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CLOUD HELLAS ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις - 31 ∆εκεµβρίου 2012
(Όλα τα ποσά σε € - Ευρώ)

Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης

Σηµείωση

31.12.2012

31.12.2011

5

67.470.000
67.470.000

75.270.000
75.270.000

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις

6

98.030

270.111

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

7

5.517.163

1.484.527

5.615.193

1.754.638

73.085.193

77.024.638

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Επενδύσεις σε ακίνητα

Κυκλοφορούν ενεργητικό

Σύνολο ενεργητικού
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο

8

8.451.612

8.451.612

Aποθεµατικά

9

1.115.415

1.115.415

(14.724.985)

(12.697.237)

(5.157.958)

(3.130.210)

Ζηµίες εις νέον
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
∆ανεισµός

10

10.979.123

11.152.659

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις

11

6.636.742

8.251.914

17.615.865

19.404.573

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

12

1.886.265

2.009.254

∆ανεισµός

10

58.741.021

58.741.021

Σύνολο υποχρεώσεων

60.627.286
78.243.151

60.750.275
80.154.848

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

73.085.193

77.024.638

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 5 έως 366 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών
καταστάσεων.
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Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις - 31 ∆εκεµβρίου 2012
(Όλα τα ποσά σε € - Ευρώ)

Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος

Σηµείωση

01.01.2012 έως
31.12.2012

01.01.2011 έως
31.12.2011

Έσοδα από µισθώµατα

13

6.447.110

6.445.800

Έξοδα διοίκησης

14

(1.488.547)

(2.517.752)

Άλλα έσοδα / (έξοδα)

17

4.232.696

15.789

Kέρδη/ (ζηµιές) εύλογης αξίας ακινήτων

5

(7.800.000)

(9.730.000)

1.391.259

(5.786.163)

Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης
Xρηµατοοικονοµικά έσοδα

15

21.808

3.997

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα

15

(5.055.986)

(5.036.675)

(3.642.920)

(10.818.841)

1.615.172

1.484.624

Καθαρές ζηµιές χρήσης
Λοιπά συνολικά έσοδα

(2.027.748)
-

(9.334.217)
-

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα

(2.027.748)

(9.334.217)

Ζηµιές προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος

16

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 5 έως 366 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών
καταστάσεων.
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CLOUD HELLAS ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις - 31 ∆εκεµβρίου 2012
(Όλα τα ποσά σε € - Ευρώ)

Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων

Μετοχικό
κεφάλαιο

1 Ιανουαρίου 2011

Αποθεµατικά

Κέρδη εις
νέον

Σύνολο

8.451.612

1.115.415

(3.363.020)

6.204.007

-

-

(9.334.217)

(9.334.217)

8.451.612

1.115.415

(12.697.237)

(3.130.210)

1 Ιανουαρίου 2012
Καθαρές ζηµιές χρήσης
Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης
(καθαρά µετά από φόρους)

8.451.612
-

1.115.415
-

(12.697.237)
(2.027.748)

(3.130.210)
(2.027.748)

-

-

-

-

31 ∆εκεµβρίου 2012

8.451.612

1.115.415

(14.724.985)

(5.157.958)

Καθαρές ζηµιές χρήσης
Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης
(καθαρά µετά από φόρους)
31 ∆εκεµβρίου 2011

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 5 έως 366 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών
καταστάσεων.
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Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις - 31 ∆εκεµβρίου 2012
(Όλα τα ποσά σε € - Ευρώ)

Κατάσταση Ταµειακών Ροών

Σηµείωση

01.01.2012 έως
31.12.2012

01.01.2011 έως
31.12.2011

8.625.570

5.505.101

(4.614.742)

(5.209.789)

4.010.828

295.313

21.808

3.997

21.808

3.997

4.032.636

299.310

1.484.527

1.185.217

5.517.163

1.484.527

Ταµειακές ροές από λειτουργικές
δραστηριότητες
Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

18

Καταβληθέντες τόκοι
Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές
δραστηριότητες
Ταµειακές ροές από επενδυτικές
δραστηριότητες
Τόκοι που εισπράχθηκαν
Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές
δραστηριότητες
Καθαρή αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα και
ισοδύναµα
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της
χρήσης
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος της
χρήσης

7

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.

Το Μέλος ∆.Σ.

Ο Λογιστής

IAN ENTOYAΡΝΤ ΜΠΕΪΚΕΡ
Aρ. ∆. 800944868

ΜΕΡΙ ΦΡΑΝΣΙΣ ΧΑΡΝΕΤΙ
Αρ. ∆. 801272196

ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΛΕΓΚΑΣ
ΑΡ. Α∆ΕΙΑΣ ΟΕΕ 4750
MS ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α.Ε.

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 5 έως 366 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών
καταστάσεων.
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CLOUD HELLAS ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις - 31 ∆εκεµβρίου 2012
(Όλα τα ποσά σε € - Ευρώ)

Σηµειώσεις επί των οικονοµικών πληροφοριών
1

Γενικές πληροφορίες

H κυριότερη δραστηριότητα της CLOUD HELLAS ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η
«Εταιρεία») είναι η απόκτηση ακινήτων, η ανέγερση κτισµάτων και ιδίως καταστηµάτων και η
εκµίσθωση, διοίκηση και εκµετάλλευση αυτών.
Η Εταιρεία εδρεύει στην Ελλάδα, επί της Πλατείας Φιλικής Εταιρείας 15, Κολωνάκι.
Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί προς δηµοσίευση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της
Εταιρείας την 30 Απριλίου 2013.

2

Σύνοψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών

2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων
Οι βασικές λογιστικές αρχές που εφαρµόσθηκαν κατά τη σύνταξη αυτών των οικονοµικών
καταστάσεων περιγράφονται παρακάτω. Αυτές οι αρχές έχουν εφαρµοσθεί µε συνέπεια για όλες τις
περιόδους που παρουσιάζονται, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.
Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) και τις ∆ιερµηνείες της Επιτροπής ∆ιερµηνειών των
∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και ∆ΠΧΑ που έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ∆ΛΠ). Οι
οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τον κανόνα του ιστορικού κόστους όπως έχει
τροποποιηθεί µε την εκτίµηση σε εύλογη αξία των επενδυτικών ακινήτων και των
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων.
Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ απαιτεί τη χρήση λογιστικών
εκτιµήσεων και κρίσης από την ∆ιοίκηση κατά την εφαρµογή των λογιστικών πολιτικών που έχουν
υιοθετηθεί. Επίσης απαιτείται η χρήση υπολογισµών και υποθέσεων που επηρεάζουν τα
αναφερόµενα ποσά των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόµενων
απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων και τα
αναφερόµενα ποσά εισοδηµάτων και εξόδων κατά τη διάρκεια του έτους υπό αναφορά. Παρά το
γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισµοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της ∆ιοίκησης σε σχέση
µε τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγµατικά αποτελέσµατα µπορεί τελικά να διαφέρουν
από αυτούς τους υπολογισµούς. Οι περιοχές που αφορούν περίπλοκες συναλλαγές και εµπεριέχουν
µεγάλο βαθµό υποκειµενικότητας, ή οι υποθέσεις και εκτιµήσεις που είναι σηµαντικές για τις
οικονοµικές καταστάσεις αναφέρονται στην Σηµείωση 4.
Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί λαµβάνοντας υπ’ όψη την προσπάθεια της
∆ιοίκησης για την ολοκλήρωση της πώλησης της Εταιρίας προκειµένου να αντιµετωπίσει τα θέµατα
τα οποία αναφέρονται στη Σηµείωση 3.2
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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. Η εκτίµηση της Εταιρείας σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών των
νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω.
Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικές για την τρέχουσα οικονοµική χρήση
∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων

Μέσα:

Γνωστοποιήσεις»

-

µεταβιβάσεις

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 τροποποίηση
αυτή δεν έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.
Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικές από περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από 1 Ιανουαρίου 2013
∆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. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 9 στις οικονοµικές
της καταστάσεις. Το ∆ΠΧΑ 9 δεν µπορεί να εφαρµοστεί νωρίτερα από την Εταιρεία διότι δεν έχει υιοθετηθεί
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν υιοθετηθεί, η Εταιρεία θα αποφασίσει εάν θα εφαρµόσει το ∆ΠΧΑ 9
νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου 2015.
∆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 επενδυτικά
ακίνητα επιµετρώνται µε τη µέθοδο εύλογης αξίας σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα». Η
Εταιρεία εξετάζει την επίδραση της τροποποίησης στις οικονοµικές της καταστάσεις.
∆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.
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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 («απογύµωνση») κατά το στάδιο της παραγωγής ενός ορυχείου. Βάσει αυτής της διερµηνείας, οι
µεταλλευτικές οικονοµικές οντότητες πιθανώς να χρειαστεί να διαγράψουν στα αποτελέσµατα εις νέον της
έναρξης της περιόδου τις ήδη κεφαλαιοποιηµένες δαπάνες απογύµνωσης των ορυχείων οι οποίες δεν µπορούν
να αποδοθούν σε ένα αναγνωρίσιµο συστατικό ενός αποθέµατος µεταλλεύµατος (“ore body”). Η διερµηνεία
έχει εφαρµογή µόνο σε δαπάνες υπαίθριων ορυχείων και όχι σε υπόγεια ορυχεία ή σε δραστηριότητες εξόρυξης
πετρελαίου και φυσικού αερίου.
∆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.
∆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 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» (εφαρµόζεται στις 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 στις 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
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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. Τα 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.
∆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.
∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις»
Το Πρότυπο αυτό δηµοσιεύθηκε ταυτόχρονα µε το ∆ΠΧΑ 10 και σε συνδυασµό, τα δύο πρότυπα
αντικαθιστούν το ∆ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και Ατοµικές 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 ατοµικές 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 ατοµικές 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.
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∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11 και ∆ΠΧΑ 12 (Τροποποίηση) «Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, από κοινού
συµφωνίες και γνωστοποίηση συµµετοχής σε άλλες οικονοµικές οντότητες: Οδηγίες µετάβασης»
(εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014)
H 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.
∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Εταιρείες Επενδύσεων» (εφαρµόζεται στις ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014)
Η τροποποίηση του ∆ΠΧΑ 10 ορίζει µία εταιρεία επενδύσεων και παρέχει µία 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.
Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τµήµα του προγράµµατος ετήσιων βελτιώσεων για το 2011 του
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 τον
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 διευκρινίσεις 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 µία 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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2.3 Συναλλαγµατικές µετατροπές
(α) Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα παρουσίασης

Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων υπολογίζονται χρησιµοποιώντας το νόµισµα του
πρωτεύοντος οικονοµικού περιβάλλοντος, στο οποίο η Εταιρεία λειτουργεί («λειτουργικό νόµισµα»).
Οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόµισµα αποτίµησης
και το νόµισµα παρουσίασης της Εταιρείας.
(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα

