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Ετήσια Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την χρήση 1/1/2012-31/12/2012 
 
Η παρούσα έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αναφέρεται στην εταιρική χρήση 2012(1/1-
31/12/2012) 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. Εξέλιξεις και Οικονοµικά µεγέθη της χρήσης 
 

Κατά την κλειόµενη χρήση 2012 τα οικονοµικά µεγέθη της Εταιρείας παρουσίασαν τις πιο 
κάτω εξελίξεις σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση 2011. 
 
 
 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
(000 €) 2012 2011 
Πωλήσεις 211 127 
Μικτά Κέρδη (34) (143) 
Κέρδη (Ζηµιές) προ φόρων (191) (180) 
Κέρδη (Ζηµιές) µετά από φόρους  (189) (172) 
EBITDAT (154) (38) 

 
 
 
 

α. Πωλήσεις 
Οι πωλήσεις στην παρούσα χρήση παρουσίασαν αύξηση ποσού 84 χιλ. ευρώ από την 
προηγούµενη χρήση λόγω της συνεργασίας µε νέο αποθέτη.  
 

β. Λειτουργικές ∆απάνες & Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα 
Οι λειτουργικές δαπάνες της εταιρείας ανήλθαν σε 146 χιλ. ευρώ έναντι 93 χιλ. ευρώ 
του προηγούµενου έτους και παρουσίασαν αύξηση κατά 56,99%. Η αύξηση των 
λειτουργικών  εξόδων οφείλεται στην καταβολή αποζηµιώσεων  στο προσωπικό  ποσού 
97 χιλ. ευρώ. 
Ενώ τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα ανήλθαν σε 22,50 χιλ ευρώ έναντι 18,50 χιλ ευρώ. 

 
 

γ. Αποτελέσµατα 
Παρά την µικρή αύξηση των πωλήσεων η δαπάνη κυρίως για αποζηµιώσεις 
προσωπικού συνετέλεσε σηµαντικά στην διαµόρφωση αρνητικών αποτελεσµάτων. 
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δ. Χρηµατοοικονοµικοί ∆είκτες 
 

               ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 2012 2011 
   
Κυκλοφορούν Ενεργητικό/ 
Σύνολο Ενεργητικού 
 

0,91 0,90 

Πάγιο Ενεργητικό/ 
Σύνολο Ενεργητικού 
 

0,09 0,10 

Ίδια Κεφάλαια/ 
Σύνολο Υποχρεώσεων  

1,19 2,16 

 
Σύνολο Υποχρεώσεων/ 

  

Σύνολο Παθητικού 
 

0,46 0,32 

Ίδια Κεφάλαια/ 
Σύνολο Παθητικού 
 

0,54 0,68 

Ίδια Κεφάλαια/ 
Σύνολο Παγίων Ενεργητικού 

6,31 6,62 

   
Κυκλοφορούν Ενεργητικό/ 
Βραχ/σµες Υποχρεώσεις 
 

2,38 3,79 

Μικτά Αποτελέσµατα/ 
Σύνολο Εσόδων 
  

(0,16) (1,12) 

Αποτ/τα προ φόρων/ 
Ίδια Κεφάλαια 
 

(0,38) (0,26) 

Αποτ/τα µετά φόρους/ 
Ίδια Κεφάλαια 
 

(0,38) (0,25) 

 
 
 

2. Προβλεπόµενη Πορεία και Εξελίξεις κατά τη Χρήση του 2013 
 
Η συνεχιζόµενη οικονοµική κρίση έχει ως αποτέλεσµα την µεγάλη συρρίκνωση των 
υπηρεσιών LOGISTICS µε επιπτώσεις στον κύκλο εργασιών της εταιρείας. Για την επόµενη 
χρήση 2013 αναµένεται να συνεχιστεί η πτωτική πορεία των υπηρεσιών LOGISTICS, και η 
εταιρεία για να αντιµετωπίσει τις συνθήκες  αυτές από την χρήση 2012 έχει προβεί σε 
σηµαντική µείωση των λειτουργικών της  εξόδων. 
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3. 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 ∆ιοίκηση 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 96% των απαιτήσεων προέρχονται από την 
µητρική εταιρεία. 
 
γ) Κίνδυνος Αποθεµάτων 
Η εταιρεία δεν διαθέτει δικά της αποθέµατα και η αξία όλων των αποθεµάτων των 
αποθετών της  είναι ασφαλισµένα σε µεγάλη και γνωστή ασφαλιστική εταιρεία κατά παντός 
κινδύνου και σε τιµές αντικατάστασης. 

 
δ) Κίνδυνος Ρευστότητας 
∆εν υφίσταται σηµαντικός κίνδυνος ρευστότητας καθ’ όσον οι εισπράξεις από πελάτες 
ακολουθούν µια κανονική ροή και σε συνδυασµό µε τα χρηµατικά διαθέσιµα και µε τα 
πιστωτικά όρια των τραπεζών ο κίνδυνος αυτός είναι περιορισµένος. 
 
ε) 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. 

 
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 
31/12/2012. 

 
 
 
 
 
 ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
 
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας  
Rota Logistics Αποθήκευση – Ανασυσκευασία- ∆ιανοµές Α.Ε. 
 
Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 
 
Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας “Rota Logistics Αποθήκευση – 
Ανασυσκευασία- ∆ιανοµές Α.Ε.” (Εταιρία), οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση 
οικονοµικής θέσης της 31 ∆εκεµβρίου 2012, αποτελεσµάτων χρήσεως και συνολικού 
εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την 
ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές 
επεξηγηµατικές πληροφορίες. 
 
Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 
 
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών 
καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά 
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες, 
που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών 
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 οικονοµικών καταστάσεων µε 
βάση τον έλεγχό µας.  ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου.  
Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να 
σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το 
εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 
 
Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, 
σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις.  Οι επιλεγόµενες 
διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων 
ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε 
λάθος.  Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές 
δικλείδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών 
καταστάσεων της εταιρίας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις 
περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των 
εσωτερικών δικλείδων της εταιρίας.  Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της 
καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των 
εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης 
των οικονοµικών καταστάσεων. 
 
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για 
τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. 
 
 
 
 
 
 



 

   ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ YALCO                                             
   5Ο χιλ. Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης                                                  Τηλ: 2310 573 373  Fax: 2310 573 388 
   Ταχυδροµική θυρίδα 10071, Θεσσαλονίκη 54110                                     Αθήνα τηλ: 210 6299999 E-mail: rota@yalco.gr 

8

ROTA logistics Α.Ε. 
Excellence in distribution 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ – ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ – ΔΙΑΝΟΜΕΣ 

 
 
Γνώµη 
 
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε 
ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρίας “Rota Logistics Αποθήκευση – 
Ανασυσκευασία- ∆ιανοµές Α.Ε.” κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2012 και τη χρηµατοοικονοµική της 
επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα 
∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Θέµα Έµφασης 
 
Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη στη γνώµη µας, εφιστούµε την προσοχή σας στο ότι λόγω 
των συσσωρευµένων ζηµιών, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας όπως εµφανίζονται 
στην κατάσταση οικονοµικής θέσης της 31ης ∆εκεµβρίου 2012 είναι κατώτερο του 1/2 του 
µετοχικού κεφαλαίου και κατά συνέπεια συντρέχει λόγος εφαρµογής του άρθρου 47 του Ν. 
2190/1920.  
 
Το ανωτέρω θέµα υποδηλώνει την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας που ενδεχοµένως εγείρει 
σηµαντική αµφιβολία σχετικά µε την ικανότητα της Εταιρίας να συνεχίσει την δραστηριότητά της. 
 
Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων 
 
Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης ∆ιαχείρισης 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των 
οριζόµενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 
 
 
 

Θεσσαλονίκη, 26/03/2013 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 
 

Κωνσταντίνος Στ. Περπερής  
ΑΜ  ΣΟΕΛ: 21881 

Deloitte. 
Χατζηπαύλου, Σοφιανός & Καµπάνης Α.Ε. 

Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού, 151 25 Μαρούσι 
ΑΜ  ΣΟΕΛ: Ε.120 
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ROTA logistics Α.Ε. 
Excellence in distribution 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ – ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ – ΔΙΑΝΟΜΕΣ 

 
 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

  ποσά εκφρασµένα σε ευρώ 
 
     Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
     31/12/2012  31/12/2011 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜ.       

Υλικά πάγια στοιχεία  4   78.225,66  103.023,23 

Άϋλα στοιχεία 5   0,22  12,91 

Λοιπές µακρ/σµες απαιτήσεις           759,50         759,50 

Σύνολο παγίου ενεργητικού    78.985,38  103.795,64 

Απαιτήσεις από πελάτες 6   780.328,61  892.255,21 

Λοιπές απαιτήσεις    9.063,46  6.403,67 

∆ιαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα 7   48.470,77      2.152,40 

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων    837.862,84  900.811,28 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ    916.848,22  1.004.606,92 

        
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
Μετοχικό κεφάλαιο 14   1.091.500,00  1.091.500,00 

Κέρδη / (ζηµίες) εις νέο    (593.386,24)  (404.795,30) 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α)    498.113,76  686.704,70 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ       

Αναβαλλόµενοι φόροι 11   920,37  2.999,61 

Προβλέψεις για αποζηµιώσεις προσωπικού 12   31.083,31  31.083,31 

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 9   35.342,60    46.040,18 

Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων    67.346,28  80.123,10 

Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις  8   205.557,76  205.382,55 

Υποχρεώσεις προς προµηθευτές     15.224,78  28.655,37 

Υποχρεώσεις για τρέχουσα φορολογία    -- 3.741,20 

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 13   130.605,64                          --  

Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων    351.388,18  237.779,12 
 
Σύνολο υποχρεώσεων (β)    418.734,46  317.902,22 

        

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α+β)    916.848,22  1.004.606,92 
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ROTA logistics Α.Ε. 
Excellence in distribution 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ – ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ – ΔΙΑΝΟΜΕΣ 

 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ( 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) 

ποσά εκφρασµένα σε ευρώ 
  

 

   

                
                    Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

           

 ΣΗΜ.  Περίοδος         Περίοδος     
    1/1-31/12/2012   1/1-31/12/2011     

Κύκλος εργασιών(πωλήσεις)   211.065,57  127.217,32     

Κόστος πωλήσεων   (245.359,27)  (269.879,17)     

Μικτό κέρδος   (34.293,70)  (142.661,85)     

Άλλα έσοδα  15  12.099,84  73.678,97     

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 16  (145.253,77)  (91.204,28)     

Άλλα έξοδα εκµετάλλευσης 16  (677,79)  (1.463,00)     

Λειτουργικά κέρδη   (168.125,42)  (161.650,16)     

Έσοδα από επενδύσεις   --  13,90     

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 17  (22.544,76)  (18.500,50)     

Κέρδη/ (Ζηµίες) προ φόρων   (190.670,18)  (180.136,76)     

Φόροι εισοδήµατος 10  2.079,24      8.588,93     

Κέρδη / (Ζηµίες) µετά από φόρους   (188.590,94)  (171.547,83)     
          

           

          

Κέρδη/(Ζηµίες) µετά από φόρους 
ανά µετοχή – βασικά σε € 18  (0,5097)  (0,4636)     

          
 
 
 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) 

 
ποσά εκφρασµένα σε € 
 
   Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
   Περίοδος  Περίοδος 
   1/1-31/12/2012  1/1-31/12/2011 
      
Κέρδη / (Ζηµίες) µετά από φόρους   (188.590,94)  (171.547,83) 
Λοιπά έσοδα                          --                      -- 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
περιόδου 

  
(188.590,94) 

  
(171.547,83) 
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ROTA logistics Α.Ε. 
Excellence in distribution 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ – ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ – ΔΙΑΝΟΜΕΣ 

 
 
 
 

                                                   ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

      
 
   

   Μετοχικό   Αποτελέσµατα               Σύνολο 

ποσά εκφρασµένα σε ευρώ    κεφάλαιο   εις νέον  Ιδίων κεφαλαίων 

         

Υπόλοιπο κατά την 1η Ιανουαρίου 2012     1.091.500,00   (404.795,30)  686.704,70 

Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων την περίοδο 01/01 - 31/12/2012        

Κέρδη / (ζηµίες) περιόδου µετά από φόρους         (188.590,94)     (188.590,94) 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα      (188.590,94)  (188.590,94) 

Υπόλοιπο Καθαρής θέσης κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2012     1.091.500,00   (593.386,24)  498.113,76 

         

         

Υπόλοιπο κατά την 1η Ιανουαρίου 2011     1.091.500,00   (233.247,47)  858.252,53 

Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων την περίοδο 01/01 - 31/12/2011        

Κέρδη / (ζηµίες) περιόδου µετά από φόρους         (171.547,83)     (171.547,83) 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα      (171.547,83)  (171.547,83) 

Υπόλοιπο Καθαρής θέσης κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2011     1.091.500,00   (404.795,30)  686.704,70 
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ROTA logistics Α.Ε. 
Excellence in distribution 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ – ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ – ΔΙΑΝΟΜΕΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ( 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) 
ποσά εκφρασµένα σε ευρώ 
 
   Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ   
   1/1-31/12/2012  1/1-31/12/2011     
Λειτουργικές δραστηριότητες        
Κέρδη / (Ζηµίες) προ φόρων  (190.670,18) (180.136,76)   
Πλέον / µείον προσαρµογές για:       
Αποσβέσεις  24.810,26 197.522,56   
Προβλέψεις  -- 31.713,31   

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµίες) επενδυτικής 
δραστηριότητας  (10.697,58) (73.542,64)   
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  22.254,76    18.500,50    
   (154.302,74) (5.943,03)   
Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες 

       
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων  109.266,81 25.794,40   
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)  113.433,85 (1.434,98)   
Μείον:        
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα  22.254,76 18.500,50   
Καταβεβληµένοι φόροι                               --           926,68   
   200.445,90       4.932,24   
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 46.143,16 (1.010,79)   
          
Επενδυτικές δραστηριότητες         
Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων                                    -- (4.319,00)   
Τόκοι εισπραχθέντες                                  --          13,90   
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)                                 --  (4.305,10)   
          
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες         
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια  175,21 2.932,67   
Εξόφληση δανείων                --               --   
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 175,21    2.932,67   
          

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
περιόδου (α)+(β)+(γ) 46.318,37 (2.383,22)   

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου  2.152,40    4.535,62   

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου  48.470,77    2.152,40    
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ROTA  logistics Α.Ε. 
Excellence in distribution 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ – ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ – ΔΙΑΝΟΜΕΣ 

Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 
 
 
 
1. Σύσταση και δραστηριότητες της εταιρείας 

 

Η εταιρεία ROTA LOGISTICS ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ-ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ-∆ΙΑΝΟΜΕΣ 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. Έχει έδρα στον ∆ήµο ∆έλτα, Καλοχώρι, του Νόµου Θεσσαλονίκης, στην διεύθυνση 5ο 
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 ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας είναι η ακόλουθη: 
 

∆ηµήτριος Σ. Κωνσταντίνου Πρόεδρος & ∆/νων Σύµβουλος 
Σωκράτης ∆. Κωνσταντίνου Αντιπρόεδρος 
Αντωνία Λ.Λεκατσά Μέλος 
Θεόδωρος Μ. Φυτιλής Μέλος 
Γεώργιος Π. Παππάς Μέλος 

 
 
Η εταιρεία είναι θυγατρική της ΣΩΚΡΑΤΗΣ ∆. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. «YALCO», µε έδρα στην Ελλάδα, η 
οποία συµµετέχει στο µετοχικό κεφάλαιο µε ποσοστό 92,70%. 
                                                            
Οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που 
καταρτίζει η µητρική εταιρεία ΣΩΚΡΑΤΗΣ ∆. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. «YALCO», µε την µέθοδο της ολικής 
ενοποίησης. 
Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της 31 ∆εκεµβρίου 2012 εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο την 
19/2/2013, τελούν υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση www.rotalogistics.gr και υπογράφονται από τους:                               
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
  

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

 
 

 
 

 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
  

  
 Θ. ΦΥΤΙΛΗΣ 
 ΑΤ. ΑΑ 262854  -Αρ. Αδείας 15514 Α΄Τάξης 
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ROTA logistics Α.Ε. 
Excellence in distribution 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ – ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ – ΔΙΑΝΟΜΕΣ 

 

2. Βάση κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων 
 

2.1 Υιοθέτηση των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.) 

Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις αφορούν την χρήση 2012 και καλύπτουν την περίοδο 1 Ιανουαρίου – 
31 ∆εκεµβρίου 2012. Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο ∆ιεθνών 
Λογιστικών Προτύπων (Σ∆ΛΠ), καθώς και των ερµηνειών τους όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την 
Επιτροπή ∆ιερµηνειών των ∆.Π.Χ.Α. και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ισχύουν κατά 
την 31-12-2012.   
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας και µε 
βάση την 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 ∆.Π.Χ.Α. απαιτεί τη χρήση εκτιµήσεων και κρίσης 
κατά την εφαρµογή των λογιστικών αρχών από την εταιρεία. Οι σηµαντικότερες από τις παραδοχές που 
έγιναν αναφέρονται στις σηµειώσεις των οικονοµικών καταστάσεων, όπου εκρίθη σκόπιµο. Σηµειώνεται 
ότι, παρά το γεγονός ότι οι εκτιµήσεις αυτές βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της ∆ιοίκησης της 
εταιρείας, σε σχέση µε τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγµατικά αποτελέσµατα µπορεί τελικά 
να διαφέρουν από αυτές.    
 

2.2 Νέα Πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες  
 
Συγκεκριµένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι 
υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή µεταγενέστερα.  

 
Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικές για την τρέχουσα οικονοµική χρήση 
 
• ∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις » - µεταβιβάσεις 
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων. 

 
Η παρούσα τροποποίηση παρέχει τις γνωστοποιήσεις για µεταβιβασµένα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 
στοιχεία που δεν έχουν αποαναγνωριστεί εξ’ολοκλήρου καθώς και για µεταβιβασµένα χρηµατοοικονοµικά 
περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποαναγνωριστεί εξ’ολοκλήρου αλλά για τα οποία η Εταιρεία έχει 
συνεχιζόµενη ανάµειξη. Παρέχει επίσης καθοδήγηση για την εφαρµογή των απαιτούµενων γνωστοποιήσεων. Η 
εφαρµογή του παραπάνω τροποποιηµένου ∆ΠΧΑ δεν έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις ή την 
απόδοση της Εταιρείας. 
 

 
Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικές από περιόδους  που ξεκινούν την ή µετά από 1  Ιανουαρίου 2013 
 
 
• ∆ΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2012). 

 
Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από τις οικονοµικές οντότητες να διαχωρίσουν τα στοιχεία που παρουσιάζονται 
στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα σε δύο οµάδες, µε βάση το αν αυτά στο µέλλον είναι πιθανό να µεταφερθούν 
στα αποτελέσµατα χρήσεως ή όχι.  
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• ∆ΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζοµένους» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους 
που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013).  

 
Αυτή η τροποποίηση επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στην αναγνώριση και επιµέτρηση του κόστους των 
προγραµµάτων καθορισµένων παροχών και των παροχών εξόδου από την υπηρεσία (κατάργηση της µεθόδου 
του περιθωρίου), καθώς και στις γνωστοποιήσεις όλων των παροχών σε εργαζοµένους. Οι βασικές αλλαγές 
αφορούν κυρίως στην αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών και ζηµιών, στην αναγνώριση του κόστους 
προϋπηρεσίας/ περικοπών, στην επιµέτρηση του εξόδου συντάξεων, στις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις, στο 
χειρισµό των εξόδων και των φόρων που σχετίζονται µε τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών, καθώς και 
στη διάκριση µεταξύ βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων παροχών.  
 
 

• ∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 
ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2015). 

 
 Το ∆ΠΧΑ 9 αποτελεί την πρώτη φάση στο έργο του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων) για την 
αντικατάσταση του ∆ΛΠ 39 και αναφέρεται στην ταξινόµηση και επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών 
περιουσιακών στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων. Το Σ∆ΛΠ στις επόµενες φάσεις του έργου θα 
επεκτείνει το ∆ΠΧΑ 9 έτσι ώστε να προστεθούν νέες απαιτήσεις για την αποµείωση της αξίας και τη λογιστική 
αντιστάθµισης.  
 

 
• ∆ΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήµατος» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013). 

 
Η τροποποίηση του ∆ΛΠ 12 παρέχει µια πρακτική µέθοδο για την επιµέτρηση  των αναβαλλόµενων 
φορολογικών υποχρεώσεων και αναβαλλόµενων φορολογικών περιουσιακών στοιχείων όταν τα επενδυτικά 
ακίνητα επιµετρώνται µε τη µέθοδο εύλογης αξίας σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα». 

 
 
• ∆ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση Εύλογης Αξίας» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 
την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013).  

 
Το ∆ΠΧΑ 13 παρέχει νέες οδηγίες σχετικά µε την επιµέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες 
γνωστοποιήσεις. Οι απαιτήσεις του προτύπου δεν διευρύνουν τη χρήση των εύλογων αξιών αλλά παρέχουν 
διευκρινίσεις για την εφαρµογή τους σε περίπτωση που η χρήση τους επιβάλλεται υποχρεωτικά από άλλα 
πρότυπα. Το ∆ΠΧΑ 13 παρέχει ακριβή ορισµό της εύλογης αξίας, καθώς και οδηγίες αναφορικά µε την 
επιµέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις, ανεξάρτητα από το πρότυπο µε βάση το 
οποίο γίνεται χρήση των εύλογων αξιών. Επιπλέον, οι απαραίτητες γνωστοποιήσεις έχουν διευρυνθεί και 
καλύπτουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που επιµετρούνται στην εύλογη αξία και όχι µόνο 
τα χρηµατοοικονοµικά.  
 

 
• Ε∆∆ΠΧΑ 20 «∆απάνες απογύµνωσης υπαίθριων ορυχείων κατά το στάδιο της παραγωγής» 

(εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013).  
 
 Αυτή η διερµηνεία παρέχει καθοδήγηση για τη λογιστικοποίηση των δαπανών της αποµάκρυνσης των στείρων 
υπερκείµενων («απογύµνωση») κατά το στάδιο της παραγωγής ενός ορυχείου. Η διερµηνεία αυτή δεν έχει 
εφαρµογή στην Εταιρεία. 
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• ∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» (εφαρµόζεται για ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013).  
 
Το Σ∆ΛΠ δηµοσίευσε αυτή την τροποποίηση προκειµένου να συµπεριλάβει επιπλέον πληροφόρηση η οποία 
θα βοηθήσει τους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων µίας οικονοµικής οντότητας να αξιολογήσουν την 
επίδραση ή την πιθανή επίδραση που θα έχουν οι συµφωνίες για διακανονισµό χρηµατοοικονοµικών 
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος για συµψηφισµό που 
σχετίζεται µε αναγνωρισµένα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις, στην οικονοµική θέση 
της οικονοµικής οντότητας. 

 
 
• ∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014).  

 
Αυτή η τροποποίηση στις οδηγίες εφαρµογής  του ∆ΛΠ 32 παρέχει διευκρινήσεις σχετικά µε κάποιες 
απαιτήσεις για τον συµψηφισµό χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην 
κατάσταση οικονοµικής θέσης. 

