








































































































































ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεµβρίου 2017

30. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (συνέχεια)

Παράγοντες οικονοµικού κινδύνου (συνέχεια)

(iii) Λειτουργικός κίνδυνος
Ο λειτουργικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος που απορρέει από αδυναµία των συστηµάτων τεχνολογίας και 
ελέγχων του Συγκροτήµατος καθώς και ο κίνδυνος που προέρχεται από ανθρώπινο λάθος και φυσικές 
καταστροφές. Τα συστήµατα του Συγκροτήµατος ελέγχονται, συντηρούνται και αναβαθµίζονται όποτε 
κρίνεται αναγκαίο από το Διοικητικό Συµβούλιο.

(iv) Κίνδυνος συµµόρφωσης
Ο κίνδυνος συµµόρφωσης είναι ο κίνδυνος χρηµατικής απώλειας, συµπεριλαµβανοµένης και απώλειας 
από πρόστιµα και άλλες ποινές, που απορρέει από τη µη συµµόρφωση µε τους νόµους και κανονισµούς 
της Πολιτείας. Ο κίνδυνος αυτός περιορίζεται µέσω της εποπτείας που ασκείται από το Λειτουργό 
Συµµόρφωσης, αλλά και µέσω άλλων ασφαλιστικών δικλίδων που εφαρµόζει το Συγκρότηµα.

(v) Νοµικός κίνδυνος
Ο νοµικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος χρηµατικής απώλειας, διακοπής των λειτουργιών του 
Συγκροτήµατος ή οποιασδήποτε άλλης αρνητικής κατάστασης που πηγάζει από την πιθανότητα µη 
εφαρµογής ή παράβασης νοµικών συµβάσεων και κατά συνέπεια νοµικών αγωγών.  Ο κίνδυνος αυτός 
περιορίζεται µέσω των συµβολαίων που χρησιµοποιεί το Συγκρότηµα για να εκτελεί τις εργασίες του.

(vi) Κίνδυνος απώλειας φήµης
Ο κίνδυνος αυτός απορρέει από αρνητική δηµοσιότητα όσον αφορά τις εργασίες του Συγκροτήµατος, 
που είτε αληθινή είτε ψευδής, µπορεί να προκαλέσει µείωση της πελατειακής βάσης του, µείωση των 
εισοδηµάτων και νοµικές αγωγές εναντίον του Συγκροτήµατος. Το Συγκρότηµα εφαρµόζει διαδικασίες 
µε σκοπό την ελαχιστοποίηση του κινδύνου αυτού.

Διαχείριση κεφαλαίου
Το Συγκρότηµα διαχειρίζεται τα κεφάλαια του ούτως ώστε να διασφαλίζει ότι θα συνεχίσει να λειτoυργεί ως 
δρώσα oικονoµική µoνάδα και ταυτόχρονα να έχει τη µέγιστη δυνατή απόδοση για τους µετόχους µέσω της 
βέλτιστης αναλογίας ιδίων κεφαλαίων και δανεισµού. Η γενική στρατηγική του Συγκροτήµατος δεν έχει 
αλλάξει από το προηγούµενο έτος.

31. ΔΙΚΑΙΕΣ ΑΞΙΕΣ

Οι δίκαιες αξίες των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων του Συγκροτήµατος 
και της Εταιρείας είναι περίπου οι ίδιες όπως και τα ποσά που εµφανίζονται στην ενοποιηµένη  κατάσταση 
οικονοµικής θέσης και στην κατάσταση οικονοµικής θέσης της Εταιρείας. 

32. ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ/ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Η Εταιρεία υπόκειται σε ενδεχόµενες υποχρεώσεις  ύψους €500.000 - €2.000.000 βάσει αγωγών που 
εκκρεµούν στις 31 Δεκεµβρίου 2017 εναντίον της. Οι νοµικοί σύµβουλοι της Εταιρείας πιστεύουν ότι η 
Εταιρεία κατέχει σηµαντικά στοιχεία για να υπερασπιστεί τις πιο πάνω αγωγές.(βλέπε σηµείωση 34).

Επίσης το Τµήµα Φορολογίας µετά από επίσκεψη ελέγχου και εξέταση των βιβλίων και αρχείων της 
Εταιρείας, έχει εκδώσει βεβαίωση φόρου ύψους €93.466 σχετικά µε Φόρο Προστιθέµενης Αξίας. Η 
πρόβλεψη που έχει γίνει από το Διοικητικό Συµβούλιο ανέρχεται στις €62.750.  Το Διοικητικό Συµβούλιο 
της Εταιρείας υπέβαλε ένσταση στην εν λόγω επιβολή φορολογίας στις 15 Μαρτίου 2018.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεµβρίου 2017

33. ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 



Η θυγατρική εταιρεία Rovineta Holdings Ltd έχει µισθώσει γη από την Κυπριακή Δηµοκρατία µε αρχική 
διάρκεια µίσθωσης 33 έτη και µε δικαίωµα ανανέωσης της για άλλες δύο περιόδους από 33 χρόνια έκαστη 
(σύνολο 99 έτη). Το ετήσιο µίσθωµα υπόκειται σε αναθεώρηση κάθε πέντε έτη. 

Το σύνολο των ελάχιστων µελλοντικών καταβολών µισθωµάτων σύµφωνα µε τις µη ακυρώσιµες 
λειτουργικές µισθώσεις είναι ως εξής (µέχρι την πώληση του δικαιώµατος µίσθωσης όπως περιγράφεται πιο 
πάνω): 

2017 2016

€ €
Εντός ενός έτους 5.125 5.565
Από 1 µέχρι 5 έτη 20.500 20.500

Μετά από 5 έτη    61.500               66.625
   87.125              92.690

34. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

Στις 29 Ιανουαρίου 2018 το Δικαστήριο έκδωσε απόφαση, µε την συγκατάθεση των δύο µερών, και δεν θα 
πληρωθούν οποιαδήποτε ποσά από την Εταιρεία προς τρίτους αναφορικά µε τις υποθέσεις που αναφέρονται 
στην σηµείωση 32.
  
Δεν υπήρξαν οποιαδήποτε άλλα σηµαντικά γεγονότα µετά την ηµεροµηνία αναφοράς που να επηρεάζουν τις 
οικονοµικές καταστάσεις στις 31 Δεκεµβρίου 2017.