Οι συναλλαγές σε ξένο νόµισµα, αποτιµώνται στο λειτουργικό νόµισµα µε βάση τις ισοτιµίες
συναλλάγµατος που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία της εκάστοτε συναλλαγής. Συναλλαγµατικά
κέρδη και ζηµιές που προκύπτουν από την τακτοποίηση των συναλλαγών σε ξένο νόµισµα και από
την µετατροπή των νοµισµατικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε ξένο νόµισµα µε βάση
την τιµή συναλλάγµατος στο τέλος της χρήσης, αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Συνολικού
Εισοδήµατος.
2.4 Επενδύσεις σε ακίνητα
Ακίνητα τα οποία διακρατούνται για µακροχρόνιες εκµισθώσεις ή για κεφαλαιουχικά κέρδη ή και τα
δύο και δεν χρησιµοποιούνται από την Εταιρεία, κατηγοριοποιούνται ως επένδυση σε ακίνητα.
Οι επενδύσεις σε ακίνητα περιλαµβάνουν ιδιόκτητα οικόπεδα και κτίρια.
Οι επενδύσεις σε ακίνητα καταχωρούνται αρχικά στο κόστος, συµπεριλαµβανοµένων των σχετικών
άµεσων εξόδων κτήσης και χρηµατοδοτικών εξόδων. Χρηµατοδοτικά έξοδα που προκύπτουν για το
σκοπό της απόκτησης, κατασκευής ή παραγωγής ενός επενδυτικού ακινήτου, για το οποίο απαιτείται
ένα σηµαντικό χρονικό διάστηµα προκειµένου να µπορέσει να λειτουργήσει ή να πουληθεί,
κεφαλαιοποιούνται ως µέρος του κόστους του. Τα χρηµατοδοτικά έξοδα κεφαλαιοποιούνται κατά τη
διάρκεια της απόκτησης ή ενεργούς κατασκευής ενώ η κεφαλαιοποίησή τους σταµατά στην
περίπτωση που το ακίνητο ολοκληρωθεί. Η κεφαλαιοποίηση των χρηµατοδοτικών εξόδων
αναστέλλεται στην περίπτωση που η κατασκευή του επενδυτικού ακινήτου ανασταλεί.
Μετά την αρχική καταχώρηση, οι επενδύσεις σε ακίνητα αποτιµώνται σε «εύλογη αξία». Η «εύλογη
αξία» βασίζεται σε τιµές που επικρατούν σε ενεργή αγορά, αναµορφωµένες, όπου κρίνεται
απαραίτητο, λόγω διαφορών στη φύση, την τοποθεσία ή την κατάσταση του εκάστοτε ακινήτου. Εάν
η άντληση τέτοιων πληροφοριών δεν είναι εφικτή, τότε η Εταιρεία εφαρµόζει εναλλακτικές µεθόδους
αποτίµησης, όπως πρόσφατες τιµές σε λιγότερο ενεργές αγορές ή προεξοφληµένες µελλοντικές
ταµειακές ροές. Αυτές οι εκτιµήσεις αναθεωρούνται από την Εταιρεία, σε ετήσια βάση και
πραγµατοποιούνται από ανεξάρτητο, αναγνωρισµένο εκτιµητή της Κεντρική ΕΠΕ FPD Savillis. Οι
επενδύσεις σε ακίνητα που επανακατασκευάζονται για διαρκή χρήση ως επενδύσεις σε ακίνητα, ή για
τα οποία η αγορά έχει εξελιχθεί σε λιγότερη ενεργή, συνεχίζουν να κατηγοριοποιούνται ως
επενδύσεις σε ακίνητα και αποτιµώνται στην «εύλογη αξία».
Η επιµέτρηση της «εύλογης αξίας» σε ακίνητα υπό κατασκευή εφαρµόζεται µόνο στην περίπτωση
που η «εύλογη αξία» θεωρείται αξιόπιστα µετρήσιµη.
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Σε κάποιες περιπτώσεις είναι πιθανό να υπάρχει δυσκολία στην αξιόπιστη επιµέτρηση της «εύλογης
αξίας» του επενδυτικού ακινήτου υπό κατασκευή. Για να αξιολογηθεί αν η «εύλογη αξία» του
επενδυτικού ακινήτου υπό κατασκευή µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα, η διοίκηση λαµβάνει υπόψη,
µεταξύ άλλων, τους παρακάτω παράγοντες:
-

τους όρους του συµβολαίου κατασκευής

-

το ποσοστό ολοκλήρωσης

-

τα χαρακτηριστικά του έργου / ιδιοκτησίας, αν είναι σύνηθες για την αγορά ή όχι

-

το επίπεδο αξιοπιστίας των µελλοντικών ταµειακών εισροών µετά την ολοκλήρωση

-

τους κινδύνους που αφορούν στην κατασκευή της συγκεκριµένης ιδιοκτησίας

-

προηγούµενη εµπειρία από παρόµοιες κατασκευές

-

τρέχουσα κατάσταση των αδειών κατασκευής

Η «εύλογη αξία» των επενδύσεων σε ακίνητα απεικονίζει, µεταξύ άλλων, έσοδα από ενοίκια
υφιστάµενων εκµισθώσεων και παραδοχές σχετικά µε το έσοδο από µελλοντικές εκµισθώσεις, µε
βάση τις τρέχουσες συνθήκες που ισχύουν στην αγορά. Η «εύλογη αξία» επίσης αντικατοπτρίζει, σε
παρόµοια βάση, οποιαδήποτε ταµειακή εκροή που θα µπορούσε να προσδοκάται, όσον αφορά το
ακίνητο. Ορισµένες από αυτές τις εκροές αναγνωρίζονται ως υποχρέωση, συµπεριλαµβανοµένων των
υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις, που αφορούν περιπτώσεις όπου η γη έχει
κατηγοριοποιηθεί ως επένδυση σε ακίνητο. Λοιπές εκροές, συµπεριλαµβανοµένων ενδεχοµένων
πληρωµών ενοικίων, δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις.
Μεταγενέστερες δαπάνες λογίζονται προσθετικά στην λογιστική αξία του ακινήτου, µόνο όταν
υπάρχει σηµαντική πιθανότητα ότι µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που σχετίζονται µε το εν λόγω
ακίνητο, θα εισρεύσουν στην Εταιρεία και ότι το κόστος αυτού µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα.
Λοιπές δαπάνες επισκευής και συντήρησης βαρύνουν τα αποτελέσµατα της χρήσης, την οποία
αφορούν. Όταν µέρος του επενδυτικού ακινήτου αντικαθίσταται, η αξία του αποαναγνωρίζεται.
Αν η εκτίµηση για ένα ακίνητο διακρακρατούµενο µέσω µίσθωσης είναι καθαρή από όλες τις
πληρωµές που αναµένονται να γίνουν, οποιαδήποτε υποχρέωση µίσθωσης που αναγνωρίζεται
ξεχωριστά στην κατάσταση οικονοµικής θέσης επαναπροστίθεται ώστε να προκύπτει η αξία του
επενδυτικού ακινήτου για λογιστικούς σκοπούς.
Η «εύλογη αξία» του επενδυτικού ακινήτου δεν αντικατοπτρίζει µελλοντικές κεφαλαιουχικές
δαπάνες οι οποίες θα βελτιώσουν ή θα αναβαθµίσουν το ακίνητο και δεν αντικατοπτρίζει τα
σχετιζόµενα µελλοντικά οφέλη από αυτή την µελλοντική δαπάνη εξαιρουµένων αυτών που θα
λαµβάνονταν υπόψη στον καθορισµό της αξίας ενός ακινήτου µε βάση τις εύλογες συνθήκες και
θεωρήσεις της αγοράς.
Μεταβολές στις «εύλογες αξίες» καταχωρούνται στα αποτελέσµατα χρήσης. Οι επενδύσεις σε
ακίνητα αποαναγνωρίζονται είτε όταν έχουν πωληθεί είτε όταν το επενδυτικό ακίνητο έχει µόνιµα
αποσυρθεί από χρήση και κανένα µελλοντικό οικονοµικό όφελος δεν προσδοκάται από την πώλησή
του.
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Όταν η Εταιρεία πωλεί ένα ακίνητο σε «εύλογη αξία» και αυτή η συναλλαγή πραγµατοποιείται µε
βάση τους συνήθεις όρους και συνθήκες της αγοράς, η αξία του αναπροσαρµόζεται προ της πώλησης
ώστε να ισούται µε το τίµηµα της συναλλαγής και η αναπροσαρµογή καταχωρείται στα
αποτελέσµατα χρήσης ως καθαρό κέρδος από αναπροσαρµογή σε εύλογη αξία των επενδύσεων σε
ακίνητα.
Εάν µια επένδυση σε ακίνητο µεταβληθεί σε ιδιοχρησιµοποιούµενο πάγιο, τότε κατηγοριοποιείται
στις ενσώµατες ακινητοποιήσεις και η «εύλογη αξία» του κατά την ηµεροµηνία της αναταξινόµησης
θεωρείται κόστος κτήσης αυτού, για λογιστικούς σκοπούς.
Εάν η χρήση ενός ακίνητου µεταβληθεί τότε αναταξινοµείται από ενσώµατες ακινητοποιήσεις σε
επένδυση σε ακίνητα, οπότε η διαφορά που προκύπτει µεταξύ της λογιστικής αξίας και της «εύλογης
αξίας» αυτού κατά την ηµεροµηνία της ανακατηγοριοποίησής του, αναγνωρίζεται ως
αναπροσαρµογή βάσει του ∆ΛΠ 16. Κατά την έκταση που η αύξηση από την αποτίµηση σε «εύλογη
αξία» αντιστρέφει µια προγενέστερη ζηµία λόγω αποµείωσης της αξίας του στοιχείου, τότε αυτή
αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα χρήσης ως έσοδο. Κάθε υπόλοιπο που αποµένει από την αύξηση
αναγνωρίζεται στα λοιπά συνολικά έσοδα και αυξάνει το αποθεµατικό αναπροσαρµογής της καθαρής
θέσης. Κάθε µείωση που προκύπτει στη λογιστική αξία του ακινήτου αρχικά αναγνωρίζεται στα
λοιπά συνολικά έσοδα κατά την έκταση που αφορά ένα προηγουµένως αναγνωρισθέν ποσό στο
αποθεµατικό αναπροσαρµογής. Κάθε υπόλοιπο που αποµένει από τη µείωση αναγνωρίζεται στα
αποτελέσµατα ως έξοδο.
Όταν η χρήση ενός επενδυτικού ακινήτου διαφοροποιείται, και η διαφοροποίηση αυτή είναι
υποστηριζόµενη από έναρξη ανάπτυξης µε σκοπό την πώληση, το ακίνητο µεταφέρεται στα
αποθέµατα. Το «τεκµαρτό κόστος» του ακινήτου για την επακόλουθη ταξινόµησή του στα
αποθέµατα είναι η εύλογη αξία του κατά την ηµεροµηνία της διαφοροποίησης της χρήσης του.
Τυχόν µεσιτικά έξοδα σχετικά µε διαπραγµατεύσεις συµβολαίων µίσθωσης κεφαλαιοποιούνται στη
λογιστική αξία των σχετικών επενδυτικών ακινήτων και αποσβένονται κατά τη διάρκεια της
µίσθωσης.
2.5 Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Τα ενσώµατα πάγια επιµετρώνται στο ιστορικό κόστος µείον συσσωρευµένες αποσβέσεις και µείον
τυχόν συσσωρευµένες ζηµίες αποµείωσης. Το κόστος κτήσεως περιλαµβάνει όλες τις άµεσες
δαπάνες που σχετίζονται µε την απόκτηση των στοιχείων.
Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται αυξητικά της λογιστικής αξίας των ενσωµάτων παγίων ή
αναγνωρίζονται ως ξεχωριστό πάγιο, ανάλογα µε την περίπτωση, µόνον εάν υπάρχει σηµαντική
πιθανότητα ότι µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που σχετίζονται µε το πάγιο θα εισρεύσουν στον
Εταιρεία, και το κόστος του παγίου µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα. Η Εταιρεία αναγνωρίζει στη
λογιστική αξία ενός στοιχείου των ενσώµατων ακινητοποιήσεων το κόστος αντικατάστασης τέτοιου
στοιχείου όταν επιβαρύνεται µε αυτό, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια αναγνώρισης. Η λογιστική
αξία των τµηµάτων των ενσώµατων ακινητοποιήσεων που αντικαθίστανται διαγράφεται. Λοιπές
δαπάνες επισκευής και συντήρησης καταχωρούνται στα αποτελέσµατα της χρηµατοοικονοµικής
περιόδου, κατά την οποία πραγµατοποιούνται.
Χρηµατοδοτικά έξοδα που προκύπτουν για το σκοπό της απόκτησης, κατασκευής ή παραγωγής ενός
ενσώµατου παγίου στοιχείου, για το οποίο απαιτείται ένα σηµαντικό χρονικό διάστηµα προκειµένου
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να µπορέσει να λειτουργήσει ή να πουληθεί, κεφαλαιοποιούνται ως µέρος του κόστους του. Τα
χρηµατοδοτικά έξοδα κεφαλαιοποιούνται κατά τη διάρκεια της απόκτησης ή ενεργούς κατασκευής
ενώ η κεφαλαιοποίησή τους σταµατά στην περίπτωση που το πάγιο ολοκληρωθεί. Η κεφαλαιοποίησή
των χρηµατοδοτικών εξόδων αναστέλλεται στην περίπτωση που η κατασκευή του παγίου ανασταλεί.
Οι αποσβέσεις των ενσώµατων παγίων, οι οποίες προσεγγίζονται µε βάση τη µέθοδο των επιµέρους
συστατικών στοιχείων του εκάστοτε παγίου, υπολογίζονται µε την σταθερή µέθοδο κατά τη διάρκεια
της ωφέλιµης ζωής τους.
Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση
και προσαρµόζονται ανάλογα, τουλάχιστον στο τέλος κάθε χρήσης.
Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωµάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, η διαφορά
(αποµείωση) καταχωρείται άµεσα ως έξοδο στα αποτελέσµατα (Σηµείωση 2.7 παρακάτω).
Κατά την πώληση ενσωµάτων παγίων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται και της
λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στα αποτελέσµατα.
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2012 η Εταιρεία δεν έχει στην κατοχή της ενσώµατα πάγια.
2.6 Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία παρουσιάζονται στο κόστος κτήσης µείον τις συσσωρευµένες
αποσβέσεις και τυχόν ζηµία αποµείωσης. Το κόστος κτήσης περιλαµβάνει και τις δαπάνες που
σχετίζονται άµεσα µε την απόκτηση άυλων περιουσιακών στοιχείων.
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2012 η Εταιρεία δεν είχε στην κατοχή της άυλα περιουσιακά στοιχεία.
2.7 Αποµείωση αξίας µη χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού
Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιµη ζωή, δεν αποσβένονται και υπόκεινται
σε έλεγχο αποµείωσης ετησίως και επίσης όταν κάποια γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες
καταδεικνύουν ότι η λογιστική αξία µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη.
Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους όταν
υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Ζηµία αποµείωσης αναγνωρίζεται
για το ποσό κατά το οποίο η λογιστική αξία του παγίου υπερβαίνει την ανακτήσιµη αξία του
καταχωρείται σαν έξοδο στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων στο έτος που προκύπτει.
Η ανακτήσιµη αξία είναι η µεγαλύτερη αξία µεταξύ εύλογης αξίας, µειωµένη µε το απαιτούµενο για
την πώληση κόστος, και αξίας χρήσεως (παρούσα αξία χρηµατοροών που αναµένεται να
δηµιουργηθούν µε βάση την εκτίµηση της διοίκησης για τις µελλοντικές οικονοµικές και
λειτουργικές συνθήκες). Για την εκτίµηση των ζηµιών αποµείωσης τα περιουσιακά στοιχεία
εντάσσονται στις µικρότερες δυνατές µονάδες δηµιουργίας ταµειακών ροών. Μη χρηµατοοικονοµικά
περιουσιακά στοιχεία, εκτός από υπεραξία, που έχουν υποστεί αποµείωση επανεκτιµούνται για
πιθανή αντιστροφή της αποµείωσης σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού.
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2.8 Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία της Εταιρείας ταξινοµούνται στις παρακάτω κατηγορίες µε βάση το
σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν. Η ∆ιοίκηση προσδιορίζει την ταξινόµηση κατά την αρχική
αναγνώριση και επανεξετάζει την ταξινόµηση σε κάθε ηµεροµηνία παρουσίασης.
Ταξινόµηση
(α) ∆άνεια και απαιτήσεις

Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες ή προσδιορισµένες
πληρωµές, τα οποία δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές. Περιλαµβάνονται στο κυκλοφορούν
ενεργητικό, εκτός από εκείνα µε λήξεις µεγαλύτερες των 12 µηνών από την ηµεροµηνία
ισολογισµού. Τα τελευταία συµπεριλαµβάνονται στα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. Τα
δάνεια και οι απαιτήσεις της Εταιρείας περιλαµβάνουν απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές
απαιτήσεις.
(β) Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω της Κατάστασης Αποτελεσµάτων

Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται για
εµπορία. Τα παράγωγα ταξινοµούνται ως κατεχόµενα για εµπορία εκτός εάν προσδιορίζονται ως
αντισταθµίσεις. Στοιχεία ενεργητικού αυτής της κατηγορίας ταξινοµούνται στο κυκλοφορούν
ενεργητικό εάν κατέχονται για εµπορία ή αναµένεται να πουληθούν εντός 12 µηνών από την
ηµεροµηνία ισολογισµού. Η Εταιρεία δεν κατέχει επενδύσεις αυτής της κατηγορίας.
(γ)

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διακρατούµενα ως την λήξη

Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες ή προσδιορισµένες
πληρωµές και συγκεκριµένη λήξη και τα οποία η Εταιρεία έχει την πρόθεση και την δυνατότητα να
τα διακρατήσει ως την λήξη τους. Η Εταιρεία δεν κατέχει επενδύσεις αυτής της κατηγορίας.
(δ) ∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία.

Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε προσδιορίζονται
σε αυτήν την κατηγορία, είτε δεν ταξινοµούνται σε κάποια από τις ανωτέρω κατηγορίες.
Περιλαµβάνονται στο µη κυκλοφορούν ενεργητικό εφόσον η ∆ιοίκηση δεν έχει την πρόθεση να τα
ρευστοποιήσει µέσα σε 12 µήνες από την ηµεροµηνία Ισολογισµού. Η Εταιρεία δεν κατέχει
επενδύσεις αυτής της κατηγορίας.
Αναγνώριση και Επιµέτρηση
Οι αγορές και οι πωλήσεις των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού αναγνωρίζονται κατά
την ηµεροµηνία της συναλλαγής που είναι και η ηµεροµηνία που η Εταιρεία δεσµεύεται να αγοράσει
ή να πωλήσει το περιουσιακό στοιχείο. Οι επενδύσεις αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους
πλέον των δαπανών συναλλαγής για όλα τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που δεν
αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους µε µεταβολές στα αποτελέσµατα. Τα χρηµατοοικονοµικά
περιουσιακά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µε µεταβολές στα αποτελέσµατα αρχικά
αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους. Τυχόν δαπάνες συναλλαγής καταχωρούνται στα
αποτελέσµατα χρήσης. Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία Ενεργητικού αποαναγνωρίζονται όταν το
δικαίωµα είσπραξης στις ταµειακές ροές από τις επενδύσεις λήγει ή µεταβιβάζεται και η Εταιρεία
έχει µεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που συνεπάγεται η ιδιοκτησία.
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Τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία καθώς και τα
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µε µεταβολές στα
αποτελέσµατα αποτιµώνται και παρουσιάζονται στην εύλογη αξία τους. Τα δάνεια και οι απαιτήσεις
καθώς και οι επενδύσεις διακρατούµενες ως τη λήξη παρουσιάζονται στο αναπόσβεστο κόστος µε τη
µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου.
Τα κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από τις µεταβολές της εύλογης αξίας των χρηµατοοικονοµικών
περιουσιακών στοιχείων αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µε µεταβολές στα αποτελέσµατα,
αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα της περιόδου που προκύπτουν. Έσοδα από µερίσµατα των
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους αναγνωρίζονται
στα αποτελέσµατα χρήσης ως λοιπά έσοδα όταν η Εταιρεία θεµελιώνει το δικαίωµα για την είσπραξή
τους.
Σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού η Εταιρεία εκτιµά αν υπάρχουν αντικειµενικές ενδείξεις που να
οδηγούν στο συµπέρασµα ότι τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία έχουν υποστεί
αποµείωση. Για µετοχές εταιρειών που έχουν ταξινοµηθεί ως χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα
προς πώληση, τέτοια ένδειξη συνιστά η σηµαντική ή παρατεταµένη µείωση της εύλογης αξίας σε
σχέση µε το κόστος κτήσεως. Αν στοιχειοθετείται αποµείωση, η σωρευµένη στα ίδια κεφάλαια ζηµιά
που είναι η διαφορά µεταξύ κόστους κτήσεως και εύλογης αξίας, µεταφέρεται στα αποτελέσµατα. Οι
ζηµιές αποµείωσης των συµµετοχικών τίτλων που καταχωρούνται στα αποτελέσµατα δεν
αναστρέφονται µέσω των αποτελεσµάτων. Αντιλογισµοί αποµειώσεων χρεογράφων αναγνωρίζονται
στην κατάσταση αποτελεσµάτων εφόσον η αύξηση στην εύλογη αξία των στοιχείων αυτών µπορεί
αντικειµενικά να συσχετιστεί µε κάποιο γεγονός το οποίο έλαβε χώρα µεταγενέστερα της
αναγνώρισης της ζηµίας αποµείωσης στην κατάσταση αποτελεσµάτων.
Αν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη αποµείωσης χρηµατοοικονοµικών στοιχείων διακρατούµενων
µέχρι τη λήξη που παρουσιάζονται στην αναπόσβεστη αξία κτήσης τους, το ποσό της ζηµίας
αποµείωσης υπολογίζεται ως η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας τους και της παρούσας αξίας
των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών (εξαιρουµένων των µελλοντικών ζηµιών από
πιστωτικούς κινδύνους που δεν έχουν πραγµατοποιηθεί) προεξοφληµένων µε το αρχικό πραγµατικό
επιτόκιο. Οι ζηµιές αποµείωσης των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων διακρατούµενων µέχρι τη λήξη
καταχωρούνται στα αποτελέσµατα.
Ο έλεγχος αποµείωσης των εµπορικών απαιτήσεων περιγράφεται στη σηµείωση 2.9.
Συµψηφισµός χρηµατοοικονοµικών στοιχείων
Οι χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται και το καθαρό ποσό
απεικονίζεται στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης µόνο όταν η Εταιρεία έχει νοµικά το δικαίωµα
αυτό και προτίθεται να τα συµψηφίσει σε καθαρή βάση µεταξύ τους ή να απαιτήσει το περιουσιακό
στοιχείο και να διακανονίσει την υποχρέωση ταυτόχρονα.
2.9 Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Οι απαιτήσεις από πελάτες προκύπτουν από τις συνήθεις δραστηριότητες της Εταιρείας. Εάν η
είσπραξη των απαιτήσεων αναµένεται να πραγµατοποιηθεί εντός 12 µηνών από το τέλος της χρήσης
καταχωρούνται στο Κυκλοφορούν Ενεργητικό. Εάν ισχύει διαφορετικά καταχωρούνται στο µη
Κυκλοφορούν Ενεργητικό.
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Οι απαιτήσεις από πελάτες αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία και µεταγενέστερα αποτιµώνται
στο αναπόσβεστο κόστος χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου, εκτός εάν το
αποτέλεσµα της προεξόφλησης δεν είναι σηµαντικό, µειωµένο µε τυχόν πρόβλεψη για επισφαλείς
απαιτήσεις. Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις πραγµατοποιείται όταν υπάρχουν αντικειµενικά
στοιχεία ότι η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους
όρους της εκάστοτε συµφωνίας, µε βάση την οποία δηµιουργήθηκε η απαίτηση. Η αντικειµενική
ένδειξη ότι οι εµπορικές απαιτήσεις έχουν υποστεί αποµείωση περιλαµβάνει δεδοµένα που
περιέρχονται στην προσοχή της Εταιρείας σχετικά µε τα ακόλουθα ζηµιογόνα γεγονότα: σηµαντική
οικονοµική δυσχέρεια του πελάτη, πιθανότητα να αρχίσει διαδικασία πτώχευσης ή άλλη
χρηµατοοικονοµική αναδιοργάνωση του πελάτη καθώς και δυσµενείς µεταβολές στο καθεστώς
αποπληρωµής οφειλών των πελατών. Το ποσό της πρόβλεψης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής
αξίας της απαίτησης και της παρούσας αξίας των µελλοντικών ταµειακών ροών, προεξοφληµένων µε
βάση το πραγµατικό επιτόκιο. Το ποσό της πρόβλεψης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσµατα
της χρήσης και περιλαµβάνεται στα έξοδα διοίκησης. Επιπλέον σε περίπτωση που κάποιες
απαιτήσεις οι οποίες είχαν ήδη διαγραφεί, εισπραχθούν τότε το ποσό αυτό καταχωρείται ως έσοδο
στα αποτελέσµατα χρήσης στην οποία εισπράχθηκε.
Οι λοιπές απαιτήσεις, µη συµπεριλαµβανοµένων των προκαταβολών καταχωρούνται πρωταρχικά
στην εύλογη αξία και µεταγενέστερα επιµετρώνται στο αναπόσβεστο κόστος µείον τυχόν
προβλέψεων αποµείωσης.
Οι προκαταβολές αναγνωρίζονται στο κόστος µείον τυχόν προβλέψεις αποµείωσης.
2.10 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα µετρητών περιλαµβάνουν µετρητά στο ταµείο και καταθέσεις
όψεως.
2.11 Μετοχικό κεφάλαιο
Το µετοχικό κεφάλαιο περιλαµβάνει τις κοινές µετοχές της Εταιρείας. Οι κοινές µετοχές
περιλαµβάνονται στα ίδια κεφάλαια.
Άµεσα έξοδα για την έκδοση µετοχών εµφανίζονται απαλλαγµένα από κάθε σχετικό όφελος φόρου
εισοδήµατος, αφαιρετικά στην καθαρή θέση.
2.12 ∆ανεισµός
Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, µειωµένα µε τα τυχόν άµεσα έξοδα για την
πραγµατοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της
µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου. Τυχόν διαφορά µεταξύ του εισπραχθέντος ποσού (αφού
αφαιρεθούν τα σχετικά έξοδα) και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα κατά την
διάρκεια του δανεισµού βάσει της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου.
Έξοδα δανείων που καταβάλλονται κατά την υπογραφή των νέων πιστώσεων αναγνωρίζονται ως
έξοδα του δανείου εφόσον γίνει ανάληψη µέρους ή και του συνόλου της νέας πιστωτικής γραµµής.
Σε αυτή την περίπτωση καταχωρούνται ως µελλοντικά έξοδα δανείων µέχρι να γίνει η ανάληψη.
Εφόσον δεν χρησιµοποιηθούν τα νέα δάνεια, µερικώς ή ολικά, τότε αυτά τα έξοδα περιλαµβάνονται
στα προπληρωθέντα έξοδα και αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα κατά τη διάρκεια ζωής της
σχετικής πιστωτικής γραµµής.
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Τα δάνεια ταξινοµούνται ως βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις εκτός εάν η Εταιρεία έχει το δικαίωµα να
αναβάλλει την εξόφληση της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία
κλεισίµατος του ισολογισµού.
2.13 Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Οι υποχρεώσεις προς προµηθευτές αφορούν υποχρεώσεις της Εταιρείας που πηγάζουν από την αγορά
αγαθών και υπηρεσιών στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητάς τους.
Οι υποχρεώσεις προς προµηθευτές αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογή τους αξία και µεταγενέστερα
επιµετρώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου.
Οι λοιπές υποχρεώσεις αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογή τους αξία και µεταγενέστερα
επιµετρώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου.
Οι ανωτέρω υποχρεώσεις καταχωρούνται ως βραχυπρόθεσµες εάν λήγουν εντός 12 µηνών από το
τέλος της χρήσης. Εάν ισχύει διαφορετικά καταχωρούνται ως µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις.
2.14 Τρέχων και αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος
Ο φόρος εισοδήµατος της χρήσης αποτελείται από την τρέχουσα και την αναβαλλόµενη φορολογία.
Ο φόρος αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελέσµάτων εκτός και αν σχετίζεται µε ποσά που έχουν
αναγνωριστεί στα λοιπά συνολικά έσοδα ή απευθείας στα ίδια κεφάλαια. Σε αυτήν την περίπτωση ο
φόρος αναγνωρίζεται επίσης στα λοιπά συνολικά έσοδα ή στα ίδια κεφάλαια αντίστοιχα.
Ο φόρος εισοδήµατος υπολογίζεται βάση της σχετικής νοµοθεσίας που ισχύει την ηµεροµηνία
Ισολογισµού. Η διοίκηση της Εταιρείας σε τακτά χρονικά διαστήµατα αξιολογεί την θέση της
Εταιρείας όσον αφορά τους φορολογικούς νόµους και αναγνωρίζει προβλέψεις για ποσά που πιθανόν
να προκύψουν για πληρωµή προς τις φορολογικές αρχές.
Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε την µέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει
από τις προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των
περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων που εµφανίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις.
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος δεν λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση
στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηµατικής συνένωσης, η οποία όταν
έγινε δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζηµία. Ο αναβαλλόµενος φόρος
προσδιορίζεται µε τους φορολογικούς συντελεστές και νόµους που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία του
ισολογισµού και αναµένεται να ισχύσουν όταν οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις θα
πραγµατοποιηθούν ή οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις θα αποπληρωθούν.
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο βαθµό που θεωρείται σχεδόν βέβαιο
ότι θα υπάρξει µελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιµοποίηση της προσωρινής διαφοράς
που δηµιουργεί την αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση.
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται µόνο εάν επιτρέπεται
νοµικά ο συµψηφισµός φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων και εφόσον οι αναβαλλόµενες
φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις προκύπτουν από την ίδια φορολογούσα αρχή επί της
οντότητας που φορολογείται ή και επί διαφορετικών οντοτήτων και υπάρχει η πρόθεση η
τακτοποίηση να γίνει µε συµψηφισµό.
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2.15 Παροχές στο προσωπικό
Η Εταιρεία δεν απασχολεί δικό της προσωπικό στις 31.12.2012.
2.16 Προβλέψεις για λοιπές υποχρεώσεις και έξοδα
Οι προβλέψεις για επίδικες αγωγές αναγνωρίζονται όταν υπάρχει µία παρούσα νοµική ή
τεκµαιρόµενη δέσµευση ως αποτέλεσµα γεγονότων του παρελθόντος, όταν είναι πολύ πιθανόν ότι θα
απαιτηθεί εκροή πόρων για τον διακανονισµό της δέσµευσης και όταν το απαιτούµενο ποσό µπορεί
να εκτιµηθεί αξιόπιστα.
Προβλέψεις δεν αναγνωρίζονται για µελλοντικές λειτουργικές ζηµίες.
Όπου υπάρχουν διάφορες παρόµοιες υποχρεώσεις, η πιθανότητα ότι θα απαιτηθεί εκροή κατά την
εκκαθάριση προσδιορίζεται µε την εξέταση της κατηγορίας υποχρεώσεων συνολικά. Πρόβλεψη
αναγνωρίζεται ακόµα κι αν η πιθανότητα εκροής σχετικά µε οποιοδήποτε στοιχείο που
περιλαµβάνεται στην ίδια κατηγορία υποχρεώσεων µπορεί να είναι µικρή.
Οι προβλέψεις υπολογίζονται στην παρούσα αξία των εξόδων τα οποία απαιτούνται να καλύψουν την
παρούσα υποχρέωση την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Το προεξοφλητικό επιτόκιο που
χρησιµοποιείται για τον προσδιορισµό της παρούσας αξίας αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες αγοραίες
εκτιµήσεις για την χρονική αξία του χρήµατος και αυξήσεις που αφορούν τη συγκεκριµένη
υποχρέωση.
Η αύξηση της πρόβλεψης η οποία σχετίζεται µε την πάροδο του χρόνου αναγνωρίζεται ως
χρηµατοοικονοµικό κόστος.
2.17 Αναγνώριση εσόδων
Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία των εσόδων από µίσθωση ακινήτων, παροχή υπηρεσιών
αλλά και διαχείριση ακινήτων. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:
(α) Έσοδα από Επενδύσεις σε Ακίνητα

