας. Η τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις. 
 
Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2010-2012 (για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 
ή μετά την 01/07/2014) 
 
Το IASB προχώρησε τον Δεκέμβριο του 2013 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των Διεθνών Προτύπων 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Κύκλος 2010 - 2012», το οποίο αποτελείται από μία σειρά προσαρμογών σε 8 
Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις 
εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2014, αν και οι 
οικονομικές οντότητες επιτρέπεται να τις εφαρμόσουν νωρίτερα. Τα θέματα που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον 
κύκλο είναι οι εξής: ΔΠΧΑ 2: Ορισμός των προϋποθέσεων κατοχύρωσης, ΔΠΧΑ 3: Λογιστική αντιμετώπιση 
ενός ενδεχόμενου ανταλλάγματος σε συνενώσεις επιχειρήσεων, ΔΠΧΑ 8: Συνάθροιση λειτουργικών τομέων, 
ΔΠΧΑ 8: Συμφωνία του συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού των προς παρουσίαση τομέων με τα στοιχεία 
του ενεργητικού της επιχείρησης, ΔΠΧΑ 13: Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις, ΔΛΠ 7: 
Καταβληθέντες τόκοι που κεφαλαιοποιούνται, ΔΛΠ 16/ΔΛΠ 38: Μέθοδος αναπροσαρμογής – αναλογική 
αναδιατύπωση των συσσωρευμένων αποσβέσεων και ΔΛΠ 24: Βασικά Διευθυντικά Στελέχη. Οι 
τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις.  
 
Τροποποίηση στο ΔΛΠ 27: «Μέθοδος της καθαρής θέσης σε ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» 
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016): 
 
Τον Αύγουστο του 2014, το IASB εξέδωσε περιορισμένου σκοπού τροποποίηση στο ΔΛΠ 27 «Μέθοδος της 
καθαρής θέσης σε ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις». Με την παρούσα τροποποίηση, μία Εταιρεία έχει την 
επιλογή να επιμετρήσει τις επενδύσεις της σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς βάσει της μεθόδου της 
καθαρής θέσης στις ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις της, κάτι το οποίο έως και την έκδοση της 
συγκεκριμένης τροποποίησης, δεν ίσχυε. Η Εταιρία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις 
εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις. 
 
Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2012-2014 (για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 
ή μετά την 01/01/2016) 
 
Το IASB προχώρησε τον Σεπτέμβριο του 2014 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των Διεθνών Προτύπων 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Κύκλος 2012 - 2014», το οποίο αποτελείται από μία σειρά προσαρμογών σε 4 
Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις 
εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016, αν και οι 
οικονομικές οντότητες επιτρέπεται να τις εφαρμόσουν νωρίτερα. Τα θέματα που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον 
κύκλο είναι τα εξής: ΔΠΧΑ 5: Αλλαγές στις μεθόδους της Πώλησης, ΔΠΧΑ 7: Συμβάσεις υπηρεσίας και 
εφαρμογή των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 7 στις Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις, ΔΛΠ 19: Επιτόκιο 
προεξόφληση, και ΔΛΠ 34: Γνωστοποιήσεις πληροφοριών στην ενδιάμεση οικονομική αναφορά. Η Εταιρία θα 
εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις.  
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Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 11: «Λογιστικός χειρισμός των αποκτήσεων συμμετοχών σε από κοινού 
λειτουργίες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016)  
 
Το Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΠΧΑ 11. Οι εν λόγω τροποποιήσεις 
προσθέτουν νέες οδηγίες σχετικά με την λογιστική αντιμετώπιση της απόκτησης συμμετοχής σε μία από 
κοινού δραστηριότητα η οποία αποτελεί μία οικονομική οντότητα και διευκρινίζουν το κατάλληλο λογιστικό 
χειρισμό για τέτοιες αποκτήσεις. Η Εταιρία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις 
ενοποιημένες/εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις.  
 
Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1: «Πρωτοβουλία Γνωστοποιήσεων» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους 
που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016)  
 
Τον Δεκέμβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 1. Οι εν λόγω 
τροποποιήσεις έχουν ως στόχο την επίλυση θεμάτων που αφορούν στις υφιστάμενες απαιτήσεις 
παρουσίασης και γνωστοποίησης και τη διασφάλιση της ικανότητας άσκησης κρίσης από τις οικονομικές 
οντότητες κατά την κατάρτιση των Οικονομικών Καταστάσεων. Η Εταιρία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των 
παραπάνω στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση.  
 
Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 και στο ΔΛΠ 38: «Διευκρινήσεις αναφορικά με Αποδεκτές Μεθόδους 
Αποσβέσεων» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016)  
 
Το Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38. Το ΔΛΠ 16 και το 
ΔΛΠ 38 καθιερώνουν τις αρχές προκειμένου να διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι 
αποσβέσεις στο ρυθμό της αναμενόμενης ανάλωσης των μελλοντικών οικονομικών ωφελειών που 
ενσωματώνονται στο περιουσιακό στοιχείο. Το IASB έχει διευκρινίσει ότι η χρήση των μεθόδων που 
βασίζονται στα έσοδα για τον υπολογισμό της απόσβεσης ενός περιουσιακού στοιχείου δεν είναι κατάλληλη, 
διότι τα έσοδα που δημιουργούνται από μια δραστηριότητα που περιλαμβάνει τη χρήση ενός περιουσιακού 
στοιχείου γενικά αντανακλούν άλλους παράγοντες και όχι την ανάλωση των μελλοντικών οικονομικών 
ωφελειών που ενσωματώνονται στο περιουσιακό στοιχείο. Η Εταιρία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των 
παραπάνω στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις.  
 
Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία δεν 
έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση  
 
Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα και Αναθεωρήσεις Προτύπων αλλά και οι ακόλουθες Διερμηνείες για τα υπάρχοντα 
Πρότυπα, έχουν δημοσιευθεί αλλά είτε δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν εγκριθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα:  
 
ΔΠΧΑ 14 «Μεταβατικοί λογαριασμοί Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων» ( εφαρμογή για τις ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016)  
 
Τον Ιανουάριο του 2014, εξέδωσε ένα νέο πρότυπο, το ΔΠΧΑ 14. Στόχος του ενδιάμεσου αυτού προτύπου 
είναι η ενίσχυση της συγκρισιμότητας των χρηματοοικονομικών αναφορών των εταιρειών που έχουν 
ρυθμιζόμενες δραστηριότητες. Σε πολλές χώρες υπάρχουν κλάδοι που υπόκεινται σε ειδική ρύθμιση, 
σύμφωνα με την οποία οι κυβερνητικές αρχές ρυθμίζουν την παροχή και την τιμολόγηση των συγκεκριμένων 
τύπων δραστηριοτήτων οικονομικής οντότητας. Τα ανωτέρω δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές οικονομικές 
καταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 10 και στο ΔΛΠ 28: «Πωλήσεις ή Εισφορές Στοιχείων του Ενεργητικού 
μεταξύ ενός Επενδυτή και της Συγγενούς ή της Κοινοπραξίας του» (εφαρμόζεται για ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016)  
 
Το Σεπτέμβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση περιορισμένου σκοπού «Πωλήσεις ή Εισφορές 
Στοιχείων του Ενεργητικού μεταξύ ενός Επενδυτή και της Συγγενούς ή της Κοινοπραξίας» (τροποποιήσεις στα 
ΔΠΧΑ 10 και ΔΛΠ 28). Η τροποποίηση θα εφαρμόζεται από τις οικονομικές οντότητες μελλοντικά για 
πωλήσεις ή εισφορές στοιχείων του ενεργητικού που πραγματοποιούνται στις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν 
την ή μετά την 01/01/2016. Προγενέστερη εφαρμογή επιτρέπεται, με απαραίτητη τη σχετική γνωστοποίηση 
αυτής στις Οικονομικές Καταστάσεις. Η Εταιρία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις εταιρικές 
Οικονομικές Καταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
 
Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28: «Επενδυτικές οντότητες: Εφαρμόζοντας την 
εξαίρεση από την Ενοποίηση» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
01/01/2016)  
 