 
• Οµάδα προτύπων σχετικά µε ενοποίηση και από κοινού συµφωνίες (εφαρµόζονται στις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014): 

 
Το Σ∆ΛΠ δηµοσίευσε πέντε νέα πρότυπα σχετικά µε ενοποίηση και τις από κοινού συµφωνίες: ∆ΠΧΑ 10, 
∆ΠΧΑ 11, ∆ΠΧΑ 12, ∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση), ∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση). Αυτά τα πρότυπα εφαρµόζονται στις 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014. Επιτρέπεται η πρόωρη 
εφαρµογή τους µόνο εάν ταυτόχρονα εφαρµοστούν και τα πέντε αυτά πρότυπα. Οι κυριότεροι όροι των 
προτύπων είναι οι εξής: 

 
 
– ∆ΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις».  
 
Το ∆ΠΧΑ 10 αντικαθιστά στο σύνολό τους τις οδηγίες αναφορικά µε τον έλεγχο και την ενοποίηση, που 
παρέχονται στο ∆ΛΠ 27 και στο SIC 12. Το νέο πρότυπο αλλάζει τον ορισµό του ελέγχου ως καθοριστικού 
παράγοντα προκειµένου να αποφασιστεί εάν µια οικονοµική οντότητα θα πρέπει να ενοποιείται. Το πρότυπο 
παρέχει εκτεταµένες διευκρινίσεις που υπαγορεύουν τους διαφορετικούς τρόπους κατά τους οποίους µία 
οικονοµική οντότητα (επενδυτής) µπορεί να ελέγχει µία άλλη οικονοµική οντότητα (επένδυση). Ο 
αναθεωρηµένος ορισµός του ελέγχου εστιάζει στην ανάγκη να υπάρχει ταυτόχρονα το δικαίωµα (η δυνατότητα 
να κατευθύνονται οι δραστηριότητες που επηρεάζουν σηµαντικά τις αποδόσεις) και οι µεταβλητές αποδόσεις 
(θετικές, αρνητικές ή και τα δύο) προκειµένου να υπάρχει έλεγχος. Το νέο πρότυπο παρέχει επίσης 
διευκρινίσεις αναφορικά µε συµµετοχικά δικαιώµατα και δικαιώµατα άσκησης βέτο (protective rights), καθώς 
επίσης και αναφορικά µε σχέσεις πρακτόρευσης /πρακτορευοµένου. 

 
 
– ∆ΠΧΑ 11 «Από κοινού Συµφωνίες».  
 
Το ∆ΠΧΑ 11 παρέχει µια πιο ρεαλιστική αντιµετώπιση των από κοινού συµφωνιών εστιάζοντας στα δικαιώµατα 
και τις υποχρεώσεις, παρά στη νοµική τους µορφή. Οι τύποι των συµφωνιών περιορίζονται σε δύο: από κοινού 
ελεγχόµενες δραστηριότητες και κοινοπραξίες. Η µέθοδος της αναλογικής ενοποίησης δεν είναι πλέον 
επιτρεπτή. Οι συµµετέχοντες σε κοινοπραξίες εφαρµόζουν υποχρεωτικά την ενοποίηση µε τη µέθοδο της 
καθαρής θέσης. Οι οικονοµικές οντότητες που συµµετέχουν σε από κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες 
εφαρµόζουν παρόµοιο λογιστικό χειρισµό µε αυτόν που εφαρµόζουν επί του παρόντος οι συµµετέχοντες σε 
από κοινού ελεγχόµενα περιουσιακά στοιχεία ή σε από κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες. Το πρότυπο 
παρέχει επίσης διευκρινίσεις σχετικά µε τους συµµετέχοντες σε από κοινού συµφωνίες, χωρίς να υπάρχει από 
κοινού έλεγχος.  
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– ∆ΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση Συµµετοχής σε Άλλες Οικονοµικές Οντότητες».  
 
Το ∆ΠΧΑ 12 αναφέρεται στις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις µιας οικονοµικής οντότητας, 
συµπεριλαµβανοµένων σηµαντικών κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν στους αναγνώστες των 
οικονοµικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τη φύση, τους κινδύνους και τις οικονοµικές επιπτώσεις που 
σχετίζονται µε τη συµµετοχή της οικονοµικής οντότητας σε θυγατρικές, συγγενείς, από κοινού συµφωνίες και µη 
ενοποιούµενες οικονοµικές οντότητες (structured entities). Μία οικονοµική οντότητα έχει τη δυνατότητα να 
προβεί σε κάποιες ή όλες από τις παραπάνω γνωστοποιήσεις χωρίς να είναι υποχρεωµένη να εφαρµόσει το 
∆ΠΧΑ 12 στο σύνολό του, ή το ∆ΠΧΑ 10 ή 11 ή τα τροποποιηµένα ∆ΛΠ 27 ή 28. 
 
 

– ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11 και ∆ΠΧΑ 12 (Τροποποίηση) «Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, από κοινού 
συµφωνίες και γνωστοποίηση συµµετοχής σε άλλες οικονοµικές οντότητες: Οδηγίες µατάβασης» 
(εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013).  

 
 Η τροποποίηση στις οδηγίες µετάβασης των ∆ΠΧΑ 10, 11 και 12 παρέχει διευκρινίσεις σχετικά µε τις οδηγίες 
µετάβασης στο ∆ΠΧΑ 10 και περιορίζει τις απαιτήσεις για παροχή συγκριτικής πληροφόρησης στις 
γνωστοποιήσεις του ∆ΠΧΑ 12 µόνο για την περίοδο που προηγείται άµεσα της πρώτης ετήσιας περιόδου κατά 
την οποία εφαρµόζεται το ∆ΠΧΑ 12. Συγκριτική πληροφόρηση για γνωστοποιήσεις σχετικά µε συµµετοχές σε 
µη ενοποιούµενες οικονοµικές  οντότητες (structured entities) δεν απαιτείται. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν 
υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
 
– ∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις».  
 
Το Πρότυπο αυτό δηµοσιεύθηκε ταυτόχρονα µε το ∆ΠΧΑ 10 και σε συνδυασµό, τα δύο πρότυπα αντικαθιστούν 
το ∆ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και Εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις». Το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 ορίζει το 
λογιστικό χειρισµό και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις αναφορικά µε τις συµµετοχές σε θυγατρικές, 
κοινοπραξίες και συγγενείς όταν µία οικονοµική οντότητα ετοιµάζει εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις. 
Παράλληλα, το Συµβούλιο µετέφερε στο ∆ΛΠ 27 όρους του ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις» 
και του ∆ΛΠ 31 «Συµµετοχές σε Κοινοπραξίες» που αφορούν τις εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις. 

 
 
– ∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε Συγγενείς  Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες».  
 
Το ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» αντικαθιστά το ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε 
Συγγενείς επιχειρήσεις». Ο σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να ορίσει τον λογιστικό χειρισµό αναφορικά µε τις 
επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και να παραθέσει τις απαιτήσεις για την εφαρµογή της µεθόδου της 
καθαρής θέσης κατά τη λογιστική των επενδύσεων σε συγγενείς και κοινοπραξίες, όπως προκύπτει από τη 
δηµοσίευση του ∆ΠΧΑ 11 

 
 
– ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Εταιρείες Επενδύσεων» (εφαρµόζεται για ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014).  

 
 Η τροποποίηση του ∆ΠΧΑ 10 ορίζει µια εταιρεία επενδύσεων και παρέχει µια εξαίρεση από την ενοποίηση. 
Πολλά επενδυτικά κεφάλαια και παρόµοιες εταιρείες που πληρούν τον ορισµό των εταιρειών  επενδύσεων 
εξαιρούνται  από την ενοποίηση  των περισσότερων θυγατρικών  τους, οι οποίες λογιστικοποιούνται ως 
επενδύσεις σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων, παρόλο που ασκείται έλεγχος. Οι τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 
12 εισάγουν τις γνωστοποιήσεις που χρειάζεται να παρέχει µια εταιρεία επενδύσεων. Οι τροποποιήσεις δεν 
έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την  Ευρωπαϊκή ένωση.  
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• Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τµήµα του προγράµµατος ετησίων βελτιώσεων για το 

2011του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων).  Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις 
σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα ∆ΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσµάτων του ετήσιου 
προγράµµατος βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ που δηµοσιεύτηκε το Μάιο 2012. Οι τροποποιήσεις αυτές 
εφαρµόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013 και δεν 
έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή ένωση. 