Τα έσοδα από Επενδύσεις σε Ακίνητα συµπεριλαµβάνουν έσοδα λειτουργικών µισθώσεων,
συντήρησης και διαχείρισης ακινήτων, παραχωρήσεων χρήσης και συµβάσεων εµπορικής
συνεργασίας.
Τα έσοδα από λειτουργικές µισθώσεις αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων, µε τη
σταθερή µέθοδο κατά τη διάρκεια της περιόδου της µίσθωσης. Όταν η Εταιρεία παρέχει κίνητρα
στους πελάτες της, το κόστος αυτών των κινήτρων αναγνωρίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της
µίσθωσης ή της εµπορικής συνεργασίας, µε την ευθεία µέθοδο, µειωτικά του εσόδου.
Τα έσοδα από συντήρηση και διαχείριση ακινήτων, παραχωρήσεις χρήσεως και συµβάσεις εµπορικής
συνεργασίας αναγνωρίζονται την περίοδο για την οποία παρέχονται οι υπηρεσίες παραχώρησης και
εµπορικής συνεργασίας.
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(β)

Πωλήσεις ακίνητης περιουσίας

Έσοδα από πωλήσεις ακίνητης περιουσίας αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις µόνο όταν
υπογραφεί οριστική σύµβαση.
Όταν το αποτέλεσµα µιας σύµβασης δεν µπορεί να υπολογισθεί µε αξιοπιστία, το έσοδο
αναγνωρίζεται µόνο στο βαθµό που αντίστοιχα έξοδα έχουν πραγµατοποιηθεί και αναµένονται να
εισπραχθούν. Τα έξοδα του συµβολαίου αναγνωρίζονται όταν πραγµατοποιούνται.
Όταν το αποτέλεσµα µιας σύµβασης µπορεί να εκτιµηθεί µε αξιοπιστία, το έσοδο και το έξοδο του
συµβολαίου αναγνωρίζονται κατά τη διάρκεια του συµβολαίου, αντίστοιχα, ως έσοδο και έξοδο. Η
Εταιρεία χρησιµοποιεί τη µέθοδο της ποσοστιαίας ολοκλήρωσης για να καθορίσει το ποσό εσόδου
και εξόδου που θα αναγνωρίσει κάθε περίοδο. Όταν το συνολικό κόστος είναι πιθανό να υπερβεί το
συνολικό έσοδο, τότε η αναµενόµενη ζηµία αναγνωρίζεται άµεσα στα αποτελέσµατα χρήσης ως
έξοδο.
Για τον καθορισµό του κόστους που πραγµατοποιήθηκε µέχρι το τέλος της χρήσης, τυχόν έξοδα που
σχετίζονται µε µελλοντικές εργασίες εξαιρούνται και εµφανίζονται ως έργο σε εξέλιξη. Το σύνολο
του κόστους που πραγµατοποιήθηκε και του κέρδους ή της ζηµίας που καταχωρήθηκε για κάθε
συµβόλαιο συγκρίνεται µε τις προοδευτικές τιµολογήσεις µέχρι το τέλος της χρήσης.
2.18 Έσοδα από τόκους / Έξοδα τόκων
Τα έσοδα από τόκους και τα έξοδα τόκων αναγνωρίζονται στα χρηµατοοικονοµικά έσοδα και στα
χρηµατοοικονοµικά έξοδα χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου εξαιρουµένων
των χρηµατοδοτικών εξόδων που σχετίζονται µε την απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή ενός
περιουσιακού στοιχείου, για το οποίο απαιτείται ένα σηµαντικό χρονικό διάστηµα προκειµένου να
µπορέσει να λειτουργήσει ή να πουληθεί, τα οποία, από την 1 Ιανουαρίου 2009, κεφαλαιοποιούνται
ως µέρος του κόστους του περιουσιακού στοιχείου (Σηµείωση 2.5). Η Εταιρεία έχει επιλέξει να
κεφαλαιοποιεί τα χρηµατοδοτικά έξοδα όλων των προαναφερθέντων περιουσιακών στοιχείων
ανεξάρτητα εάν επιµετρώνται στην εύλογη αξία.
Η µέθοδος του πραγµατικού επιτοκίου είναι µία µέθοδος υπολογισµού του αποσβεσµένου κόστους
ενός χρηµατοοικονοµικού στοιχείου ενεργητικού ή µίας χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης και
ταξινόµησης του εσόδου από τόκους ή του εξόδου τόκων στην σχετιζόµενη περίοδο. Το πραγµατικό
επιτόκιο είναι το επιτόκιο που προεξοφλεί ακριβώς τις µελλοντικές ταµειακές πληρωµές ή εισπράξεις
κατά τη διάρκεια της προσδοκώµενης ζωής του χρηµατοοικονοµικού εργαλείου ή µιας συντοµότερης
περιόδου όπου εφαρµόζεται στην καθαρή αξία του χρηµατοοικονοµικού στοιχείου ενεργητικού ή της
χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης. Στον υπολογισµό του πραγµατικού επιτοκίου, η Εταιρεία εκτιµά
τις ταµειακές ροές λαµβάνοντας υπόψη όλους τους συµβατικούς όρους του χρηµατοοικονοµικού
εργαλείου (για παράδειγµα επιλογές προπληρωµής) αλλά δεν λαµβάνει υπόψη όλες τις µελλοντικές
πιστωτικές ζηµίες. Ο υπολογισµός περιλαµβάνει όλες τις αµοιβές που πληρώθηκαν ή εισπράχθηκαν
µεταξύ των µερών του συµβολαίου οι οποίες είναι αναπόσπαστο µέρος του πραγµατικού επιτοκίου,
τα έξοδα των συναλλαγών και όλες τις άλλες υπεραξίες ή εκπτώσεις.
Όταν υπάρχει αποµείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών µειώνεται στο ανακτήσιµο ποσό
τους το οποίο είναι η παρούσα αξία των αναµενόµενων µελλοντικών ταµειακών ροών
προεξοφλουµένων µε το αρχικό πραγµατικό επιτόκιο. Στην συνέχεια λογίζονται τόκοι µε το ίδιο
επιτόκιο επί της αποµειωµένης (νέας λογιστικής) αξίας.
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2.19 Μισθώσεις
(α) Εταιρεία ως εκµισθωτής

Η Εταιρεία εκµισθώνει ακίνητα µόνο µε την µορφή λειτουργικής µίσθωσης. Τέτοια ακίνητα
περιλαµβάνονται στις επενδύσεις σε ακίνητα , στον ισολογισµό (Σηµείωση 5). Επιπλέον βλέπε
Σηµείωση 2.18 σχετικά µε την αναγνώριση εσόδων.
2.20 ∆ιανοµή µερισµάτων
Η διανοµή µερισµάτων στους µετόχους της Εταιρείας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις οικονοµικές
καταστάσεις µόνο στο βαθµό που απαιτείται από το νόµο, δηλαδή 35% επί των κερδών µετά φόρων
και µετά το σχηµατισµό τακτικού αποθεµατικού (που επίσης απαιτείται από το νόµο και ορίζεται στο
5% του κέρδους µετά φόρων). Μερίσµατα καθ’ υπέρβαση του προαναφερθέντος οριζόµενου από το
νόµο µερίσµατος, αναγνωρίζονται ως υποχρέωση στις οικονοµικές καταστάσεις την περίοδο κατά
την οποία εγκρίνονται τα µερίσµατα αυτά.
2.21 Λοιπά έξοδα - έσοδα
Τα λοιπά έξοδα - έσοδα περιλαµβάνουν διάφορα έσοδα ή έξοδα µη λειτουργικά, όπως οι
ασφαλιστικές αποζηµιώσεις και αναγνωρίζονται ως έξοδο ή έσοδο στα αποτελέσµατα της περιόδου
που αφορούν.
2.22 Αναταξινοµήσεις και στρογγυλοποιήσεις κονδυλίων
Τυχόν διαφορές που παρουσιάζονται µεταξύ των ποσών σε αυτές τις οικονοµικές καταστάσεις και
των αντίστοιχων ποσών στις σηµειώσεις, καθώς και σε αθροίσµατα οφείλονται σε
στρογγυλοποιήσεις.

3

∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου

3.1 Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου
Η Εταιρεία εκτίθεται σε χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους, όπως κινδύνους αγοράς (κίνδυνος τιµών
και κίνδυνος ταµειακών ροών από µεταβολές επιτοκίων), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο
ρευστότητας. Οι χρηµατοοικονοµικοί κίνδυνοι σχετίζονται µε τα παρακάτω χρηµατοοικονοµικά
µέσα: εµπορικές απαιτήσεις, ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα, προµηθευτές και λοιπές
υποχρεώσεις και δανεισµός. Οι λογιστικές αρχές σχετικά µε τα παρακάτω χρηµατοοικονοµικά µέσα
περιγράφονται στην Σηµείωση 2.
Το γενικό πρόγραµµα διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας εστιάζεται στη µη προβλεψιµότητα των
χρηµατοπιστωτικών αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόµενη αρνητική τους
επίδραση στη χρηµατοοικονοµική απόδοση της Εταιρείας. Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται
από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
(α) Κίνδυνος αγοράς

i) Συναλλαγµατικός κίνδυνος
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Η Εταιρεία δραστηριοποιείται σε ένα και µόνο οικονοµικό περιβάλλον (στην Ελλάδα) και συνεπώς
όλες η συναλλαγές της Εταιρείας διεξάγονται σε Ευρώ. Η Εταιρεία κατά πάγια τακτική, δεν
προαγοράζει συνάλλαγµα και δεν συνάπτει συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης συναλλάγµατος µε
εξωτερικούς αντισυµβαλλόµενους.
ii) Κίνδυνος τιµών
Η Εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο από την µεταβολή της αξίας ακινήτων και µισθωµάτων. Για την
µείωση του κινδύνου η Εταιρεία συνάπτει µακροπρόθεσµες λειτουργικές µισθώσεις µε τους µισθωτές
για διάρκεια τουλάχιστον 12 ετών, στις οποίες ετήσιες αναπροσαρµογές των ενοικίων συνδέονται µε
τον ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή. Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο σχετικά µε τα
χρηµατοοικονοµικά µέσα εφόσον δεν κατέχει συµµετοχικούς τίτλους.
iii) Κίνδυνος ταµειακών ροών και κίνδυνος µεταβολών εύλογης αξίας λόγω µεταβολής επιτοκίων
Η Εταιρεία έχει στο ενεργητικό σηµαντικά έντοκα στοιχεία που περιλαµβάνουν καταθέσεις όψεως
και βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις.
Η έκθεση της Εταιρείας στον κίνδυνο από διακυµάνσεις στα επιτόκια προέρχεται από τα τραπεζικά
δάνεια. Τα τραπεζικά δάνεια µε κυµαινόµενο επιτόκιο εκθέτουν την Εταιρεία σε κίνδυνο ταµειακών
ροών λόγω µεταβολής των επιτοκίων.
Η Εταιρεία είναι εκτεθειµένη στις διακυµάνσεις επιτοκίων που επικρατούν στην αγορά και τα οποία
επηρεάζουν την χρηµατοοικονοµική της θέση καθώς και τις ταµειακές της ροές. Το κόστος
δανεισµού δύναται να αυξάνεται ως αποτέλεσµα τέτοιων αλλαγών και να δηµιουργούνται ζηµιές ή
να µειώνεται κατά την εµφάνιση απρόοπτων γεγονότων.
Εάν την 31η ∆εκεµβρίου 2012 τα επιτόκια δανεισµού ήταν αυξηµένα κατά 1%, ενώ οι υπόλοιπες
µεταβλητές παρέµεναν σταθερές, τα αποτελέσµατα της χρήσης µετά φόρων της Εταιρείας θα ήταν
µειωµένα κατά € 49 χιλ (2011: €49 χιλ). Εάν την 31η ∆εκεµβρίου τα επιτόκια δανεισµού ήταν
µειωµένα κατά 1%, τα αποτελέσµατα µετά φόρων της Εταιρείας θα ήταν αυξηµένα κατά € 49 χιλ
(2011: € 49χιλ).
Για την µείωση της έκθεσης της Εταιρείας σε διακυµάνσεις των επιτοκίων, οι ηµεροµηνίες
αναπροσαρµογής των επιτοκίων περιορίζονται βάση σύµβασης σε περίοδο τριών µηνών.
Τα µέσα πραγµατικά επιτόκια των χρηµατοοικονοµικών εργαλείων την 31.12.2012 αναλύονται
παρακάτω:

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Οµολογιακά δάνεια

2012
€
0,40%
7,56%

2011
€
0,27%
7,52%

(β) Πιστωτικός κίνδυνος

Η Εταιρεία έχει συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου αναφορικά µε τα ταµειακά υπόλοιπα, τις
καταθέσεις όψεως και τις απαιτήσεις από ενοίκια που προέρχονται από συµβόλαια λειτουργικής
µίσθωσης ακίνητης περιουσίας. Ο πιστωτικός κίνδυνος αφορά περιπτώσεις αθέτησης υποχρέωσης
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αντισυµβαλλόµενων να εκπληρώσουν τις συναλλακτικές τους υποχρεώσεις. Ωστόσο, δεν
αναµένονται ζηµιές, καθώς έχουν αναπτυχθεί διαδικασίες, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι οι
συµφωνίες µε µισθωτές αναπτύσσονται κατόπιν αξιολόγησης της φερεγγυότητας και της αξιοπιστίας
τους, προκειµένου να µην παρατηρούνται προβλήµατα καθυστερήσεων πληρωµών και επισφαλειών.
Επιπλέον, οι ταµειακές συναλλαγές περιορίζονται µόνο σε πιστωτικά ιδρύµατα µε υψηλή ποιότητα
πίστωσης.
(γ)

Κίνδυνος ρευστότητας

Συνετή διαχείριση του κίνδυνου ρευστότητας συνεπάγεται επαρκή ταµειακά διαθέσιµα, δυνατότητα
άντλησης κεφαλαίων και δυνατότητα κλεισίµατος ανοικτών θέσεων αγοράς.
Οι ανάγκες ρευστότητας της Εταιρείας ικανοποιούνται πλήρως από την έγκαιρη πρόβλεψη των
εκάστοτε χρηµατικών αναγκών σε συνδυασµό µε την έγκαιρη είσπραξη των απαιτήσεων.
Η ρευστότητα της Εταιρείας παρακολουθείται από την ∆ιοίκηση σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Ο
παρακάτω πίνακας αναλύει τις χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις της Εταιρείας
ταξινοµηµένες σε σχετικές οµαδοποιηµένες ηµεροµηνίες λήξης οι οποίες υπολογίζονται σύµφωνα µε
το χρονικό υπόλοιπο από την ηµεροµηνία της Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης µέχρι την συµβατική
ηµεροµηνία λήξης. Τα ποσά που αναφέρονται αφορούν τις συµβατικές µη προεξοφληµένες
ταµειακές ροές. Τα ποσά που αναφέρονται στην στήλη µέχρι ένα χρόνο είναι τα υπόλοιπο της 31ης
∆εκεµβρίου 2012 στην λογιστική τους αξία καθώς η επίδραση της προεξόφλησής τους δεν είναι
σηµαντική.
2012

2011

98.030
5.517.163

270.111
1.484.527

5.138.480
84.209.796
89.348.276

5.138.480
15.415.441
73.932.835
94.486.757

29.828

29.828

1.597.388

1.730.215

Xρηµατοικονοµικά περουσιακά στοιχεία
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις (λήξη εντός ενός έτους)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα (λήξη εντός ενός έτους)
Xρηµατοικονοµικές υποχρεώσεις- Μακροπρόθεσµες
Οµολογιακά δάνεια
Εώς 1 έτος
Από 1 - 3 έτη
Από 3 - 5 έτη
Σύνολο
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Άνω των 5 ετών
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις (λήξη εντός ενός έτους)
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Καθώς µέρος του ποσών που αφορούν τις µη προεξοφληµένες δανειακές ταµειακές εκροές βασίζεται
σε µεταβλητό παρά σε σταθερό επιτόκιο, το παρουσιαζόµενο ποσό καθορίζεται µε βάση τις συνθήκες
που επικρατούν την 31η ∆εκεµβρίου 2012.Το µεταβλητό επιτόκιο που ισχύει την 31η ∆εκεµβρίου
2012 χρησιµοποιήθηκε για τον προσδιορισµό της σχετικής µη προεξοφληµένης χρηµατοοικονοµικής
εκροής.
3.2 ∆ιαχείριση κεφαλαιουχικού κινδύνου
Ο σκοπός της Εταιρείας όσον αφορά στη διαχείριση κεφαλαίου είναι η διασφάλιση της ικανότητας
της να συνεχίζει απρόσκοπτα τη δραστηριότητα της ώστε να εξασφαλίζει αποδόσεις για τους
µετόχους και οφέλη για τα λοιπά µέρη που έχουν σχέση µε την Εταιρεία και να διατηρεί µια βέλτιστη
κεφαλαιακή διάρθρωση ώστε να επιτυγχάνει µείωση του κόστους κεφαλαίου.
Για τη διατήρηση ή µεταβολή της κεφαλαιακής διάρθρωσης, η Εταιρεία µπορεί να µεταβάλλει το
διανεµόµενο µέρισµα προς τους µετόχους, να επιστρέψει κεφάλαια προς τους µετόχους, να εκδώσει
νέες µετοχές ή να προβεί σε πώληση περιουσιακών στοιχείων.
Συµβαδίζοντας µε την κοινή πρακτική του κλάδου, η Εταιρεία παρακολουθεί την κεφαλαιακή
διάρθρωση µε τον δείκτη µόχλευσης. Ο δείκτης µόχλευσης υπολογίζεται ως ο λόγος των καθαρών
δανειακών υποχρεώσεων (δάνεια µακροπρόθεσµα και βραχυπρόθεσµα µείον χρηµατικά διαθέσιµα)
προς το σύνολο των καθαρών δανειακών υποχρεώσεων πλέον του συνόλου ιδίων κεφαλαίων. Οι
δείκτες µόχλευσης κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2012 και 2011 παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα:
Σύνολο δανεισµού (Σηµ. 10)
Μείον: Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα (Σηµ. 7)
Καθαρός δανεισµός
Ίδια Κεφάλαια
Συνολικά απασχολούµενα κεφάλαια
Συντελεστής µόχλευσης

31.12.2012
69.720.144
(5.517.163)
64.202.981
(5.157.958)
59.045.023

31.12.2011
69.893.681
(1.484.527)
68.409.154
(3.130.210)
65.278.944

108,74%

104,80%

Το 2012 ο δείκτης µόχλευσης αυξήθηκε κατά 4% σε σχέση µε το προηγούµενο έτος. Η αύξηση του
δείκτη µόχλευσης οφείλεται στη σηµαντική µείωση των Ιδίων Κεφαλαίων οφειλόµενη κυρίως στη
µείωση της εύλογης αξίας των επενδυτικών ακινήτων και στο χρηµατοοικονοµικό κόστος.
Η ∆ιοίκηση της Eταιρίας λαµβάνοντας υπ’ όψη την αύξηση του συντελεστή µόχλευσης, την µη
τήρηση ενός όρου του οµολογιακού δανείου µε την τράπεζα HSBC Plc, καθώς και την αρνητική
καθαρή θέση της εταιρίας, το οποίο αντίκειται στις διατάξεις του άρθρου 48 του νόµου Ν.
2190/1920, βρίσκεται σε επαφή µε επενδυτές για την πώληση της εταιρίας (Σηµείωση 23).
3.3 Προσδιορισµός των ευλόγων αξιών
Από την 1η Ιανουαρίου 2009 η Εταιρεία εφαρµόζει το αναθεωρηµένο ∆ΠΧΑ 7 σχετικά µε τα
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που εµφανίζονται σε εύλογη αξία στην κατάσταση οικονοµικής θέσης.
Απαιτείται ταξινόµηση της εύλογης αξίας ανά επίπεδο:
Πρώτο επίπεδο: Περιλαµβάνει εισηγµένες τιµές που αναφέρονται σε ενεργές αγορές για την
συγκεκριµένη απαίτηση και υποχρέωση.

- 23 -

CLOUD HELLAS ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις - 31 ∆εκεµβρίου 2012
(Όλα τα ποσά σε € - Ευρώ)

∆εύτερο επίπεδο: Περιλαµβάνει την συλλογή αποτιµήσεων, εκτός των εισηγµένων τιµών που
ανήκουν στο πρώτο επίπεδο και θεωρούνται άµεσα ή έµµεσα αντικειµενικές.
Τρίτο επίπεδο: Περιλαµβάνει την συλλογή αποτιµήσεων οι οποίες δεν βασίζονται σε αντικειµενικά
δεδοµένα της αγοράς.
Η εταιρεία δεν κατέχει χρηµατοοικονοµικά µέσα που αποτιµούνται στην εύλογη αξία.
Όσο αφορά τον προσδιορισµό της εύλογης αξίας µη χρηµατοοικονοµικών στοιχείων, όπως των
επενδύσεων σε ακίνητα, βλέπε σηµείωση 2.4.
Η ονοµαστική αξία µείον προβλέψεις των εµπορικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων εκτιµάται ότι
προσεγγίζει την εύλογη αξία τους. Οι πραγµατικές αξίες των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων για
σκοπούς εµφάνισής τους στις οικονοµικές καταστάσεις υπολογίζονται µε βάση την παρούσα αξία
των µελλοντικών ταµειακών ροών που προκύπτουν από συγκεκριµένες συµβάσεις χρησιµοποιώντας
το τρέχον επιτόκιο το οποίο είναι διαθέσιµο για την Εταιρεία για την χρήση παρόµοιων
χρηµατοπιστωτικών µέσων.