Τον Δεκέμβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στα ΔΠΧΑ 10, 
ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28. Οι εν λόγω τροποποιήσεις εισάγουν επεξηγήσεις αναφορικά με τις απαιτήσεις 
λογιστικοποίησης των επενδυτικών οντοτήτων, ενώ παρέχουν εξαιρέσεις σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι 
οποίες θα μειώσουν τα κόστη που σχετίζονται με την εφαρμογή των προτύπων. Η Εταιρία θα εξετάσει την 
επίπτωση όλων των παραπάνω στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
 
Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 12 Αναβαλλόμενη Φορολογία “Η αναγνώριση της αναβαλλόμενης 
φορολογικής απαίτησης για μη πραγματοποιημένες ζημιές” (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2017)  
 
Το Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 12. Ο στόχος των εν 
λόγω τροποποιήσεων είναι να αποσαφηνιστεί το λογιστικό χειρισμό των αναβαλλόμενων φορολογικών 
απαιτήσεων για τις μη πραγματοποιηθείσες ζημίες από χρεόγραφα που αποτιμώνται στην εύλογη αξία. Η 
Εταιρία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις. Τα ανωτέρω 
δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
 
ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 
μετά την 01/01/2017)  
 
Τον Μάιο του 2014 το IASB εξέδωσε ένα νέο πρότυπο, το ΔΠΧΑ 15. Το εν λόγω πρότυπο είναι πλήρως 
εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις όσον αφορά την αναγνώριση των εσόδων τόσο κάτω από τις αρχές των 
ΔΠΧΑ όσο και των Αμερικάνικων λογιστικών αρχών (US GAAP). Το νέο πρότυπο έρχεται να αντικαταστήσει 
το ΔΛΠ 18 Έσοδα, ΔΛΠ 11 Κατασκευαστικές συμβάσεις και κάποιες διερμηνείες που είναι σχετιζόμενες με τα 
έσοδα. Η Εταιρία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις. Τα 
ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
 
ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» (εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
01/01/2018)  
 
Τον Ιούλιο του 2014 το IASB εξέδωσε την τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9. Οι βελτιώσεις που επέφερε το νέο 
πρότυπο αφορούν την ύπαρξης ενός λογικού μοντέλου για την ταξινόμηση και την επιμέτρηση, ένα ενιαίο 
προνοητικό μοντέλο για αναμενόμενες ζημιές από απομείωση και επίσης μια ουσιαστικά αναμορφωμένη 
προσέγγιση για την λογιστική αντιστάθμισης. Η Εταιρία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις 
εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
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ΔΠΧΑ 16 “Μισθώσεις” (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019)  
 
Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB δημοσίευσε το νέο Πρότυπο, ΔΠΧΑ 16. Ο σκοπός του έργου του IASB ήταν 
η ανάπτυξη νέου Προτύπου για μισθώσεις που καθορίζει τις αρχές τις οποίες εφαρμόζουν και τα δύο μέρη σε 
μια σύμβαση - δηλαδή και ο πελάτης («ο μισθωτή») και ο προμηθευτής («ο εκμισθωτής») - για την παροχή 
πληροφοριών για τις μισθώσεις με τον τρόπο που πιστά καταγράφει αυτές τις συναλλαγές. Για την επίτευξη 
αυτού του στόχου, ο μισθωτής θα πρέπει να αναγνωρίσει τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από τη μίσθωση. Η Εταιρία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις εταιρικές 
Οικονομικές Καταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
3. Βασικές λογιστικές αρχές 
 
3.1 Λειτουργικά Ακίνητα 
 
Τα γήπεδα και τα κτίρια που κατέχονται με σκοπό τη χρήση τους στην παραγωγή ή διάθεση των αγαθών και 
υπηρεσιών ή για διοικητικούς σκοπούς απεικονίζονται στον ισολογισμό, στο αρχικό κόστος κτήσης μειωμένα 
με τις συσσωρευμένες αποσβέσεις (πλην των γηπέδων) και τις μετέπειτα ζημίες από απομείωση της αξίας 
τους. 
Τα υπόλοιπα πάγια στοιχεία (μηχανήματα, μεταφορικά μέσα, λοιπός εξοπλισμός) απεικονίζονται στον 
ισολογισμό, στο αρχικό κόστος κτήσης τους, μείον τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και την αναγνωρισμένη 
ζημία από απομείωση της αξίας τους. 
Τα ακίνητα υπό κατασκευή παρουσιάζονται στο κόστος κτήσης τους μειωμένα με τα ποσά που 
αναγνωρίζονται ως ζημία από απομείωση της αξίας τους. 
Οι αποσβέσεις λογίζονται σύμφωνα με την πραγματική ωφέλιμη ζωή των παγίων (εκτός από τα γήπεδα και τις 
ακινητοποιήσεις υπό κατασκευή που δεν αποσβένονται) χρησιμοποιώντας την σταθερή μέθοδο, ώστε να 
αποσβεσθούν μέσω αποτελεσμάτων, το κόστος ή η αξία αποτίμησης των παγίων περιουσιακών στοιχείων, 
στην περίοδο της ωφέλιμης ζωής τους. 
Εξαιρούνται βελτιώσεις σε ακίνητα τρίτων οι οποίες αποσβένονται στο μικρότερο χρονικό διάστημα μεταξύ της 
ωφέλιμης ζωής της βελτίωσης και της διάρκειας μίσθωσης του μισθωμένου ακινήτου. 
Η εκτιμώμενη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των κυριότερων κατηγοριών παγίων που χρησιμοποιούνται είναι οι 
ακόλουθες: 
 
1. Κτίρια  έως 60 έτη 
2. Μηχανήματα από 7 έως 20 έτη 
3. Μεταφορικά μέσα από 5 έως 12 έτη 
4. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές από 3 έως 10 έτη 
5. Λοιπός εξοπλισμός από 5 έως 20 έτη 
 
Η ωφέλιμη ζωή των παγίων αναθεωρείται και αναπροσαρμόζεται εφ’ όσον κριθεί σκόπιμο κατά την ημερομηνία 
κλεισίματος του ισολογισμού. 
Το κέρδος ή ζημία που προκύπτει από την πώληση ή την απόσυρση ενός περιουσιακού στοιχείου, καθορίζεται 
ως διαφορά μεταξύ εσόδων από την πώληση και της αντίστοιχης αναπόσβεστης αξίας του και μεταφέρεται στα 
αποτελέσματα της χρήσης. 
 
Οι δαπάνες για την επισκευή και συντήρηση των παγίων καταχωρούνται στα αποτελέσματα της περιόδου, οι 
προσθήκες και οι βελτιώσεις προσαυξάνουν το αρχικό κόστος κτήσης, εφόσον αυτές επιμηκύνουν την ωφέλιμη 
ζωή, αυξάνουν την παραγωγική τους δυναμικότητα ή μειώνουν το κόστος λειτουργίας τους. 

mailto:Rota@Yalco.gr


 

ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΣ YALCΟ  
5ο χιλ. Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης                                           Τηλ: 2310- 573 373, Fax: 2310 573 388 

Ταχυδρομική Θυρίδα 10071, Θεσσαλονίκη 541 10                       Αθήνα Τηλ: 210 –6299999  E-mail: Rota@Yalco.gr 

19 

ROTAlogistics Α.Ε. 

