CLOUD HELLAS ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 20237/01/Β/89/464
Ε∆ΡΑ: ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 15, 10674 ΑΘΗΝΑΙ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ α@ό 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 µέχρι 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

(∆ηµοσιευµένα βάσει του ν. 2190,άρθρο 135 για ε ιχειρήσεις ου συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενο οιηµένες και µη, κατά τα ∆ΠΧΑ)

Τα @αρακάτω στοιχεία και @ληροφορίες, @ου @ροκύ@τουν α@ό τις οικονοµικές καταστάσεις,στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα α@οτελέσµατα της "CLOUD HELLAS KTHMATIKH A.E". Συνιστούµε ε@οµένως στον αναγνώστη, @ριν @ροβεί σε ο@οιαδή@οτε
είδους ε@ενδυτική ε@ιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την εταιρία, να ανατρέξει στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρίας ό@ου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΣΥΝΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Αρµόδια Υ ηρεσία: Νοµαρχία Αθηνών
Ηµερ.έγκρισης των ετήσιων οικον.καταστάσεων: 20 Φεβρουαρίου 2014
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής : ∆έσ οινα Μαρίνου(ΑΜ ΣΟΕΛ : 17681)
Ελεγκτική εταιρία : PriceWaterhouseCoopers Aνώνυµη Ελεγκτική Εταιρεία
Τύ ος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Γνώµη χωρίς ε ιφύλαξη

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΑΡΙΣΤEI∆ΗΣ ΒΑΡΦΗΣ
ΝΑΤΑΛΙΑ ΣΤΡΑΦΤΗ

31/12/2013

Ποσά εκφρασµένα σε €

Ε ενδύσεις σε ακίνητα
Α αιτήσεις α ό ελάτες
Α αιτήσεις α ό µετόχους
Λοι ά κυκλοφορούντα εριουσικά στοιχεία

63.181.124
195.498
50.000.000
5.982.600

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Ποσά εκφρασµένα σε €

67.470.000
98.030
0
5.517.163

119.359.222

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

31/12/2012

73.085.193

Μετοχικό κεφάλαιο
Λοι ά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων

20.460.153
41.589.084

8.451.612
(13.609.570)

Μακρο ρόθεσµες δανειακές υ οχρεώσεις
Λοι ές µακρο ρόθεσµες υ οχρεώσεις
Βραχυ ρόθεσµες δανειακές υ οχρεώσεις
Λοι ές βραχυ ρόθεσµες υ οχρεώσεις

0
0
55.983.021
1.326.964

10.979.123
6.636.742
58.741.021
1.886.265

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων µετόχων εταιρείας (α)

62.049.237

Σύνολο υ@οχρεώσεων (β)
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
Π
οσά εκφρασµένα σε € )

Έσοδα µίσθωσης ε ενδυτικών ακινήτων
A οτέλεσµα α ό την ε ιµέτρηση στην εύλογη αξία των ακινήτων
Μείον: ∆α άνες εκµετάλλευσης

Mικτό α@οτέλεσµα α@ό την ε@ενδυτική δραστηριότητα
Κέρδη/(Ζηµίες) ρο φόρων, χρηµατοδοτικών, ε ενδυτικών α
Κέρδη/(Ζηµίες) @ρο φόρων
Κέρδη/(Ζηµίες) µετά φόρων (Α)
Λοι ά συνολικά έσοδα µετά α ό φόρους (Β)

οτελεσµάτων

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα µετά α@ό φόρους (Α)+(Β)
Κέρδη/(ζηµιές) µετά α@ό φόρους ανά µετοχή-βασικά (σε €)
Κέρδη/(Ζηµιές) ρό φόρων, χρηµατοδοτικών, ε ενδυτικών
α οτελεσµάτων και α οσβέσεων

(5.157.958)

57.309.985
119.359.222

78.243.151
73.085.193

1/1-31/12/2013

1/1-31/12/2012

3.238.913
3.238.913
(1.757.005)
4.995.561

1.391.259
1.391.259
(3.642.920)
(2.027.748)

6.448.471
(4.288.876)
1.079.318

6.447.110
(7.800.000)
2.744.149

-

-

4.995.561

(2.027.748)
(5)

3.238.913

1.391.259

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως (1/1/2013 και 1/1/2012 αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικό συνολικό εισοδήµα µετά α ό φόρους

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης 31/12/2013 και 31/12/2012 αντίστοιχα)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
(ετήσια ) Ποσά εκφρασµένα σε χιλ. €.