4

Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της ∆ιοικήσεως

Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης επανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται σε ιστορικά
δεδοµένα και προσδοκίες για µελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύµφωνα µε τα ισχύοντα.
4.1 Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές
Η Εταιρεία προβαίνει σε εκτιµήσεις και παραδοχές σχετικά µε την εξέλιξη των µελλοντικών
γεγονότων. Οι εκτιµήσεις και παραδοχές που ενέχουν σηµαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις
προσαρµογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στους
επόµενους 12 µήνες αφορούν φόρο εισοδήµατος.
α. Εκτίµηση της «εύλογης αξίας» των επενδύσεων σε ακίνητα
Η πλέον κατάλληλη ένδειξη της «εύλογης αξίας» είναι οι τρέχουσες αξίες που ισχύουν σε µια ενεργή
αγορά συναφών µισθωτηρίων αλλά και λοιπών συµβολαίων. Εάν δεν είναι εφικτή η εξεύρεση
τέτοιων πληροφοριών, η Εταιρεία προσδιορίζει την αξία µέσα σε ένα εύρος λογικών εκτιµήσεων των
«ευλόγων αξιών». Για να πάρει µια τέτοια απόφαση, η Εταιρεία λαµβάνει υπ’ όψη του δεδοµένα από
µια πληθώρα πηγών, που περιλαµβάνουν:
i) Τρέχουσες τιµές σε µια ενεργή αγορά ακινήτων διαφορετικής φύσεως, κατάστασης ή τοποθεσίας
(ή υποκείµενες σε διαφορετικούς όρους µισθωτηρίων ή λοιπών συµβολαίων), οι οποίες έχουν
αναπροσαρµοστεί ώστε να απεικονίζουν αυτές τις διαφορές.
ii) Πρόσφατες τιµές παρόµοιων ακινήτων σε λιγότερο ενεργές αγορές, αναπροσαρµοσµένες έτσι
ώστε να απεικονίζονται οποιεσδήποτε µεταβολές στις οικονοµικές συνθήκες που έλαβαν χώρα από
την ηµεροµηνία που έγιναν οι αντίστοιχες συναλλαγές σε εκείνες τις τιµές, και
iii) Προεξοφληµένες µελλοντικές ταµειακές ροές, βασισµένες σε αξιόπιστες εκτιµήσεις µελλοντικών
ταµειακών ροών, που πηγάζουν από τους όρους των εν ισχύ µισθωτηρίων και άλλων συµβολαίων και
(όπου είναι εφικτό) από εξωτερικά στοιχεία όπως, τρέχουσες τιµές ενοικίασης παρεµφερών ακινήτων
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στην ίδια τοποθεσία και κατάσταση, µε χρήση προεξοφλητικών επιτοκίων που απεικονίζουν την
τρέχουσα αξιολόγηση της αγοράς αναφορικά µε την αβεβαιότητα για το ύψος και την χρονική στιγµή
εµφάνισης αυτών των ταµειακών ροών.
β. Κύριες παραδοχές της ∆ιοίκησης για την εκτίµηση της «εύλογης αξίας»
Εάν δεν είναι εφικτή η ανεύρεση τρεχουσών ή προσφάτων τιµών για τις επενδύσεις σε ακίνητα, οι
«εύλογες αξίες» των επενδύσεων σε ακίνητα προσδιορίζονται µε την εφαρµογή τεχνικών αποτίµησης
προεξοφληµένων ταµειακών ροών. Η Εταιρεία χρησιµοποιεί παραδοχές, οι οποίες κατά κύριο λόγο
βασίζονται στις συνθήκες της αγοράς που επικρατούν, κατά την ηµεροµηνία κατάρτισης του
εκάστοτε ισολογισµού.
Οι κύριες παραδοχές που θεµελιώνουν τις εκτιµήσεις της ∆ιοίκησης για την «εύλογη αξία» είναι
αυτές που σχετίζονται µε την είσπραξη ενοικίων από σχετικές συµβάσεις, τα προσδοκώµενα
µελλοντικά ενοίκια της αγοράς, τις περιόδους κατά τις οποίες δεν υπάρχουν ενοικιοστάσια, τις
υποχρεώσεις για συντήρηση, καθώς και τα κατάλληλα προεξοφλητικά επιτόκια. Αυτές οι εκτιµήσεις
συγκρίνονται συστηµατικά µε πραγµατικά στοιχεία από την αγορά, καθώς και µε
πραγµατοποιηθείσες συναλλαγές της Εταιρείας και µε εκείνες που ανακοινώνονται από την αγορά.
Τα προσδοκώµενα µελλοντικά ενοίκια προσδιορίζονται µε βάση τα τρέχοντα ενοίκια όπως αυτά
ισχύουν στην αγορά, για παρεµφερή ακίνητα, στην ίδια τοποθεσία και κατάσταση.
γ. Φόρος εισοδήµατος
Κατά την κανονική ροή των εργασιών της επιχείρησης λαµβάνουν χώρα πολλές συναλλαγές και
υπολογισµοί για τους οποίους ο ακριβής υπολογισµός του φόρου είναι αβέβαιος. Στην περίπτωση
που οι τελικοί φόροι που προκύπτουν µετά από τους ελέγχους είναι διαφορετικοί από τα ποσά που
αρχικά είχαν καταχωρηθεί, οι διαφορές αυτές θα επηρεάσουν το φόρο εισοδήµατος και τις
προβλέψεις για αναβαλλόµενους φόρους κατά τη χρήση που ο προσδιορισµός των φορολογικών
διαφορών θα λάβει χώρα.
4.2 Καθοριστικές κρίσεις της ∆ιοίκησης για την εφαρµογή των λογιστικών αρχών
∆εν υπάρχουν περιοχές που χρειάσθηκε να χρησιµοποιηθούν εκτιµήσεις της ∆ιοίκησης για την
εφαρµογή των λογιστικών αρχών.
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5

Επενδύσεις σε ακίνητα

Υπόλοιπο έναρξης
Κέρδη / (ζηµιές) στην εύλογη αξία
Υπόλοιπο λήξης της χρήσης

31.12.2012
75.270.000
(7.800.000)
67.470.000

31.12.2011
85.000.000
(9.730.000)
75.270.000

Οι επενδύσεις σε ακίνητα της εταιρείας επανεκτιµήθηκαν στις 31 ∆εκεµβρίου 2012 από
ανεξάρτητους επαγγελµατίες εκτιµητές (Κεντρική ΕΠΕ FPD Savillis).
Οι εκτιµήσεις βασίζονται πρωτογενώς σε προβλέψεις προεξοφληµένων ταµειακών ροών λόγω µη
ύπαρξης επαρκών τρεχουσών τιµών που ισχύουν σε µία ενεργή αγορά.
Στις 31.12.2012, οι επενδύσεις σε ακίνητα περιλαµβάνουν οικόπεδα και ακίνητα στις πόλεις Αθηνών
(περιοχές Ελληνικού, Ταύρου, Αιγάλεω/Αγ. Βαρβάρα), και Θεσσαλονίκης (περιοχή Πυλαίας) . Στα
εν λόγω ακίνητα στεγάζονται κυρίως τα υπερκαταστήµατα Praktiker Ηellas.
Για εξασφάλιση υποχρεώσεων έχουν παρασχεθεί εξασφαλίσεις επί των επενδυτικών ακινήτων που
αναλύονται στην Σηµείωση 10.
6

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις

Πελάτες
Φόρος Εισοδήµατος εισπρακτέος
Σύνολο

31.12.2012
98.030
-

31.12.2011
48.692
221.419

98.030

270.111

- 26 -

CLOUD HELLAS ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις - 31 ∆εκεµβρίου 2012
(Όλα τα ποσά σε € - Ευρώ)

7

Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα

Τα ταµειακά διαθέσιµα αναλύονται ως εξής:
31.12.2012

31.12.2011

∆ιαθέσιµα στο ταµείο και σε τράπεζες

5.517.163

1.484.527

Σύνολο

5.517.163

1.484.527

Τα παραπάνω αποτελούν τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα για σκοπούς της κατάστασης
ταµειακών ροών.

8

Μετοχικό κεφάλαιο

Το µετοχικό κεφάλαιο αναλύεται ως εξής:
Αριθµός µετοχών

Κοινές µετοχές

Σύνολο

1 Ιανουαρίου 2011

413.484

8.451.612

8.451.612

31 ∆εκεµβρίου 2011

413.484

8.451.612

8.451.612

1 Ιανουαρίου 2012

413.484

8.451.612

8.451.612

31 ∆εκεµβρίου 2012

413.484

8.451.612

8.451.612

Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αποτελείται από 413.484 µετοχές ονοµαστικής αξίας €20,44
ανά µετοχή. Το µετοχικό κεφάλαιο είναι ολοσχερώς καταβληµένο.
Η Εταιρεία δεν έχει δικαιώµατα προαίρεσης µετοχών.

9

Τακτικό Αποθεµατικό

1 Ιανουαρίου 2011
31 ∆εκεµβρίου 2011

Τακτικό
αποθεµατικο
1.115.415
1.115.415

Σύνολο
1.115.415
1.115.415

1 Ιανουαρίου 2012
31 ∆εκεµβρίου 2012

1.115.415
1.115.415

1.115.415
1.115.415
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Η Εταιρεία είναι υποχρεωµένη σύµφωνα µε τον Νόµο Περί Ανωνύµων Εταιριών 2190/1920 να
µεταφέρει το 5% των ετησίων καθαρών κερδών σε τακτικό αποθεµατικό µέχρις ότου το
συσσωρευµένο αποθεµατικό να ισούνται µε το 1/3 του ονοµαστικού µετοχικού κεφαλαίου. Αυτό το
αποθεµατικό δεν µπορεί να διανεµηθεί στους µετόχους της Εταιρείας εξαιρούµενης της περίπτωσης
ρευστοποίησης.

10

∆ανεισµός
31.12.2012

31.12.2011

Μακροπρόθεσµος
Οµολογιακά δάνεια
Σύνολο Μακροπρόθεσµου

10.979.123
10.979.123

11.152.659
11.152.659

Βραχυπρόθεσµος
Οµολογιακά δάνεια
Σύνολο Βραχυπρόθεσµου

58.741.021
58.741.021

58.741.021
58.741.021

Σύνολο δανεισµού

69.720.144

69.893.681

Τα οµολογιακά δάνεια αναλύονται ως εξής:
α) Οµολογιακό δάνειο ύψους € 10.400.000
Στις 11 Ιουνίου 2007 η Εταιρεία εξέδωσε 104 οµολογίες ονοµαστικής αξίας €100 χιλ. έκαστη. Οι
οµολογίες λήγουν σε εννέα έτη και εκδόθηκαν στα συνδεδεµένα µέρη Paneuropean Investments
Holland B.V και Henderson Indirect Property Srl, µε επιτόκιο 8%.
Η λογιστική αξία του δανείου προσεγγίζει την εύλογη αξία του κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2012.
Η υποχρέωση που αναγνωρίστηκε στον ισολογισµό, αναφορικά µε το ανωτέρω δάνειο, υπολογίστηκε
ως εξής:

1 Ιανουαρίου

01.01.2012 έως
31.12.2012

01.01.2011 έως
31.12.2011

11.152.660

11.313.812

- 28 -

CLOUD HELLAS ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις - 31 ∆εκεµβρίου 2012
(Όλα τα ποσά σε € - Ευρώ)