Excellence in distribution 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ – ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ – ΔΙΑΝΟΜΕΣ 

 
3.2 Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 
 
Με εξαίρεση της υπεραξίας και των άυλων περιουσιακών στοιχείων με απεριόριστη διάρκεια ζωής, τα οποία 
ελέγχονται, για απομείωση τουλάχιστον σε ετήσια βάση, οι λογιστικές αξίες των λοιπών πάγιων περιουσιακών 
στοιχείων ελέγχονται για σκοπούς απομείωσης όταν τα γεγονότα και οι συνθήκες υποδηλώνουν ότι η λογιστική 
αξία τους μπορεί να μην είναι πλέον ανακτήσιμη. 
Όταν η λογιστική αξία κάποιου πάγιου στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό του, η ζημία αυτής της 
απομείωσης, βαρύνει τα αποτελέσματα της περιόδου που διαπιστώνεται η απομείωση αξίας του πάγιου 
στοιχείου. 
Το μεγαλύτερο ποσό που προκύπτει από την σύγκριση μεταξύ, της εύλογης αξίας μειωμένης με τα έξοδα 
πώλησης του παγίου και της αξίας χρήσης του, αποτελεί την ανακτήσιμη αξία του παγίου. Για τον 
προσδιορισμό της απομείωσης τα πάγια στοιχεία ομαδοποιούνται στο χαμηλότερο επίπεδο για το οποίο οι 
ταμειακές ροές δύναται να προσδιοριστούν ξεχωριστά. 
Όταν μεταγενέστερα, μία ζημία απομείωσης αναστραφεί, η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου, 
αυξάνεται μέχρι την αξία πριν από την απομείωση αξίας. Η αναστροφή της ζημίας απομείωσης αναγνωρίζεται 
αμέσως στα αποτελέσματα της περιόδου που πραγματοποιείται η αναστροφή της ζημίας απομείωσης. 
 
3.3 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 
 
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται ξεχωριστά αναγνωρίζονται στο κόστος κτήσης, ενώ τα άυλα 
περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται μέσω εξαγοράς επιχειρήσεων, αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους, 
κατά την ημερομηνία της απόκτησης. 
Το κόστος των άυλων περιουσιακών στοιχείων, με περιορισμένη ωφέλιμη ζωή, αποσβένονται στην περίοδο 
της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής τους, με σταθερή μέθοδο απόσβεσης. Το κόστος των άυλων περιουσιακών 
στοιχείων με απεριόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένεται. 
Η εκτιμώμενη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των άυλων στοιχείων είναι: 
Λογισμικά από 3 έως 10 έτη 
 
3.4 Εμπορικές Απαιτήσεις 
 
Οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις από εμπορικές δραστηριότητες καταχωρούνται αρχικά στην αγοραία 
τιμολογιακή αξία. Οι αρχικά καταχωρούμενες απαιτήσεις μειώνονται λόγω επισφαλειών με σχηματισμό της 
απαιτούμενης πρόβλεψης η οποία πρόβλεψη βαρύνει τα αποτελέσματα χρήσης. Οι μακροπρόθεσμοι 
λογαριασμοί απαιτήσεων (υπόλοιπα που εκφεύγουν των κανονικών όρων πίστωσης) αποτιμώνται στο 
αναπόσβεστο κόστος με βάση την μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. 
 
Η Εταιρία έχει θεσπίσει κριτήρια για την παροχή πίστωσης στους πελάτες, τα οποία σε γενικές γραμμές 
βασίζονται στο μέγεθος των δραστηριοτήτων του πελάτη, με παράλληλη εκτίμηση σχετικών οικονομικών 
πληροφοριών. 
 
3.5 Διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα 
 
Τα ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις όψεως και τις 
βραχυπρόθεσμες μέχρι 3μήνες επενδύσεις, υψηλής ρευστοποιησιμότητας και χαμηλού ρίσκου. 
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3.6 Προβλέψεις 
 
Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρία έχει παρούσες νομικές ή τεκμαιρόμενες υποχρεώσεις ως 
αποτέλεσμα παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάριση τους μέσω εκροών πόρων και η εκτίμηση του 
ακριβούς ποσού της υποχρέωσης μπορεί να εκτιμηθεί με αξιοπιστία. Οι προβλέψεις επισκοπούνται κατά την 
ημερομηνία σύνταξης κάθε ισολογισμού και προσαρμόζονται προκειμένου να αντανακλούν την παρούσα αξία 
της δαπάνης που αναμένεται να απαιτηθεί για τη διευθέτηση της υποχρέωσης. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις 
δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται. Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν 
αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών ωφελειών 
είναι πιθανή. 
 
3.7 Φόρος εισοδήματος (Τρέχων και αναβαλλόμενος) 
 
Το έξοδο του φόρου εισοδήματος αντιπροσωπεύει το άθροισμα του τρέχοντος πληρωτέου φόρου, του 
οποιοδήποτε πληρωτέου φόρου για τα προηγούμενα χρόνια, και των αναβαλλόμενων φόρων. 
Ο τρέχων φόρος υπολογίζεται βάσει των οικονομικών καταστάσεων, κάθε μιας εκ των εταιρειών που 
συμπεριλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και βάσει της ισχύουσας φορολογικής 
νομοθεσίας στην χώρα λειτουργίας των εταιρειών. 
Η δαπάνη για τρέχοντα φόρο εισοδήματος περιλαμβάνει τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει βάσει των 
κερδών της κάθε εταιρείας όπως αναμορφώνονται στις φορολογικές δηλώσεις εφαρμόζοντας τον ισχύοντα 
φορολογικό συντελεστή. Οι αναμορφώσεις στις φορολογικές δηλώσεις γίνονται για να προσαρμοσθούν τα 
λογιστικά αποτελέσματα με τα φορολογικά διότι η φορολογική νομοθεσία απαλλάσσει ή εξαιρεί έσοδα, έξοδα 
από την φορολογία ή τα φορολογεί σε επόμενες χρήσεις. 
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζεται με χρήση της μεθόδου υπολογισμού με βάση τον 
ισολογισμό, λαμβάνοντας υπόψη τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν μεταξύ της φορολογικής βάσης 
των στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων και των αντίστοιχων ποσών που εμφανίζονται στις λογιστικές 
οικονομικές καταστάσεις. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για όλες τις 
φορολογητέες προσωρινές διαφορές. Για τις μόνιμες φορολογητέες διαφορές δεν υπολογίζεται αναβαλλόμενος 
φόρος. 
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στον βαθμό που τα μελλοντικά φορολογητέα κέρδη 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την τακτοποίηση των προσωρινών διαφορών. 
Οι αναβαλλόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται με βάση τους φορολογικούς συντελεστές που 
αναμένεται να είναι σε ισχύ την χρήση που η απαίτηση ή η υποχρέωση θα τακτοποιηθεί και βασίζονται στους 
φορολογικούς συντελεστές και φορολογικούς νόμους που είναι σε ισχύ ή έχουν θεσμοθετηθεί κατά την 
ημερομηνία του ισολογισμού. 
Ο αναβαλλόμενος φόρος καταχωρείται στην κατάσταση αποτελεσμάτων, εκτός αν έχει σχέση με συναλλαγές 
που επηρεάζουν απευθείας την καθαρή θέση, οπότε ο αναβαλλόμενος φόρος καταχωρείται επίσης στην 
καθαρή θέση. 
 
3.8 Υποχρεώσεις 
 
Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από εμπορικές δραστηριότητες εμφανίζονται στην τιμολογιακή αξία. 
Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις (υπόλοιπα που εκφεύγουν των κανονικών όρων πίστωσης) αποτιμώνται 
στο αναπόσβεστο κόστος με βάση τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. 
 
3.9 Διανομή μερίσματος 
 
Η διανομή των μερισμάτων στους μετόχους καταχωρείται ως υποχρέωση στις οικονομικές καταστάσεις όταν 
αποφασίζεται από Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 
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3.10 Αναγνώριση Εσόδων 
 
Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία του τιμήματος που εισπράχθηκε ή θα εισπραχθεί και 
αντιπροσωπεύει ποσά εισπρακτέα για αγαθά και υπηρεσίες που παρέχονται κατά την κανονική ροή της 
λειτουργίας της επιχείρησης, καθαρά από εκπτώσεις, επιστροφές, Φ.Π.Α. και άλλους φόρους που σχετίζονται 
με πωλήσεις. Τα ενδοομιλικά έσοδα απαλείφονται. 
Τα έσοδα από πωλήσεις των αγαθών καταχωρούνται όταν οι κίνδυνοι και οι ωφέλειες που απορρέουν από την 
κυριότητα των αγαθών μεταβιβάζονται στον αγοραστή.  
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών καταχωρούνται στα αποτελέσματα με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της 
διαδικασίας παροχής υπηρεσιών κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. 
Έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται με βάση το ποσό των τόκων που αντιστοιχεί στην χρήση. 
Τα έσοδα από μερίσματα καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων τη στιγμή που θεμελιώνεται το 
δικαίωμα είσπραξης τους από το όργανο που εγκρίνει την καταβολή τους. 
 