Κέρδη /(Ζηµιές) ρο φόρων
Πλέον / µείον ροσαρµογές για:
Ζηµιά εύλογης αξίας ε ενδύσεων σε ακίνητα
(Έσοδα) / Έξοδα τόκων
Κέρδη α ό ε αναµέτρηση του δανεισµού

Πλέον / µείον ροσαρµογές για:
µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή ου σχετίζονται µε
λειτουργικές δραστηριότητες

Μείωση / (αύξηση) α αιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υ οχρεώσεων ( λην δανειακών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
Καταβεβληµένοι φόροι

1/1-31/12/2013

1/1-31/12/2012

(5.157.958)
4.995.561

(162.397)

(5.157.958)

1/1-31/12/2012

1/1-31/12/2012

(1.757.005)

(3.642.920)

4.288.876
4.995.918
(2.758.000)

7.800.000
5.034.178
0

(97.468)
280.064

172.081
(737.770)

(4.354.263)

(4.614.742)
-

Σύνολο εισροών/(εκροών) α@ό λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Ε@ενδυτικές δραστηριότητες

598.122

Σύνολο εισροών/(εκροών) α@ό ε@ενδυτικές δραστηριότητες (β)
χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

-

Τόκοι εισ ραχθέντες

(3.130.210)
(2.027.748)

Έξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου µε την κεφαλαιο οίηση οµολογιακού δανείου και
τόκων
Σύνµολο ταµειακών εκροών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)

(132.685)

Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά
διαθέσιµα και ισοδύναµα @εριόδου (α) + (β) + (γ)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης

465.437
5.517.163
5.982.600

4.010.828

21.808

21.808

(132.685)

4.032.636
1.484.527
5.517.163

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Στις 26/11/2013 η Εταιρεία ροέβη σε κεφαλαιο οίηση των οµολογιακών δανείων, ου είχε εκδώσει στα συνδεδεµένα µέρη Paneuropean Investments Holland B.V και Henderson Indirect Property Srl, και των οφειλόµενων τόκων αυτών συνολικού ύψους €12.008.541 µε αντίστοιχη αύξηση του µετοχικού
κεφαλαίου. Στις 31/12/2013, το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας α οτελείται α ό 1.000.986 µετοχές ονοµαστικής αξίας €20,44 ανά µετοχή. Το µετοχικό κεφάλαιο είναι ολοσχερώς καταβληµένο.
Στις 31/12/2013, οι µέτοχοι της Εταιρείας Retail Parks Ελλάς Α.E. Συµµετοχών, Paneuropean Investments Holland B.V και Henderson Indirect Property Srl ούλησαν τον µερίδιο τους στην Eurobank Properties Α.Ε.Ε.Α.Π µε συµφωνηθέν τίµηµα €3,00, βάσει της συµφωνίας ου υ ογράφηκε στις 9/12/2013.
2. Η Εταιρεία δεν α ασχολεί ροσω ικό.
3.Οι εν λόγω οικονοµικές καταστάσεις εριλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσειςτου Οµίλου "Eurobank Properties Α.Ε.Ε.Α.Π." ου έχει έδρα την Ελλάδα µε οσοστό 100%, µε την µέθοδο της ολικής ενο οίησης.
4. Η Εταιρεία έχει ροβεί σε εραίωση των χρήσεων 2005 έως και 2009 µε βάση τις διατάξεις της ΠΟΛ.1159/2011. Παραµένει ανέλεγκτη φορολογικά η χρήση 2010. Για την χρήση 2011 και 2012 η εταιρεία ελέγχθηκε φορολογικά βάσει του Ν.2238/1994, ενώ για το 2013 ο ανωτέρω έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη.
5. Τα Λοι ά Συνολικά έσοδα µετά α ό φόρους της χρήσεως καθώς και της ροηγούµενης χρήσης είναι µηδενικά.
6.Συναλλαγές µε συνδεδεµένη µέρη την 31 ∆εκεµβρίου 2013
Εταιρεία
α) Έσοδα
β) Έξοδα
635.146
γ) Α αιτήσεις
δ) Υ οχρεώσεις
ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών διοίκησης
ζ) Υ οχρεώσεις ρος τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΣ
Α.∆.Τ. Ν161578

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΒΑΡΦΗΣ
Α.∆.Τ. Ξ163166

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ∆.Σ

ΝΑΤΑΛΙΑ ΣΤΡΑΦΤΗ
Α.∆.Τ. Τ538405

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΛΕΓΚΑΣ

Αρ. Αδείας ΟΕΕ4750
MS ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α.Ε.