 
 

• ∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων»  
 

Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις  σχετικά µε τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις για τη συγκριτική 
πληροφόρηση  όταν µια οικονοµική οντότητα  συντάσσει  έναν επιπλέον ισολογισµό είτε (α) όπως απαιτείται  
από το ∆ΛΠ 8 «Λογιστικές πολιτικές, µεταβολές των λογιστικών εκτιµήσεων και λάθη» είτε (β) εθελοντικά. 
 
 

• ∆ΛΠ 16 «Ενσώµατα πάγια» 
 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως τα ανταλλακτικά και ο λοιπός εξοπλισµός συντήρησης ταξινοµούνται ως 
ενσώµατα πάγια και όχι ως αποθέµατα όταν πληρούν τον ορισµό των ενσώµατων παγίων, δηλαδή όταν 
χρησιµοποιούνται για περισσότερες από µια περίοδο. 
 
 

• ∆ΛΠ 32 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση» 
 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως ο φόρος εισοδήµατος που σχετίζεται µε τη διανοµή αναγνωρίζεται στα 
αποτελέσµατα και ο φόρος εισοδήµατος που σχετίζεται µε τα έξοδα συναλλαγών απευθείας στην καθαρή 
θέση αναγνωρίζεται στην καθαρή θέση, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 12. 
 
 

• ∆ΛΠ 34«Ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική αναφορά» 
 

Η τροποποίηση διευκρινίζει  τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις  για τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις 
των τοµέων στην ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική αναφορά, σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τοµείς» 
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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. 
Οι κτιριακές εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων 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. Μηχανήµατα-Λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός             από 7 έως 15 έτη 
2. Μεταφορικά µέσα                                                               από 5 έως 12 έτη 
3. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές                                                       από 3 έως 10 έτη 
4. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός                                               από 5 έως 20 έτη 

 
Η ωφέλιµη ζωή των παγίων αναθεωρείται και αναπροσαρµόζεται εφ’ όσον κριθεί σκόπιµο κατά την 
ηµεροµηνία σύνταξης του ισολογισµού . 
Το κέρδος ή η ζηµία που προκύπτει από την πώληση ή την απόσυρση ενός περιουσιακού στοιχείου, 
καθορίζεται ως η 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 που πραγµατοποιούνται, ενώ οι προσθήκες και οι βελτιώσεις προσαυξάνουν το αρχικό κόστος 
κτήσης, εφ’ όσον αυτές επιµηκύνουν την ωφέλιµη ζωή, αυξάνουν την παραγωγική τους δυναµικότητα ή 
µειώνουν το κόστος λειτουργίας τους.  
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3. Βασικές λογιστικές αρχές(συνέχεια): 

 

 
         3.2 Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 

 
Με εξαίρεση της υπεραξίας και των άϋλων 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 Άϋλα στοιχεία ενεργητικού 
 

Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται ξεχωριστά αναγνωρίζονται στο κόστος κτήσης, ενώ τα 
άϋλα περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται µέσω εξαγοράς επιχειρήσεων, αναγνωρίζονται στην εύλογη 
αξία τους, κατά την ηµεροµηνία της απόκτησης. 
Το κόστος των άϋλων περιουσιακών στοιχείων, µε περιορισµένη ωφέλιµη ζωή, αποσβένονται στην 
περίοδο της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής τους, µε σταθερή µέθοδο απόσβεσης. Το κόστος των άϋλων 
περιουσιακών στοιχείων µε απεριόριστη ωφέλιµη ζωή δεν αποσβένεται. 
Η εκτιµώµενη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των άϋλων 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 εταιρεία 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 ∆ιαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα 

 
Τα ταµιακά διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά, τις καταθέσεις όψεως και τις 
βραχυπρόθεσµες µέχρι 3µηνες επενδύσεις, υψηλής ρευστοποιησιµότητας και χαµηλού ρίσκου. 
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3. Βασικές λογιστικές αρχές (συνέχεια): 
 

       3.6 Προβλέψεις 
 
Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία 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 πραγµατοποιηθεί 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 οφελών 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 και βάσει της ισχύουσας 
φορολογικής νοµοθεσίας.  
Η δαπάνη για τρέχοντα φόρο εισοδήµατος περιλαµβάνει τον φόρο εισοδήµατος που προκύπτει βάσει 
των κερδών της εταιρείας όπως αναµορφώνεται στην φορολογική δήλωση  εφαρµόζοντας τον 
ισχύοντα φορολογικό συντελεστή. Η αναµόρφωση στην φορολογική δήλωση γίνεται 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. 
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  3. Βασικές λογιστικές αρχές (συνέχεια): 
 

     3.9 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, Φ.Π.Α. και άλλους φόρους, που σχετίζονται µε 
πωλήσεις.  
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. 

 
 
  3.10 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. 
  

 
   3.11 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. Η εταιρεία δεν έχει κανένα 
σχέδιο καθορισµένων παροχών προς το προσωπικό για την αφυπηρέτηση παρά µόνο σχέδια 
καθορισµένων εισφορών. 
Ως πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών ορίζεται ένα πρόγραµµα συνταξιοδότησης στα πλαίσια του 
οποίου η εταιρεία 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. 
Για παροχές προς το προσωπικό λόγω τερµατισµού της υπηρεσίας η εταιρεία αναγνωρίζει αυτές που 
καθορίζονται από την νοµοθεσία. Το ποσό των υποχρεώσεων αυτών υπολογίζεται µε αναλογιστική 
µελέτη από εγκεκριµένο αναλογιστή σε τακτά χρονικά διαστήµατα µε την χρήση της µεθόδου της 
προβεβληµένης πιστωτικής µονάδας (project unit credit method) και γίνονται οι αναγκαίες προσαρµογές 
στο ποσό που έχει αναγνωρισθεί. 

 

     3.12 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. 
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3. Βασικές λογιστικές αρχές (συνέχεια): 
 

 
     3.13 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. 

 

 

     3.14 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 εταιρεία 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 καθ’ όλη 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. 
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3. Βασικές λογιστικές αρχές (συνέχεια): 
 

 
     3.15 ∆ιαχείριση χρηµατοπιστωτικού 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 εταιρεία δεν αντιµετωπίζει κίνδυνο ρευστότητας καθόσον οι πιστώσεις  προς τους πελάτες είναι 
βραχυχρόνιες και δεν αντιµετωπίζει προβλήµατα εισπραξιµότητας. 
 

 
Συναλλαγµατικός κίνδυνος 
 
Η εταιρεία 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 εταιρεία χρηµατοδοτεί τις επενδύσεις της καθώς και τις ανάγκες της 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:  

 

 
ποσά εκφρασµένα σε ευρώ  
Η Εταιρεία 31-12-2012 

Ενσώµατα πάγια Κτίρια-Τεχνικά 
έργα 

Μηχανήµατα-
Τεχν. Εγκ/σεις-
Λοιπ. µηχ. 
εξ/σµός  

Μεταφορικά 
µέσα 

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισµός 
Σύνολα 

Αξίες την 31/12/2011 1.882.945,14 180.350,06 20.983,98 349.142,22 2.433.421,40

Προσθήκες περιόδου 1/1 έως 31/12/2012 -- -- -- -- --

Μειώσεις  περιόδου 1/1 έως 31/12/2012 1.882.945,14 -- -- -- 1.882.945,14

Αξίες την 31/12/2012 -- 180.350,06 20.983,98 349.142,22 550.476,26

Αποσβέσεις µέχρι 31/12/2011 1.882.945,14 158.210,78 20.983,32 268.258,28 2.330.398,17

Ακυρωθείσες αποσβέσεις 1.882.945,14 -- -- -- 1.882.945,14

Αποσβέσεις περιόδου 1/1 έως 31/12/2012 -- 13.733,89 -- 11.063,68 24.797,57

Αποσβέσεις µέχρι 31/12/2012 -- 171.944,67 20.983,97 279.321,96 472.250,60

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2012 -- 8.405,39 0,01 69.820,26 78.225,66