3.11 Κρατικές επιχορηγήσεις 
 
Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν κάλυψη δαπάνης αναγνωρίζονται ως έσοδο όταν εισπραχθούν και 
παρουσιάζονται στα αποτελέσματα χρήσης στα άλλα έσοδα. 
Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν πάγια στοιχεία αντιμετωπίζονται σαν αναβαλλόμενο έσοδο, 
εμφανίζονται στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις και μεταφέρονται στα αποτελέσματα κατά την διάρκεια της 
αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής των παγίων στοιχείων. 
 
3.12 Παροχές προς το προσωπικό 
 
Οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στην χρήση καταχωρούνται στα 
αποτελέσματα, ενώ τα οφειλόμενα ή προπληρωθέντα ποσά στον ισολογισμό. Ως πρόγραμμα καθορισμένων 
εισφορών ορίζεται ένα πρόγραμμα συνταξιοδότησης στα πλαίσια του οποίου η Εταιρία καταβάλει σταθερές 
εισφορές σε κρατικά ασφαλιστικά ταμεία και δεν έχει καμία νομική ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση να καταβάλλει 
πρόσθετες εισφορές στη περίπτωση που οι πόροι του ταμείου δεν θα είναι αρκετοί ώστε να παρέχουν 
συνταξιοδοτικές παροχές στους εργαζόμενους. 
 
Σύμφωνα με τον Ν.2112/20 και 4093/2012 η Εταιρεία καταβάλλει στους εργαζόμενους αποζημιώσεις επί 
απόλυσης ή αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης. Το ύψος των καταβαλλόμενων ποσών αποζημίωσης 
εξαρτάται από τα έτη προϋπηρεσίας, το ύψος των αποδοχών και τον τρόπο απομάκρυνσης από την υπηρεσία 
(απόλυση ή συνταξιοδότηση). Οι εν λόγω αποζημιώσεις κατά την έξοδο από την υπηρεσία εμπίπτουν στα 
προγράμματα καθορισμένων παροχών (definedbenefitplan) με βάση το τροποποιημένο Δ.Λ.Π. 19 «Παροχές 
στους εργαζόμενους». Οι εν λόγω υποχρεώσεις προσδιορίζονται με βάση την αναλογιστική μέθοδο 
αποτίμησης των εκτιμώμενων μονάδων υποχρέωσης (projectedunitcreditmethod). Ένα πρόγραμμα 
συγκεκριμένων παροχών καθορίζει με βάση διάφορες παραμέτρους, όπως η ηλικία, τα έτη προϋπηρεσίας, ο 
μισθός, συγκεκριμένες υποχρεώσεις για καταβλητέες παροχές. 
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Οι προβλέψεις που αφορούν την περίοδο περιλαμβάνονται στο σχετικό κόστος προσωπικού στις συνημμένες 
απλές και ενοποιημένες καταστάσεις αποτελεσμάτων και συνίσταται από το τρέχον και παρελθόν κόστος 
υπηρεσίας, το σχετικό χρηματοοικονομικό κόστος, τα αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες και τις όποιες πιθανές 
πρόσθετες επιβαρύνσεις. Αναφορικά με τα μη αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες, ακολουθείται το 
αναθεωρημένο Δ.Λ.Π. 19, το οποίο περιλαμβάνει μια σειρά από τροποποιήσεις στην λογιστική των 
προγραμμάτων καθορισμένων παροχών, μεταξύ άλλων:  
 
1. την αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών/ζημιών στα λοιπά συνολικά έσοδα και την οριστική εξαίρεση 

τους από τα αποτελέσματα της χρήσης, 
 
2. τη μη αναγνώριση πλέον των αναμενόμενων αποδόσεων των επενδύσεων του προγράμματος στα 

αποτελέσματα της χρήσης αλλά και την αναγνώριση του σχετικού τόκου επί της καθαρής 
υποχρέωσης/(απαίτησης) της παροχής υπολογιζόμενου βάσει του προεξοφλητικού επιτοκίου που 
χρησιμοποιείται για την επιμέτρηση της υποχρέωσης καθορισμένων παροχών, 

 
3. την αναγνώριση του κόστους προϋπηρεσίας στα αποτελέσματα της χρήσης την νωρίτερη εκ των 

ημερομηνιών τροποποίησης του προγράμματος ή όταν αναγνωρίζεται η σχετική αναδιάρθρωση ή η 
τερματική παροχή. 

 
3.13 Κόστος δανεισμού 
 
Το κόστος δανεισμού το άμεσα αποδιδόμενο στην αγορά, κατασκευή ή παραγωγή περιουσιακών στοιχείων για 
τα οποία απαιτείται σημαντική χρονική περίοδος μέχρι να είναι έτοιμα για την προτιθέμενη χρήση ή πώληση 
τους, προστίθεται στο κόστος κτήσης αυτών των περιουσιακών στοιχείων μέχρι την χρονική στιγμή που αυτά 
θα είναι ουσιαστικά έτοιμα για την προτιθέμενη χρήση ή πώλησή τους. Το κόστος δανεισμού στις υπόλοιπες 
περιπτώσεις επιβαρύνει τα αποτελέσματα της χρήσης μέσα στην οποία πραγματοποιείται. 
 
3.14 Οι επιδράσεις των μεταβολών στις τιμές ξένου συναλλάγματος 
 
Το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας είναι το € (ευρώ) και οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται στο 
λειτουργικό νόμισμα. 
Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα καταχωρούνται στο λειτουργικό νόμισμα με βάση την ισοτιμία συναλλάγματος 
την ημερομηνία της συναλλαγής. Τα νομισματικά στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων που εκφράζονται σε 
ξένο νόμισμα κατά την ημερομηνία του ισολογισμού μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με την ισοτιμία 
κλεισίματος κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. 
Τα μη νομισματικά στοιχεία (πάγια, αποθέματα, προβλέψεις, υπεραξία) παρουσιάζονται στο λειτουργικό 
νόμισμα (ευρώ) με την ισοτιμία συναλλάγματος που χρησιμοποιήθηκε στην αρχική καταχώρησή τους. 
Όλες οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν κατά τον διακανονισμό των νομισματικών στοιχείων ή 
από την μετατροπή των νομισματικών στοιχείων κατά την σύνταξη του ισολογισμού καταχωρούνται στα 
αποτελέσματα της περιόδου κατά την οποία προκύπτουν. 
Κατά την ενοποίηση των θυγατρικών εξωτερικού τα στοιχεία ενεργητικού και οι υποχρεώσεις μετατρέπονται σε 
€ (ευρώ) με τις τιμές συναλλάγματος που ισχύουν κατά την ημερομηνία ισολογισμού, ενώ οι λογαριασμοί 
αποτελεσμάτων με βάση τη μέση συναλλαγματική ισοτιμία της περιόδου ισολογισμού. 
Οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν κατά την ενοποίηση θυγατρικών εταιρειών εξωτερικού 
παρουσιάζονται στα ίδια κεφάλαια σαν αποθεματικά από συναλλαγματικές διαφορές. 
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3.15 Μισθώσεις 
 
Οι εκμισθώσεις, για τις οποίες ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και ωφέλειες του μισθωμένου στοιχείου παραμένουν 
στον εκμισθωτή χαρακτηρίζονται ως λειτουργικές μισθώσεις. Τα ποσά που καταβάλλονται για την εξόφληση 
των δόσεων των ανωτέρω μισθώσεων καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως σύμφωνα με 
ένα σταθερό ρυθμό καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης. 
Οι εκμισθώσεις που αφορούν ενσώματες ακινητοποιήσεις για τις οποίες Η Εταιρία έχει ουσιαστικά όλους τους 
κινδύνους και τις ωφέλειες των μισθωμένων παγίων χαρακτηρίζονται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις. Οι 
χρηματοδοτικές μισθώσεις κεφαλαιοποιούνται κατά την έναρξη της εκμίσθωσης στη χαμηλότερη αξία που 
προκύπτει μεταξύ της εύλογης αξίας του παγίου στοιχείου και της παρούσας αξίας των ελάχιστων 
μισθωμάτων. Κάθε καταβολή μισθώματος αναλύεται στο τμήμα εκείνο που μειώνει την υποχρέωση και στο 
τμήμα που αφορά την χρηματοοικονομική δαπάνη, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο καθ’ όλη 
την διάρκεια της υπολειπόμενης χρηματοδοτικής υποχρέωσης. Οι υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές 
μισθώσεις καταχωρούνται στις υποχρεώσεις χωρίς να περιλαμβάνουν χρηματοοικονομικές δαπάνες. Το μέρος 
της χρηματοοικονομικής δαπάνης που αναφέρεται στο επιτόκιο χρεώνεται στα αποτελέσματα χρήσης καθόλη 
τη διάρκεια εκμίσθωσης έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό περιοδικό ποσοστό επιτοκίου για το υπόλοιπο 
της υποχρέωσης σε κάθε περίοδο. Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις που αποκτήθηκαν με σύναψη 
χρηματοδοτικών μισθώσεων αποσβένονται σύμφωνα με την ωφέλιμη διάρκειας ζωής των παγίων. 
 
3.16 Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 
 
Πιστωτικός Κίνδυνος 
 
Οι πιστώσεις προς τους πελάτες καθορίζονται ανάλογα με την φερεγγυότητα τους, ώστε να περιορίζεται ο 
βαθμός επισφαλειών από μη είσπραξη απαιτήσεων. 
Σε περιπτώσεις που κατά την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων διαπιστώνονται επισφάλειες η εταιρεία 
σχηματίζει πρόβλεψη επιβαρύνοντας τα αποτελέσματα της περιόδου. 
 
Κίνδυνος Ρευστότητας 
 
Η Εταιρία δεν αντιμετωπίζει κίνδυνο ρευστότητας καθόσον οι πιστώσεις  προς τους πελάτες είναι βραχυχρόνιες 
και δεν αντιμετωπίζει προβλήματα εισπραξιμότητας. 
 
Συναλλαγματικός Κίνδυνος 
 
Η Εταιρία δεν αντιμετωπίζει κίνδυνο από τις μεταβολές στις ισοτιμίες των ξένων νομισμάτων καθόσον όλες οι 
συναλλαγές της εταιρείας, οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις της είναι στο λειτουργικό νόμισμα: το ευρώ. 
 
Κίνδυνος επιτοκίου 
 
Η Εταιρία χρηματοδοτεί τις επενδύσεις του καθώς και τις ανάγκες του σε κεφάλαια κίνησης μέσω τραπεζικού 
δανεισμού κυρίως με κυμαινόμενα επιτόκια. 
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4. Υλικά πάγια περιουσιακά στοιχεία 
 
Τα υλικά πάγια στοιχεία αναλύονται ως εξής:  
 
Η Εταιρεία 31-12-2015 

ποσά εκφρασμένα σε ευρώΕνσώματα 
πάγια Κτίρια-Τεχνικά 

έργα 

Μηχανήματα-
Τεχν. Εγκ/σεις-

Λοιπός μηχ. 
εξ/σμός 

Μεταφορικά 
μέσα 

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισμός Σύνολα 

Αξίες την 31/12/2014 -- 180.350,06 20.983,98 329.062,17 530.396,21 

Προσθήκες περιόδου 1/1 έως 31/12/2015 -- -- -- -- -- 

Μειώσεις περιόδου 1/1 έως 31/12/2015 -- -- -- -- -- 

Αξίες την 31/12/2015 -- 180.350,06 20.983,98 329.062,17 530.396,21 

Αποσβέσεις μέχρι 31/12/2014 -- 180.349,71 20.983,97 279.345,14 480.678,82 

Ακυρωθείσες αποσβέσεις -- -- -- -- -- 

Αποσβέσεις περιόδου 1/1 έως 31/12/2015 -- -- -- 8.673,82 8.673,82 

Αποσβέσεις μέχρι 31/12/2015 -- 180.349,71 20.983,97 288.018,96 489.352,64 

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2015 -- 0,35 0,01 41.043,21 41.043,57 

 
Η Εταιρεία 31-12-2014 

Ενσώματα πάγια 
Κτίρια-Τεχνικά 

έργα 

Μηχανήματα-
Τεχν. Εγκ/σεις-

Λοιπός μηχ. 
εξ/σμός 

Μεταφορικά 
μέσα 

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισμός Σύνολα 

Αξίες την 31/12/2013 -- 180.350,06 20.983,98 349.142,22 550.476,26 

Προσθήκες περιόδου 1/1 έως 31/12/2014 -- -- -- -- -- 

Μειώσεις  περιόδου 1/1 έως 31/12/2014 -- -- -- 20.080,05 20.080,05 

Αξίες την 31/12/2014 -- 180.350,06 20.983,98 329.062,17 530.396,21 

Αποσβέσεις μέχρι 31/12/2013 -- 180.349,71 20.983,97 289.546,51 490.880,19 

Ακυρωθείσες αποσβέσεις -- -- -- 20.080,01 20.080,01 

Αποσβέσεις περιόδου 1/1 έως 31/12/2014 -- -- -- 9.878,64 9.878,64 

Αποσβέσεις μέχρι 31/12/2014 -- 180.349,71 20.983,97 279.345,14 480.678,82 

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2014 -- 0,35 0,01 49.717,03 49.717,39 
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5. Άυλα στοιχεία 
 
Τα άυλα στοιχεία αποτελούνται από λογισμικά που κατέχει η εταιρεία και αναλύονται ως εξής: 
 
Η Εταιρεία 31-12-2015 

Άυλα στοιχεία 

Λογισμικά 

Αξίες την 31/12/2014 107.978,43 

Προσθήκες περιόδου 1/1 έως 31/12/2015 -- 

Αξίες την 31/12/2015 107.978,43 

Αποσβέσεις μέχρι 31/12/2014 107.978,21 

Αποσβέσεις περιόδου 1/1 έως 31/12/2015 -- 

Αποσβέσεις μέχρι 31/12/2015 107.978,21 

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2015 0,22 

 
Η Εταιρεία 31-12-2014 

Άυλα στοιχεία 

Λογισμικά 

Αξίες την 31/12/2013 107.978,43 

Προσθήκες περιόδου 1/1 έως 31/12/2014 -- 

Αξίες την 31/12/2014 107.978,43 

Αποσβέσεις μέχρι 31/12/2013 107.978,21 

Αποσβέσεις περιόδου 1/1 έως 31/12/2014 -- 

Αποσβέσεις μέχρι 31/12/2014 107.978,21 

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2014 0,22 

 
6. Απαιτήσεις από πελάτες 
 
Οι απαιτήσεις αναλύονται: 
 
ποσά εκφρασμένα σε ευρώ 

 Η Εταιρεία 
31-12-2015 31-12-2014 

   
Πελάτες  409.432,03 462.056,75 
Επιταγές εισπρακτέες                  --                 -- 
Σύνολο 409.432,03 462.056,75 
Μείον: Προβλέψεις για επισφάλειες                  --                  -- 
Υπόλοιπο απαιτήσεων από πελάτες 409.432,03 462.056,75 
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7. Διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα 
 
Ανάλυση μετρητών και αντίστοιχων μετρητών:  

 

ποσά εκφρασμένα σε ευρώ 
 

 Η Εταιρεία 
31-12-2015 31-12-2014 

   
Ταμείο (σε μετρητά) 96,64 96,64 
Καταθέσεις σε τράπεζες 637,45 4.389,31 

Σύνολο διαθεσίμων και ταμιακών ισοδύναμων 734,09 4.485,95 

 
8. Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις 
 
Οι βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 
 
ποσά εκφρασμένα σε ευρώ 

 

 Η Εταιρεία 
31-12-2015 31-12-2014 

   
Δάνεια τραπεζών 202.505,28 203.260,96 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων τραπεζικών υποχρεώσεων 202.505,28 203.260,96 

 
Το μέσο σταθμικό επιτόκιο δανεισμού κατά την ημερομηνία ισολογισμού ανέρχεται σε ποσοστό 5,3468 %, (2014: 
8,544%). 
 
9. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
 
Οι λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις είναι επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων. 
 