 

 

Η Εταιρεία 31-12-2011 

Ενσώµατα πάγια Κτίρια-Τεχνικά 
έργα 

Μηχανήµατα-
Τεχν. Εγκ/σεις-
Λοιπ. µηχ. 
εξ/σµός  

Μεταφορικά 
µέσα 

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισµός 
Σύνολα 

Αξίες την 31/12/2010 1.882.945,14 180.350,06 20.983,98 344.823,22 2.429.102,40

Προσθήκες περιόδου 1/1 έως 31/12/2011 -- -- -- 4.319,00 4.319,00

Αξίες την 31/12/2011 1.882.945,14 180.350,06 20.983,98 349.142,22 2.433.421,40

Αποσβέσεις µέχρι 31/12/2010 1.713.044,47 143.664,96 20.983,32 256.415,21 2.134.107,96

Αποσβέσεις περιόδου 1/1 έως 31/12/2011 169.900,67 14.545,82 0,65 11.843,07 196.290,21

Αποσβέσεις µέχρι 31/12/2011 1.882.945,14 158.210,78 20.983,97 268.258,28 2.330.398,17

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2011 -- 22.139,28 0,01 80.883,94 103.023,23
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5. Άϋλα στοιχεία 
    Τα άϋλα στοιχεία αποτελούνται από λογισµικά που κατέχει η εταιρεία και αναλύονται ως εξής: 
 
 
 Η Εταιρεία 31-12-2012 

΄Αϋλα στοιχεία Λογισµικά 

Αξίες την 31/12/2011 107.978,43 

Προσθήκες περιόδου 1/1 έως 31/12/2012 -- 

Αξίες την 31/12/2012 107.978,43 

Αποσβέσεις µέχρι 31/12/2011 107.965,52 

Αποσβέσεις περιόδου 1/1 έως 31/12/2012 12,69 

Αποσβέσεις µέχρι 31/12/2012 107.978,21 

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2012 0,22 

 
 

Η Εταιρεία 31-12-2011 

΄Αϋλα στοιχεία Λογισµικά 

Αξίες την 31/12/2010 107.978,43 

Προσθήκες περιόδου 1/1 έως 31/12/2011 -- 

Αξίες την 31/12/2011 107.978,43 

Αποσβέσεις µέχρι 31/12/2010 106.733,17 

Αποσβέσεις περιόδου 1/1 έως 31/12/2011 1.232,35 

Αποσβέσεις µέχρι 31/12/2011 107.965,52 

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2011 12,91 
 
 
 
6. Απαιτήσεις από πελάτες 
    Οι απαιτήσεις αναλύονται: 
 
        ποσά εκφρασµένα σε ευρώ 
 

      Η Εταιρεία 
31-12-2012 31-12-2011 

   

Πελάτες  775.558,21 868.562,44 
Επιταγές εισπρακτέες  7.632,40   26.554,77 
Σύνολο 783.190,61 895.117,21 
Μείον: Προβλέψεις για επισφάλειες 2.862,00     2.862,00 
Υπόλοιπο απαιτήσεων από πελάτες 780.328,61 892.255,21 
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7. ∆ιαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα 
   Ανάλυση µετρητών και αντίστοιχων µετρητών:  
 
             ποσά εκφρασµένα σε ευρώ 

 

      Η Εταιρεία 
31-12-2012 31-12-2011 

   
Ταµείο (σε µετρητά) 445,13 247,36 
Καταθέσεις σε τράπεζες 48.025,64 1.905,04 
Σύνολο διαθεσίµων και ταµιακών 
ισοδύναµων 48.470,77 2.152,40 

 
 
 
 
8. Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις 
Οι βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 
 

             ποσά εκφρασµένα σε ευρώ 
 

      Η Εταιρεία 
31-12-2012 31-12-2011 

   
∆άνεια τραπεζών 205.557,76 205.382,55 
Σύνολο βραχυπρόθεσµων 
τραπεζικών υποχρεώσεων 205.557,76 205.382,55 

 
Το µέσο σταθµικό επιτόκιο δανεισµού κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού ανέρχεται σε ποσοστό 11,00%, 
 (2011: 7,39%).     

 
 
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 31-12-2010 119.568,92 
Μεταφορά στα αποτελέσµατα περιόδου 1-1 έως 31-12-2011 73.528,74 
Υπόλοιπο λογαριασµού επιχορηγήσεων 31-12-2011 46.040,18 
Μεταφορά στα αποτελέσµατα περιόδου1-1 έως 31-12-2012 10.697,58 
Υπόλοιπο λογαριασµού επιχορηγήσεων 31-12-2012 35.342,60 
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10. Φόρος εισοδήµατος 
 

Σύµφωνα µε τις θεσµοθετηµένες διατάξεις για την χρήση 2012 ο συντελεστής φορολογίας είναι 20%. Από την 
χρήση 2013 καθώς και για τις επόµενες ο συντελεστής φόρου εισοδήµατος είναι 26%. 
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 την χρήση 2011 µε βάση το άρθρο 82 παρ. 5 του Ν. 2238/94 και την ΠΟΛ 1159/2011 έχει 
εκδοθεί  έκθεση φορολογικής συµµόρφωσης από Ορκωτό Ελεγκτή. 
 

Ο φόρος εισοδήµατος που έχει επιβαρύνει τα αποτελέσµατα αναλύεται  ως ακολούθως: 
 
ποσά εκφρασµένα σε ευρώ 
 

      Η Εταιρεία 
31-12-2012 31-12-2011 

Τρέχουσα φορολογία  -- -- 
Αναβαλλόµενη φορολογία (2.079,24) (8.588,93) 
Σύνολο (2.079,24) (8.588,93) 

 

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

 Η Εταιρεία 
31-12-2012 31-12-2011  

 
Κέρδη (ζηµίες) προ φόρων, ως κατάσταση  αποτελεσµάτων (190.670,18) (180.136,76) 

 

 
Συντελέστης φορολογίας 20% 20% 

 

Φόρος εισοδήµατος, βάσει εφαρµοστέου  
φορολογικού συντελεστή (38.134,04) (36.027,35) 

 

Φόρος που αναλογεί στις διαφορές ∆.Π.Χ.Α. µε φορολογία 
εισοδήµατος 2.079,24 -- 

 

Φόρος που αναλογεί σε έξοδα που δεν αναγνωρίζονται 
φορολογικά 1.282,04 675,36 

 

Λοιποί φόροι -- 57,00  
Ζηµίες περιόδου & ζηµίες προηγούµενων χρήσεων       32.693,52 26.706,06  
Έξοδο φόρου σε κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης (2.079,24) (8.588,93)  
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11. Αναβαλλόµενοι φόροι 

Οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος αναλύονται ως εξής: 
 
 
 
 

Αναβαλλόµενη φορολογία στις εταιρείας (Υποχρέωση) 
 
 

 Αποσβέσεις Προβλέψεις για 
αποζηµιώσεις 
προσωπικού 

Επιχορηγήσεις 
παγίων 
επενδύσεων 

Σύνολο 

Κατά την 1η Ιανουαρίου 2011 23.138,15           -- (11.549,61) 11.588,54 
Επιβάρυνση στα αποτελέσµατα στις 
χρήσεως 

 
(4.713,84) 

 
    (6.216,66) 

 
    2.341,57 

 
(8.588,93) 

Κατά την 1η Ιανουαρίου 2012 18.424,31     (6.216,66) (9.208,04)         2.999,61 
Επιβάρυνση στα αποτελέσµατα στις 
χρήσεως  

 
(4.218,76) 

 
                       -- 

 
2.139,52 

 
(2.079,24) 

Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2012 14.205,55     (6.216,66) (7.068,52)           920,37 
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12. Προβλέψεις για αποζηµιώσεις προσωπικού 
Η πρόβλεψη για αποζηµίωση λόγω εξόδου από την υπηρεσία απεικονίζεται στις οικονοµικές καταστάσεις 
σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 19. 
Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν έχουν ως εξής: 