Κρατικές επιχορηγήσεις 
 
Έχουν εισπραχθεί επιχορηγήσεις που αφορούν τις κτιριακές εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της εταιρείας. 
 
ποσά εκφρασμένα σε ευρώ 

 Η Εταιρεία 

Υπόλοιπο λογαριασμού επιχορηγήσεων έως 31-12-2013 27.298,12 
Μεταφορά στα αποτελέσματα περιόδου 1-1 έως 31-12-2014 3.831,31 
Υπόλοιπο λογαριασμού επιχορηγήσεων 31-12-2014 23.466,81 

Μεταφορά στα αποτελέσματα περιόδου1-1 έως 31-12-2015    3.831,31 
Υπόλοιπο λογαριασμού επιχορηγήσεων 31-12-2015 19.635,50 
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10. Φόρος εισοδήματος 
 
Σύμφωνα με τις θεσμοθετημένες διατάξεις για την χρήση 2015 και για τις επόμενες χρήσεις ο συντελεστής είναι 
29%. 
Οι φορολογικές ζημιές, στον βαθμό που αναγνωρίζονται από τις φορολογικές αρχές, μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό κερδών των πέντε επόμενων χρήσεων που ακολουθούν τη χρήση που 
αφορούν. 
Η εταιρεία έχει ανέλεγκτη φορολογικά την χρήση 2010. Εκτιμάται ότι δεν θα προκύψουν φόροι από ενδεχόμενο 
φορολογικό έλεγχο. Για τις χρήσεις 2011 έως 2014 σύμφωνα με  το άρθρο 82 παρ. 5 του Ν. 2238/94 και το 
άρθρο 65

Α
 του Ν. 4174/13 έχουν εκδοθεί εκθέσεις φορολογικής συμμόρφωσης από τον ορκωτό ελεγκτή με 

σύμφωνη γνώμη. 
 
Ο φόρος εισοδήματος που έχει επιβαρύνει τα αποτελέσματα αναλύεται  ως ακολούθως: 
 

ποσά εκφρασμένα σε ευρώ 

 Η Εταιρεία 
31-12-2015 31-12-2014 

Τρέχουσα φορολογία  -- -- 
Αναβαλλόμενη φορολογία   (175,60)   (1.045,82) 
Συνολικό έξοδο/(έσοδο) φόρου (175,60) (1.045,82) 

 
Η συμφωνία μεταξύ των ποσών φόρου εισοδήματος που έχει επιβαρύνει τα αποτελέσματα και των ποσών που 
προκύπτουν από την εφαρμογή του ισχύοντος συντελεστή φορολογίας επί των αποτελεσμάτων προ φόρων, έχει 
ως ακολούθως: 
 

 Η Εταιρεία 

31-12-2015 31-12-2014 

Κέρδη (ζημίες) προ φόρων, ως κατάσταση  αποτελεσμάτων (52.983,57) (88.874,69) 
Συντελεστής φορολογίας 29% 26% 

Φόρος εισοδήματος, βάσει εφαρμοστέου  
φορολογικού συντελεστή (15.365,24) (23.107,42) 
Φόρος που αναλογεί στις διαφορές Δ.Π.Χ.Α. με φορολογία εισοδήματος 876,60 1.045,82 
Φόρος που αναλογεί σε έξοδα που δεν αναγνωρίζονται φορολογικά 713,92 204,88 
Αναβαλλόμενοι φόροι (175,60) (1.045,82) 
Λοιποί φόροι -- -- 
Ζημίες περιόδου & ζημίες προηγούμενων χρήσεων 13.774,72       21.856,72 
Έξοδο/(έσοδο) φόρου σε κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης (175,60) (1.045,82) 
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11. Αναβαλλόμενοι φόροι 
 
Οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος αναλύονται ως εξής: 
 
Αναβαλλόμενη φορολογία της Εταιρείας (Υποχρέωση) 
 

 

Αποσβέσεις 

Επιχορηγήσεις 
παγίων 

επενδύσεων Σύνολο 

Κατά την 1
η
 Ιανουαρίου 2014 14.218,77 (7.097,51) 7.121,26 

Επιβάρυνση στα αποτελέσματα της χρήσεως (2.041,96)      996,14 (1.045,82) 
Κατά την 1

η
 Ιανουαρίου 2015 12.176,81 (6.101,37) 6.075,44 

Επιβάρυνση στα αποτελέσματα της χρήσεως  (582,67) 407,07 (175,60) 
Κατά την 31

η
 Δεκεμβρίου 2015 11.594,14 (5.694,30) 5.899,84 

 
12. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
 
Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αναλύονται ως ακολούθως: 
 
ποσά εκφρασμένα σε ευρώ 

 Η Εταιρεία 
31-12-2015 31-12-2014 

Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς -- -- 
Πιστωτές διάφοροι  -- 6.673,26 
Υποχρεώσεις από φόρους- τέλη (πλην του φόρου εισοδήματος)       359,92       359,92 
Σύνολο λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 359,92 7.033,18 

 
13. Μετοχικό κεφάλαιο 
 
Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε € 1.091.500,00 και διαιρείται σε 370.000 κοινές ονομαστικές 
μετοχές ονομαστικής αξίας 2,95 € η κάθε μετοχή. Όλες οι μετοχές που έχουν εκδοθεί έχουν εξοφληθεί πλήρως. 
 
Η μητρική εταιρεία ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ ΑΕ “YALCO” έχει εκδώσει τον Μάρτιο του 2012 
κοινό ομολογιακό δάνειο ποσού 26.450.000,00 € πενταετούς διάρκειας και ως κάλυψη ενεχυριάστηκε το 100% 
του μετοχικού κεφαλαίου της «ROTALogistics Αποθήκευση – Ανασυσκευασία – Διανομές Α.Ε.» καθώς το 
99,97% του μετοχικού της κεφαλαίου ανήκει στον Εκδότη και το 0,03% στον Εγγυητή της παραπάνω δανειακής 
σύμβασης. 
 
14. Άλλα έσοδα 
 
Τα άλλα έσοδα αναλύονται ως ακολούθως: 
 
ποσά εκφρασμένα σε ευρώ 
 Η Εταιρεία 

1/1-31/12/2015 1/1-31/12/2014 

   
Αναλογούσες στην χρήση επιχορηγήσεις παγίων 
στοιχείων 3.831,31 3.831,31 
Έσοδα από προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού -- -- 
Λοιπά 16,00 7.105,96 
Σύνολο άλλων εσόδων 3.847,31 10.937,27 
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15. Λειτουργικά έξοδα 
 
Τα λειτουργικά έξοδα αναλύονται ως ακολούθως:  
 
ποσά εκφρασμένα σε ευρώ 
Της Εταιρείας 1/1-31/12/2015 

 
Έξοδα Διοίκησης 

Άλλα έξοδα 
εκμετάλλευσης Σύνολο 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού -- -- -- 
Αμοιβές και έξοδα τρίτων 27.960,00 -- 27.960,00 
Παροχές τρίτων 1.333,37 -- 1.333,37 
Διάφορα έξοδα 6.941,76 -- 6.941,76 
Αποσβέσεις 8.673,82 -- 8.673,82 
Προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες -- -- -- 
Λοιπά έξοδα  -- 514,00 514,00 

Σύνολο λειτουργικών εξόδων 44.908,95 514,00 45.422,95 

 
Της Εταιρείας 1/1-31/12/2014 

 
Έξοδα διοίκησης 

Άλλα έξοδα 
εκμετάλλευσης Σύνολο 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού -- -- -- 
Αμοιβές και έξοδα τρίτων 22.070,00 -- 22.070,00 
Παροχές τρίτων 29.147,17 -- 29.147,17 
Διάφορα έξοδα 20.902,68 -- 20.902,68 
Αποσβέσεις 9.878,64 -- 9.878,64 
Προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες -- -- -- 
Λοιπά έξοδα  -- -- -- 

Σύνολο λειτουργικών εξόδων 81.998,49 -- 81.998,49 

 
Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού είναι 0 άτομα κατά την 31-12-2015 και 0 άτομα κατά την 31-12-
2014. 
 
16. Χρηματοοικονομικά έξοδα 
 
Τα χρηματοοικονομικά έξοδα αναλύονται ως ακολούθως: 
 
ποσά εκφρασμένα σε ευρώ 

 Η Εταιρεία 

 1/1-31/12/2015 1/1-31/12/2014 

Τόκοι βραχυπρόθεσμων δανείων 10.846,28   17.277,56 
Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα 561,65 535,91 

Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων 11.407,93   17.813,47 
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17. Κέρδη ανά μετοχή 
 

Ο υπολογισμός των βασικών κερδών ανά μετοχή βασίζεται στις ακόλουθες πληροφορίες: 
 
ποσά εκφρασμένα σε ευρώ 

 Η Εταιρεία 

 1/1-31/12/2015 1/1-31/12/2014 

Κέρδη χρήσεως μετά την φορολογία   

ως κατάσταση αποτελεσμάτων (52.807,97) (87.828,87) 

Μέσος σταθμισμένος αριθμός κοινών μετοχών   

για τους σκοπούς των βασικών κερδών ανά μετοχή 370.000 370.000 

Κέρδος (ζημία) ανά μετοχή (0,1427) (0,2374) 

 
18. Λειτουργικές μισθώσεις 
 
Η εταιρεία είχε συνάψει ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης διάρκειας 5 ετών με την μητρική εταιρεία ΣΩΚΡΑΤΗΣ 
Δ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ ΑΕ “YALCO” με το οποίο είχε μισθώσει χώρο 4.000 τμ τα οποία χρησιμοποίησε για 
τις ανάγκες λειτουργίας της (αποθήκη, γραφεία). Από το 2015 τερματίστηκε η μίσθωση αυτή.  
 
ποσά εκφρασμένα σε ευρώ 
 

 Η Εταιρεία 

 31-12-2015 31-12-2014 

Μισθώματα που αναγνωρίσθηκαν ως έξοδα της χρήσεως  
-- 

 
24.000,00 

 
Κατά την ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού οι αναληφθείσες δεσμεύσεις από συμβάσεις λειτουργικών 
μισθώσεων είναι πληρωτέες ως εξής: 
 
ποσά εκφρασμένα σε ευρώ 
 

 Η Εταιρεία 

 31-12-2015 31-12-2014 

Εντός του επόμενου έτους -- 24.000,00 
Από δεύτερο έως πέμπτο έτος                --               -- 
Σύνολο -- 24.000,00 

 

mailto:Rota@Yalco.gr


 

ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΣ YALCΟ  
5ο χιλ. Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης                                           Τηλ: 2310- 573 373, Fax: 2310 573 388 

Ταχυδρομική Θυρίδα 10071, Θεσσαλονίκη 541 10                       Αθήνα Τηλ: 210 –6299999  E-mail: Rota@Yalco.gr 

31 

ROTAlogistics Α.Ε. 

Excellence in distribution 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ – ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ – ΔΙΑΝΟΜΕΣ 

 
19. Συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων μερών 
 
Οι συναλλαγές της εταιρείας προς και από συνδεδεμένα μέρη αναλύονται ως ακολούθως: 
 
ποσά εκφρασμένα σε ευρώ 
 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 
 31/12/2015 31/12/2014 
Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών   
προς την Εταιρία -- -- 
προς Λοιπά συνδεδεμένα μέρη               --               -- 
               --               -- 
Αγορές αγαθών και υπηρεσιών   
από την Εταιρία -- 24.000,00 
από Λοιπά συνδεδεμένα μέρη               --              -- 
               -- 24.000,00 
Απαιτήσεις   
από την Εταιρία 408.283,04 460.907,76 
από Λοιπά συνδεδεμένα μέρη               --                -- 
 408.283,04 460.907,76 
Υποχρεώσεις   
προς την Εταιρία -- -- 
προς Λοιπά συνδεδεμένα μέρη                --               -- 
                --               -- 
Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μέλη 
της διοίκησης 9.960,00 8.970,00 
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της 
διοίκησης               --               -- 
Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της 
διοίκησης              --      990,00 
 
20. Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων 
 
α) Διαχείριση κινδύνων κεφαλαίου 
 
Η εταιρεία διαχειρίζεται τα κεφάλαιά της έτσι ώστε να διασφαλίσει ότι θα εξακολουθήσει να είναι βιώσιμη για να 
είναι σε θέση να προσφέρει αποδόσεις στους μετόχους, μέσω της βελτιστοποίησης της σχέσης δανεισμού 
προς τα ίδια κεφάλαια. Η κεφαλαιακή διάρθρωση της εταιρείας αποτελείται από ίδια κεφάλαια, από δανεισμό, 
από χρηματικά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα. 
 
Τα ίδια κεφάλαια περιλαμβάνουν το μετοχικό κεφάλαιο, τα διάφορα αποθεματικά και τα υπόλοιπο εις νέον. 
Η Διοίκηση της εταιρείας παρακολουθεί την κεφαλαιακή διάρθρωση της εταιρείας σε συνεχή βάση. 
 
Πρόθεση της εταιρείας είναι να διατηρεί την κεφαλαιακή δομή σε αποδεκτή σχέση καθαρού χρέους προς ίδια 
κεφάλαια, μέσω της μερισματικής πολιτικής, της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και του τραπεζικού 
δανεισμού. 
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Σχέση καθαρού χρέους προς τα ίδια κεφάλαια 
Η σχέση αυτή έχει ως ακολούθως: 
 
ποσά εκφρασμένα σε ευρώ 
 

 Η Εταιρεία 

 31/12/2015 31/12/2014 

   
Δάνεια τραπεζών  202.505,28 203.260,96 
Μείον: Χρηματικά διαθέσιμα & ταμιακά ισοδύναμα (734,09) (4.485,95) 

Καθαρό χρέος 201.771,19 198.775,01 
   
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 219.739,09 272.547,06 
   
Σχέση καθαρού χρέους προς τα ίδια κεφάλαια           0,92          0,73 

 
β) Κίνδυνος επιτοκίων 
 
Τα έσοδα της εταιρείας καθώς και οι λειτουργικές ταμειακές ροές είναι γενικά ανεξάρτητες από τις διακυμάνσεις 
επιτοκίων στην αγορά διότι η εταιρεία δεν διαθέτει έντοκα περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού. 
 
Η έκθεση σε κινδύνους οι οποίοι οφείλονται σε διακύμανση επιτοκίων επί των δανειακών υποχρεώσεων 
περιορίζεται ως κίνδυνος ταμειακών ροών από μεταβολές στα κυμαινόμενα επιτόκια. 
 
Για την μείωση του κινδύνου από τις διακυμάνσεις των επιτοκίων η εταιρεία έχει πρόσβαση σε μεγάλες 
Τράπεζες και είναι σε θέση να επιτύχει ιδιαίτερα ανταγωνιστικά επιτόκια και όρους δανεισμού που οι 
συμβατικές ημερομηνίες αλλαγής αυτών δεν ξεπερνούν τους 6 μήνες. 
 
Εάν τα υφιστάμενα επιτόκια ήταν 50 μονάδες βάσης υψηλότερα ή χαμηλότερα, κρατώντας σταθερές τις 
υπόλοιπες μεταβλητές, για την χρήση που έληξε την 31/12/2015, το κέρδος θα μειώνονταν ή θα αυξάνονταν 
αντίστοιχα κατά περίπτωση περίπου € 1.000,39. 
 
γ) Πιστωτικός κίνδυνος 
 
Ο πιστωτικός κίνδυνος της εταιρείας αφορά κυρίως τις απαιτήσεις από πελάτες γιατί τα διαθέσιμα της εταιρείας 
είναι κατατεθειμένα σε γνωστές και φερέγγυες τράπεζες. 
 
Το 100% των απαιτήσεων της εταιρίας προέρχονται από τη Μητρική Εταιρία ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
& ΥΙΟΣ Α.Ε. «YALCO»,, ενώ για την μείωση του πιστωτικού κινδύνου από λοιπούς πελάτες η εταιρεία 
παρακολουθεί διαρκώς την χρηματοοικονομική τους κατάσταση. 
 