Μελλοντικές αυξήσεις µισθών 5,00% 
Προεξοφλητικό επιτόκιο 3,50% 

 
 

Η κίνηση του λογαριασµού έχει ως εξής: 
 
ποσά εκφρασµένα σε ευρώ 
 

          Η Εταιρεία 
31-12-2012 31-12-2011 

Υπόλοιπο αρχής περιόδου 31.083,31 -- 
Συνταξιοδοτικές παροχές 96.862,59 34.583,31 
Καταβληθείσες αποζηµιώσεις (96.862,59) (3.500,00) 
Υπόλοιπο τέλους περιόδου 31.083,31 31.083,31 

 

 

           Τα ποσά που αφορούν στο κόστος συνταξιοδοτικών παροχών έχουν ως εξής: 
 
            ποσά εκφρασµένα σε ευρώ 
 

 
Ανάλυση συνταξιοδοτικών  παροχών 

         Η Εταιρεία 
31-12-2012 31-12-2011 

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 95.411,40 -- 
Χρηµατοοικονοµικό κόστος 1.451,19 30,93 
Επίδραση περικοπής/διακανονισµού/τερµατικές παροχές -- 3.411,76 
Απορρόφηση/(Μετακίνηση) Προσωπικού (εφαρµογή IFRS 3) -- 31.083,31 
Μη καταχωρηµένα αναλογιστικά (κέρδη)/ζηµίες                           --          57,31 
Σύνολο συνταξιοδοτικών παροχών 96.862,59 34.583,31 

 
 
 

Η επιβάρυνση για τη χρήση έχει περιληφθεί στα έξοδα προσωπικού στις κάτωθι κατηγορίες του     
λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσεως : 

 
 
 

 
 

         Η Εταιρεία 
31-12-2012 31-12-2011 

Κόστος παραγωγής -- 27.352,01 
Έξοδα διοίκησης                  --    7.231,00 
Σύνολο -- 34.583,31 
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13. Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 
      Οι λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις αναλύονται ως ακολούθως: 

 
           ποσά εκφρασµένα σε ευρώ 
 

       Η Εταιρεία 
31-12-2012 31-12-2011 

Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισµούς 4.801,57 3.741,20 
Πιστωτές διάφοροι  124.763,89 -- 
Υποχρεώσεις από φόρους- τέλη (πλην 
του φόρου εισοδήµατος) 1.040,18               -- 
Σύνολο λοιπών βραχυπρόθεσµων 
υποχρεώσεων 130.605,64 3.741,20 

 

 

 

14. 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 ∆. 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 «ROTA Logistics Αποθήκευση – Ανασυσκευασία – ∆ιανοµές Α.Ε.» 
καθώς του 92,7% του µετοχικού της κεφαλαίου ανήκει στον Εκδότη και το 7,3% στον Εγγυητή της 
παραπάνω δανειακής σύµβασης. 

 

 

15. Άλλα έσοδα 
      Τα άλλα έσοδα αναλύονται ως ακολούθως: 
 
       ποσά εκφρασµένα σε ευρώ 
 

       Η Εταιρεία 
1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011 

   
Αναλογούσες στην χρήση 
επιχορηγήσεις παγίων στοιχείων 10.697,58 73.528,74 
Λοιπά 1.402,26 150,23 
Σύνολο άλλων εσόδων 12.099,84 73.678,97 
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16. Λειτουργικά έξοδα 
     Τα λειτουργικά έξοδα αναλύονται ως ακολούθως:  
 
       ποσά εκφρασµένα σε ευρώ 
Της Εταιρείας 1/1-31/12/2012 
 Έξοδα  

διοίκησης 
Άλλα έξοδα 

εκµετάλλευσης 
 

Σύνολο 
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 79.894,76 -- 79.894,76 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων 30.540,00 -- 30.540,00 
Παροχές τρίτων 15.496,46 -- 15.496,46 
∆ιάφορα έξοδα 13.888,66 -- 13.888,66 
Αποσβέσεις 5.433,89 -- 5.433,89 
Προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες -- -- -- 
Λοιπά έξοδα  -- 677,79 677,79 
Σύνολο λειτουργικών εξόδων 145.253,77 677,79 145.931,56 

 
 
Της Εταιρείας 1/1-31/12/2011 
 Έξοδα  

διοίκησης 
Άλλα έξοδα 

εκµετάλλευσης 
 

Σύνολο 
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 10.617,87 -- 10.617,87 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων 24.666,18 -- 24.666,18 
Παροχές τρίτων 10.643,61 -- 10.643,61 
∆ιάφορα έξοδα 8.700,36 -- 8.700,36 
Αποσβέσεις 32.521,20 -- 32.521,20 
Προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες -- 630,00 630,00 
Λοιπά έξοδα  4.055,06 833,00 4.888,06 
Σύνολο λειτουργικών εξόδων 91.204,28      1.463,00 92.667,28 

 

 

Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού είναι κατά την 31-12-2012 2 άτοµα και κατά την 31-12-2011 5 
άτοµα. 
 
 
17. Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 
Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα αναλύονται ως ακολούθως: 
 
ποσά εκφρασµένα σε ευρώ 
 
 Η Εταιρεία 
 1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011 
Τόκοι βραχυπρόθεσµων δανείων 22.314,81 16.111,08 
Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα 229,95 2.389,42 
Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εξόδων 22.544,76 18.500,50 
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18. Κέρδη ανά µετοχή 

Ο υπολογισµός των βασικών κερδών ανά µετοχή βασίζεται στις ακόλουθες πληροφορίες: 

 

           ποσά εκφρασµένα σε ευρώ 
 

       Η Εταιρεία  
    1/1-31/12/2012  1/1-31/12/2011  
Κέρδη χρήσεως µετά την φορολογία      
ως κατάσταση αποτελεσµάτων             (188.590,94)    (171.547,83)  
Μέσος σταθµισµένος αριθµός κοινών µετοχών     
για τους σκοπούς των βασικών κερδών ανά 
µετοχή 370.000  370.000  
 Κέρδος (ζηµία) ανά µετοχή  (0,5097)  (0,4636)  

 
 
19. Λειτουργικές µισθώσεις 

Η εταιρεία ως µισθωτής έχει προβεί σε µακροχρόνια µισθωτήρια συµφωνητικά 12 ετών, που αντιπροσωπεύει 
µίσθωµα οικοπέδου, και επί του οικοπέδου αυτού έχει ανεγείρει κτιριακές εγκαταστάσεις τις οποίες 
χρησιµοποιεί για τις ανάγκες λειτουργίας της. Η µίσθωση αυτή έληξε τον Μάρτιο 2011. Από 01/04/2011 έχει 
συνάψει ιδιωτικό συµφωνητικό µίσθωσης διάρκειας 5 ετών µε την µητρική εταιρεία ΣΩΚΡΑΤΗΣ 
∆.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ ΑΕ “YALCO” µε το οποίο έχει µισθώσει χώρο 4.000 τµ τα οποία χρησιµοποιεί 
για τις ανάγκες λειτουργίας της (αποθήκη, γραφεία). 
 
      ποσά εκφρασµένα σε ευρώ 
 

    Η Εταιρεία 
 31-12-2012 31-12-2011 
Μισθώµατα που αναγνωρίσθηκαν ως 
έξοδα της χρήσεως 

 
54.000,00 

 
19.760,82 

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

    Η Εταιρεία 
 31-12-2012 31-12-2011 
Εντός του επόµενου έτους 24.000,00 96.000,00 
Από δεύτερο έως πέµπτο έτος 72.000,00 312.000,00 
Σύνολο 96.000,00 408.000,00 
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20. Συναλλαγές µεταξύ συνδεδεµένων µερών 

Οι συναλλαγές της εταιρείας προς και από συνδεδεµένα µέρη αναλύονται ως ακολούθως: 
 

ποσά εκφρασµένα σε ευρώ 
                                                                                       Η  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 

 31/12/2012 31/12/2011   
     
Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών     
προς τον Όµιλο -- 61.405,19   
προς Λοιπά συνδεδεµένα µέρη                    --                   --   
                   -- 61.405,19   
Αγορές αγαθών και υπηρεσιών     
από τον Όµιλο 54.000,00 19.760,82   
από Λοιπά συνδεδεµένα µέρη                 --                    --   
 54.000,00 19.760,82   
Απαιτήσεις     
από τον Όµιλο 759.439,37 855.013,23   
από Λοιπά συνδεδεµένα µέρη                   --                    --   
 759.439,37 855.013,23   
Υποχρεώσεις     
προς τον Όµιλο 54.882,72                   --   
προς Λοιπά συνδεδεµένα µέρη                    --                    --   
       54.882,72                    --   
Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών 
στελεχών και µέλη της διοίκησης 

 
6.000,00 

 
6.000,00 

  

Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και 
µέλη της διοίκησης  

 
                 -- 

 
                 -- 

  

Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη 
και µέλη της διοίκησης 

 
                 -- 

 
                 --  

  

 

 

 

21. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικών κινδύνων 
 

α)  ∆ιαχείριση 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 ∆ιοίκηση 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 
 31/12/2012 31/12/2011 
   
∆άνεια τραπεζών  205.557,76 205.382,55 
Μείον: Χρηµατικά διαθέσιµα & ταµιακά ισοδύναµα (48.470,77)   (2.152,40) 
Καθαρό χρέος 157.086,99 203.230,15 
   
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 498.113,76 686.704,70 
   
Σχέση καθαρού χρέους προς τα ίδια κεφάλαια  0,32       0,30 
   

 
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 31/12/2012, το κέρδος θα µειώνονταν ή θα 
αυξάνονταν αντίστοιχα κατά περίπτωση περίπου € 1.000,00. 
 
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 96% των απαιτήσεων της εταιρίας προέρχονται από τον Όµιλο, ενώ για την µείωση του πιστωτικού 
κινδύνου από λοιπούς πελάτες η εταιρεία παρακολουθεί διαρκώς την χρηµατοοικονοµική τους κατάσταση. 
Κατά την διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου 1/1-31/12/2012 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. 
 
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 υφίστανται καθόσον η εταιρεία δεν 
έχει εµπορικές συναλλαγές σε ξένο νόµισµα. 
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22. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις και δεσµεύσεις 

∆εν 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 31-12-2012. 



ROTA LOGISTICS ΑΠΟΘHΚΕΥΣΗ – ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣIΑ - ∆ΙΑΝΟΜEΣ Α.Ε
ΑΡ. Μ. Α.Ε.: 42293/62/Β/99/0057

5ο χλµ Εθν. Οδού Θεσ/νίκης - Κατερίνης (Καλοχώρι Θεσσαλονίκης)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΩΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

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

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 - ∆ΙΑΝΟΜEΣ 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

∆ιεύθυνση διαδυκτίου : www.rotalogistis.gr ποσά εκφρασµένα σε €
Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου : ∆ηµήτριος Σ. Κωνσταντίνου / Πρόεδρος & ∆/νων Σύµβουλος 1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011

Σωκράτης ∆. Κωνσταντίνου / Αντιπρόεδρος Λειτουργικές δραστηριότητες
Αντωνία Λ. Λεκατσά  / Μέλος Κέρδη/ (ζηµίες) προ φόρων (190.670,18) (180.136,76)
Θεόδωρος Μ. Φυτιλής  / Μέλος Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Γεώργιος Π. Παππάς  / Μέλος Αποσβέσεις 24.810,26 197.522,56

Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Προβλέψεις --- 31.713,31
Συµβούλιο των ετήσιων οικονοµικών Αποτελέσµατα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζηµίες) επενδυτικής δραστηριότητας (10.697,58) (73.542,64)
καταστάσεων 19 Φεβρουαρίου 2013 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 22.254,76 18.500,50
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής : Κωνσταντίνος Στ. Περπερής 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 109.266,81 25.794,40
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 113.433,85 (1.434,98)

ποσά εκφρασµένα σε € Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα 22.254,76 18.500,50

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2012 31/12/2011 Καταβεβληµένοι φόροι --- 926,68
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 78.225,66 103.023,23 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 46.143,16 (1.010,79)

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 0,22 12,91 Επενδυτικές δραστηριότητες
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 759,50 759,50 Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων --- (4.319,00)
Απαιτήσεις από πελάτες 780.328,61 892.255,21 Τόκοι εισπραχθέντες --- 13,90
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 57.534,23 8.556,07 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) --- (4.305,10)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 916.848,22 1.004.606,92 Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 175,21 2.932,67
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Εξοφλήσεις δανείων -- --
Μετοχικό Κεφάλαιο 1.091.500,00 1.091.500,00 Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 175,21 2.932,67

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων (593.386,24) (404.795,30) Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α) 498.113,76 686.704,70 χρήσης (α)+(β)+(γ) 46.318,37 (2.383,22)
Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 67.346,28 80.123,10 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 2.152,40 4.535,62
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 205.557,76 205.382,55 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 48.470,77 2.152,40

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 145.830,42 32.396,57
Σύνολο υποχρεώσεων (β) 418.734,46 317.902,22 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β) 916.848,22 1.004.606,92 ποσά εκφρασµένα σε €

1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Κύκλος εργασιών 211.065,57 127.217,32
1. Οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας συµπεριλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που καταρτίζει Μικτά κέρδη/ (ζηµίες) (34.293,70) (142.661,85)
η µητρική εταιρεία ΣΩΚΡΑΤΗΣ ∆. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. «YALCO», µε έδρα στην Ελλάδα. Η συµµετοχή της στο Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών
µετοχικό κεφάλαιο είναι 92,70% και ενσωµατώνεται µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης και επενδυτικών αποτελεσµάτων (168.125,42) (161.650,16)
2. Το θέµα έµφασης συνίσταται στο ότι λόγω των συσσωρευµένων ζηµιών,το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων  Κέρδη/ (ζηµίες) προ φόρων (190.670,18) (180.136,76)

ROTA logistics Α.Ε.

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) (188.590,94) (171.547,83)
3. Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2010 και 2011 (σηµείωση 10 των ετήσιων οικ. καταστάσεων).
4. Έχουν τηρηθεί οι ίδιες βασικές λογιστικές αρχές µε την προηγούµενη χρήση 31/12/2011 Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β)                 --                 --
5. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού κατά την 31/12/2012 είναι 2 άτοµα και κατά την 31/12/2011 5άτοµα. Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α) + (Β) (188.590,94) (171.547,83)
6. Επί των παγίων στοιχείων δεν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη.
7. ∆εν υπάρχουν σηµαντικές επιδικίες ή υπό διαιτησία διαφορές και αποφάσεις δικαστικών ή διοικητικών οργάνων Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή – βασικά (σε €) (0,5097) (0,4636)
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 (154.012,74) (37.656,34)
    2. Προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις : --
    3. Λοιπές προβλέψεις που έχουν σχηµατισθεί : -- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ 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 31/12/2012 31/12/2011
προκύψει από συναλλαγές της µε τα  συνδεδεµένα µέρη, όπως ορίζονται από το ∆ΛΠ 24, είναι ως εξής: Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  έναρξης χρήσεως

31/12/2012 31/12/2011 (01.01.2012 και 01.01.2011αντίστοιχα) 686.704,70 858.252,53
α) Έσοδα --- 61.405,19 Κέρδη / (ζηµίες) χρήσεως µετά από φόρους (188.590,94) (171.547,83)
β) Έξοδα 54.000,00 19.760,82 Λοιπά συνολικά έσοδα -- --
γ) Απαιτήσεις 759.439,37 855.013,23 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα (188.590,94) (171.547,83)
δ) Υποχρεώσεις 54.882,72 -- Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως
ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µέλών της διοίκησης 6.000,00 6.000,00 (31.12.2012 και 31.12.2011αντίστοιχα) 498.113,76 686.704,70
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης -- --
ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης -- --

Θεσσαλονίκη 19 Φεβρουαρίου 2013

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

∆. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Σ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Θ. ΦΥΤΙΛΗΣ