Κατά την διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου 1/1-31/12/2015 δεν υπήρξαν σημαντικές καθυστερήσεις στις 
εισπράξεις των πιστώσεων προς τους πελάτες και η διοίκηση εκτίμησε ότι δεν υπήρχαν ουσιαστικοί πιστωτικοί 
κίνδυνοι για την εταιρεία που δεν καλύφθηκαν από προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις. 
 
δ) Κίνδυνος ρευστότητας 
 
Η διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με τον κατάλληλο συνδυασμό χρηματικών διαθεσίμων και από τις 
μικρές πιστώσεις προς τους πελάτες. 
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ε) Κίνδυνος συναλλάγματος 
 
Οι δανειακές υποχρεώσεις της εταιρείας είναι στο λειτουργικό νόμισμα (ευρώ) και δεν υφίσταται 
συναλλαγματικός κίνδυνος. 
 
Άλλοι κίνδυνοι από τις διακυμάνσεις των ισοτιμιών των νομισμάτων δεν υφίστανταικαθόσον η εταιρεία δεν έχει 
εμπορικές συναλλαγές σε ξένο νόμισμα. 
 
22. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και δεσμεύσεις 
 
Δεν υπάρχουν σημαντικές επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές και αποφάσεις δικαστικών ή διοικητικών οργάνων 
που να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση η λειτουργία της εταιρείας. 
 
23. Γεγονότα μετά την ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού 
 
Μέχρι και την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων δεν έχει συμβεί κάποιο γεγονός το οποίο να 
επηρεάσει την οικονομική διάρθρωση ή την επιχειρηματική πορεία της εταιρείας την 31-12-2015. 
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ΑΡ. Μ. Α.Ε.: 42293/62/Β/99/0057   ΓΕΜΗ  58211404000

5ο χλμ Εθν. Οδού Θεσ/νίκης - Κατερίνης (Καλοχώρι Θεσσαλονίκης)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

(δημοσιευόμενα βάσει του κν.2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΠΧΑ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ROTA LOGISTICS ΑΠΟΘHΚΕΥΣΗ – ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣIΑ - ΔΙΑΝΟΜEΣ Α.Ε.. 

Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση έλεγχου του 

ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

Αρμόδια Υπηρεσία - Νομαρχία : Νομαρχία Θεσσαλονίκης ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Διεύθυνση διαδυκτίου : www.rotalogistis.gr ποσά εκφρασμένα σε €

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου : Δημήτριος Σ. Κωνσταντίνου / Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος 1/1-31/12/2015 1/1-31/12/2014

Σωκράτης Δ. Κωνσταντίνου / Αντιπρόεδρος Λειτουργικές δραστηριότητες

Αντωνία Λ. Λεκατσά  / Μέλος Κέρδη/ (ζημίες) προ φόρων (52.983,57) (88.874,69)

Θεόδωρος Μ. Φυτιλής  / Μέλος Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Γεώργιος Π. Παππάς  / Μέλος Αποσβέσεις 8.673,82 9.878,64

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Προβλέψεις -- --

Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών Αποτελέσματα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας (3.831,31) (10.931,27)

καταστάσεων 22 Μαρτίου 2016 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 11.407,93 17.813,47

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής : Ζήσης Δ. Κομπολίτης Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης 

Ελεγκτική εταιρεία : Deloitte Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε. ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών : Με σύμφωνη γνώμη -Θέμα έμφασης Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 48.097,27 128.380,91

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (2.952,39) (42.134,45)

ποσά εκφρασμένα σε € Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα 11.407,93 17.813,47

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2015 31/12/2014 Καταβεβλημένοι φόροι --- ---

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 41.043,57 49.717,39 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (2.996,18) (3.680,86)

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 0,22 0,22 Επενδυτικές δραστηριότητες

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 759,50 759,50 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων 0,00 7.100,00

Απαιτήσεις από πελάτες 409.432,03 462.056,75 Τόκοι εισπραχθέντες --- ---

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 12.538,90 11.763,31 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 0,00 7.100,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 463.774,22 524.297,17 Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια -- --

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Εξοφλήσεις δανείων (755,68) (1.887,14)

Μετοχικό Κεφάλαιο 1.091.500,00 1.091.500,00 Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (755,68) (1.887,14)

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων (871.760,91) (818.952,94) Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α) 219.739,09 272.547,06 χρήσης (α)+(β)+(γ) (3.751,86) 1.532,00

Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 25.535,34 29.542,25 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 4.485,95 2.953,95

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 202.505,28 203.260,96 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 734,09 4.485,95

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 15.994,51 18.946,90

Σύνολο υποχρεώσεων (β) 244.035,13 251.750,11 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β) 463.774,22 524.297,17 ποσά εκφρασμένα σε €

1/1-31/12/2015 1/1-31/12/2014

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Κύκλος εργασιών -- --

1. Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας συμπεριλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζει Μικτά κέρδη/ (ζημίες) -- --

η μητρική εταιρεία ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. «YALCO», με έδρα στην Ελλάδα. Η συμμετοχή της στο Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών

μετοχικό κεφάλαιο είναι 99,97 % και ενσωματώνεται με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης και επενδυτικών αποτελεσμάτων (41.575,64) (71.061,22)

2. Το θέμα έμφασης συνίσταται στο ότι λόγω των συσσωρευμένων ζημιών,το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων  Κέρδη/ (ζημίες) προ φόρων (52.983,57) (88.874,69)

είναι κατώτερο του 1/2 του μετοχικού κεφαλαίου και κατά συνέπεια συντρέχει λόγος εφαρμογής του άρθρου 47 του Ν. 2190/1920 Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α) (52.807,97) (87.828,87)

3. Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2010 έως 2014 (σημείωση 10 των ετήσιων οικ. καταστάσεων).

4. Έχουν τηρηθεί οι ίδιες βασικές λογιστικές αρχές με την προηγούμενη χρήση 31/12/2014 Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)                 --                 --

5. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού κατά την 31/12/2015 είναι 0 άτομα και κατά την 31/12/2014 0 άτομα. Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β) (52.807,97) (87.828,87)

6. Επί των παγίων στοιχείων δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη.

7. Δεν υπάρχουν σημαντικές επιδικίες ή υπό διαιτησία διαφορές και αποφάσεις δικαστικών ή διοικητικών οργάνων Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €) (0,1427) (0,2374)

που να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας. Προτεινόμενο μέρισμα ανά Μετοχή - (σε €) -- --

7α. Το ποσό των προβλέψεων που έχουν διενεργηθεί για κάθε μία από τις κάτωθι περιπτώσεις είναι : Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών,

    1. Προβλέψεις για υποθέσεις που αναφέρονται στην παραπάνω περίπτωση (6): -- επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (36.733,13) (65.013,89)

    2. Προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις : --

    3. Λοιπές προβλέψεις που έχουν σχηματισθεί : -- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

8. Τα ποσά των εσόδων και εξόδων σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου και τα υπόλοιπα των ποσά εκφρασμένα σε €

απαιτήσεων και υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου που έχουν 31/12/2015 31/12/2014

προκύψει από συναλλαγές της με τα  συνδεδεμένα μέρη, όπως ορίζονται από το ΔΛΠ 24, είναι ως εξής: Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  έναρξης χρήσεως

31/12/2015 31/12/2014 (01.01.2015 και 01.01.2014 αντίστοιχα) 272.547,06 360.375,93

α) Έσοδα -- -- Κέρδη / (ζημίες) χρήσεως μετά από φόρους (52.807,97) (87.828,87)

β) Έξοδα -- 24.000,00 Λοιπά συνολικά έσοδα -- --

γ) Απαιτήσεις 408.283,04 460.907,76 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα (52.807,97) (87.828,87)

δ) Υποχρεώσεις -- -- Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως

ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μέλών της διοίκησης 9.960,00 8.970,00 (31.12.2015 και 31.12.2014 αντίστοιχα) 219.739,09 272.547,06

στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης -- --

ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης -- 990,00

Θεσσαλονίκη 22 Μαρτίου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Σ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Θ. ΦΥΤΙΛΗΣ

ΑΤ. ΑΗ 582847 ΑΤ. AK 031283 ΑΤ. 11-Αρ. Αδείας 52962 Α΄Τάξης

ROTA logistics Α.Ε. 

 

http://www.rotalogistis.gr/