Τόκος έξοδα
Τόκος που πληρώθηκε
31 ∆εκεµβρίου

672.330
(845.867)
10.979.123

682.403
(843.556)
11.152.660

β) Οµολογιακό δάνειο ύψους € 58.741.021
Τον Ιούνιο του 2007 η Εταιρεία σύναψε οµολογιακό δάνειο, κυµαινόµενου επιτοκίου, µε την
τράπεζα HSBC Plc εκδίδοντας 1.052 οµολογίες ονοµαστικής αξίας € 100 χιλ εκάστη. Οι οµολογίες
έχουν εννεαετή λήξη και θα εξοφληθούν στις 10 Αυγούστου 2016.
Ο διαχειριστής του παραπάνω οµολογιακού δανείου είναι η CB Richard Ellis Loan Servicing
Limited.
Το ανωτέρω οµολογιακό δάνειο έχει εξασφαλιστεί µε ενέχυρο χορηγούµενο από τον µοναδικό
µέτοχο της Εταιρείας, RETAIL PARKS ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, επί
όλων των µετοχών που κατέχει αυτή η Εταιρεία. Επιπλέον έχει εξασφαλιστεί µε: 1) Υποθήκη πρώτης
τάξεως επί καθενός εκ’ των ακινήτων 2) Ενέχυρο επί των απαιτήσεων της Εταιρείας που προκύπτουν
από τις συµβάσεις µίσθωσης, επί όλων των ακινήτων 3) Ενέχυρο και εκχώρηση ασφάλισης επί
οποιονδήποτε εισπράξεων της Εταιρείας σε σχέση µε την πώληση των ακινήτων 4) Ενέχυρο επί
όλων των τραπεζικών λογαριασµών της Εταιρείας και επί των απαιτήσεων της Εταιρείας που
προκύπτουν από ασφαλιστήρια συµβόλαια για την ασφάλιση των ακινήτων της.
Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2012 η Εταιρεία δεν τηρούσε έναν από τους τρείς χρηµατοοικονοµικούς
όρους οι οποίοι ορίζονται από τη δανειακή σύµβαση. Συγκεκριµένα, η Εταιρεία είναι υπόχρεη να
τηρεί το δείκτη της αξίας των υποθηκευµένων ακινήτων προς το ποσό του ανεξόφλητου δανείου
κάτω από 75%, κατά την ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων ο δείκτης αυτός ήταν στο
79,6%.Για αυτό το λόγο το ποσό του δανείου το οποίο παραµένει ανεξόφλητο, παρουσιάζεται ως
βραχυπρόθεσµη υποχρέωση.
Η Εταιρεία δεν είναι εκτεθειµένη σε συναλλαγµατικό κίνδυνο σε σχέση µε τα δάνειά της, αφού όλα
τα δάνεια είναι στο λειτουργικό νόµισµα.
Η Εταιρεία είναι εκτεθειµένη στις διακυµάνσεις των επιτοκίων που επικρατούν στην αγορά και τα
οποία επηρεάζουν την χρηµατοοικονοµική της θέση και τις ταµειακές ροές. Το κόστος δανεισµού
δύναται να αυξάνεται ή να µειώνεται ως αποτέλεσµα τέτοιων διακυµάνσεων.
Η έκθεση σε µεταβολές των επιτοκίων και οι ηµεροµηνίες συµβατικής επανατιµολόγησης
(contractual repricing dates) κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού είναι οι εξής;
Μέχρι 1 έτος
Άνω των 5 ετών

11

31.12.2012
58.741.021
10.979.123
69.720.144

31.12.2011
58.741.021
11.152.660
69.893.681

Αναβαλλόµενη φορολογία

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται όταν υπάρχει
εφαρµόσιµο νοµικό δικαίωµα να συµψηφισθούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των
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τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος αφορούν
στην ίδια φορολογική αρχή. Τα συµψηφισµένα ποσά είναι τα παρακάτω:
31.12.2012

31.12.2011

Aναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις

13.494.000

15.054.000

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις

(6.857.258)

(6.802.086)

6.636.742

8.251.914

Αναβαλλόµενη φορολογία ( καθαρή )

Το µεγαλύτερο ποσοστό τον αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων είναι ανακτήσιµο µετά από
12 µήνες.

Η συνολική µεταβολή στην αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση είναι η ακόλουθη:

Υπόλοιπο αρχής χρήσης
Χρέωση κατάστασης αποτελεσµάτων (Σηµ. 16)
Υπόλοιπο τέλους περιόδου

31.12.2012
8.251.914
(1.615.172)

31.12.2011
9.736.537
(1.484.624)

6.636.742

8.251.914

Οι µεταβολές στις αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις κατά την διάρκεια της
χρήσης χωρίς να λαµβάνεται υπόψη ο συµψηφισµός των υπολοίπων προς την ίδια φορολογική αρχή
παρουσιάζονται παρακάτω:
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις:
Αναγνώριση
επενδυτικού
ακινήτου

Σύνολο

1 Ιανουαρίου 2011
Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσµάτων

17.000.000
(1.946.000)

17.000.000
(1.946.000)

31 ∆εκεµβρίου 2011

15.054.000

15.054.000

1 Ιανουαρίου 2012
Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσµάτων

15.054.000
(1.560.000)

15.054.000
(1.560.000)

31 ∆εκεµβρίου 2012

13.494.000

13.494.000

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις:
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∆ιαγραφές αΰλων
&αποσβέσεων
ενσώµατων
παγίων στοιχείων

Λοιπά

1 Ιανουαρίου 2011
Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσµάτων

(6.123.827)
304.336

(1.139.635)
157.040

Σύνολο
(7.263.463)
461.376

31 ∆εκεµβρίου 2011

(5.819.491)

(982.595)

(6.802.086)

1 Ιανουαρίου 2012
Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσµάτων
31 ∆εκεµβρίου 2012

(5.819.491)
(921.943)
(6.741.434)

(982.595)
866.771
(115.824)

(6.802.086)
(55.172)
(6.857.258)

∆εν υπάρχουν σηµαντικές αναβαλλόµενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις οι οποίες δεν έχουν
αναγνωριστεί.

12

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

Η ανάλυση των προµηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων έχει ως εξής:
31.12.2012

31.12.2011

57.415

459.599

889.541

272.997

Εγγύηση ενοικίου

29.828

29.828

Ασφαλιστικοί οργανισµοί και λοιποί φόροι-τέλη

26.954

17.162

Χαρτόσηµο ενοικίων

232.096

232.049

Έξοδα Χρήσης ∆εδουλευµένα

646.294

995.061

4.137

2.557

1.886.265

2.009.254

Προµηθευτές
Ποσά οφειλόµενα σε συνδεδεµένα µέρη (Σηµείωση 21)

Λοιπά
Σύνολο

Οι υποχρεώσεις προς λοιπά συνδεδεµένα µέρη αφορούν τους τόκους πληρωτέους ύψους € 846 χιλ
προς την PanEuropean Investments Holland B.V και Henderson Indirect Property Srl. και € 44 χιλ
προς την Rockspring Paneuropean Property Limited Partnership ως αµοιβή διαχείρισης δ’ τριµήνου.
Στον λογαριασµό έξοδα χρήσης δεδουλευµένα περιλαµβάνονται οι τόκοι του οµολογιακού δανείου
από την HSBC Plc. ύψους € 592 χιλ. και αµοιβές τρίτων ύψους € 53 χιλ..

13

Έσοδα

- 31 -

CLOUD HELLAS ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις - 31 ∆εκεµβρίου 2012
(Όλα τα ποσά σε € - Ευρώ)

Έσοδα από µισθώµατα

01.01.2012 έως
31.12.2012

01.01.2011 έως
31.12.2011

6.447.110

6.445.800

6.447.110

6.445.800

Η περίοδος µισθώσεως των ακινήτων της Εταιρείας (µε συµβόλαια λειτουργικής µίσθωσης) είναι
τουλάχιστον 12 έτη. Τα ενοίκια αναπροσαρµόζονται σύµφωνα µε τους όρους των συµβάσεων σε
σχέση µε το ∆ΤΚ.
Τα υπάρχοντα συµβόλαια λειτουργικών µισθώσεων δεν περιλαµβάνουν ενδεχόµενα µισθώµατα.
Τα µελλοντικά συνολικά ελάχιστα (µη ακυρώσιµα) µισθώµατα εισπρακτέα από συµβόλαια
λειτουργικών µισθώσεων, µη συµπεριλαµβανοµένων µελλοντικών αναπροσαρµογών, έχουν ως εξής:

Μέχρι 1 έτος
Από 2 έως 5 έτη
Πάνω από 5 έτη

14

01.01.2012 έως
31.12.2012

01.01.2011 έως
31.12.2011

6.446.333
25.785.334
5.171.566

6.446.333
25.785.334
1.026.323

37.403.233

33.257.990

Έξοδα διοίκησης (ανά κατηγορία)
01.01.2012 έως
31.12.2012

Αµοιβές τρίτων
Μεταφορικά έξοδα
Ασφάλιστρα
∆ιαχείρισης περιουσίας

01.01.2011 έως
31.12.2011

401.070

1.214.006

346

992

36.136

15.298

279.758

276.537

Χαρτόσηµο Ενοικίων

678

654

Χαρτόσηµο Εσόδων τόκων

183

-

Φόροι Τέλη

244.173

535.968

ΦΜΑΠ

503.918

459.147

Λοιπά
Σύνολο

22.285
1.488.547

15.150
2.517.752

15

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα/(έξοδα) – καθαρά
01.01.2012 έως
31.12.2012

Τόκοι Έξοδα:
Έξοδα τόκων τραπεζικών δανείων

(4.464.374)

01.01.2011 έως
31.12.2011

(4.426.598)
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CLOUD HELLAS ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις - 31 ∆εκεµβρίου 2012
(Όλα τα ποσά σε € - Ευρώ)

∆εδουλευµένα έξοδα τόκων τραπεζικών δανείων

(591.613)
(5.055.986)

(610.076)
(5.036.674)

21.808

3.997

21.808

3.997

(5.034.178)

(5.032.677)

01.01.2012 έως
31.12.2012

01.01.2011 έως
31.12.2011

Αναβαλλόµενος φόρος (Σηµείωση 11)

(1.615.172)

(1.484.624)

Σύνολο

(1.615.172)

(1.484.624)

Τόκοι Έσοδα:
Έσοδα από τόκους τραπεζικών καταθέσεων

Καθαρό χρηµατοοικονοµικό κόστος

16

Φόρος εισοδήµατος

Σύµφωνα µε το Ν. 3943/2011, ο συντελεστής φορολογίας εισοδήµατος νοµικών προσώπων ορίζεται
σε 20% για τη διαχειριστική χρήση 2011 και 2012.
Για την χρήση 2010, η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά. Για την χρήση 2011 η Εταιρεία
ελέγχθηκε φορολογικά βάσει του Ν.2238/1994 και έλαβε πιστοποιητικό φορολογικής συµµόρφωσης
από την Pricewaterhousecoopers S.A. χωρίς προσαρµογές όσον αφορά το έξοδο φόρου. Σύµφωνα µε
τη σχετική νοµοθεσία, η οικονοµική χρήση 2011 θα πρέπει να θεωρείται οριστική για σκοπούς
φορολογικού ελέγχου µετά από δεκαοκτώ µήνες από την υποβολή της «Έκθεσης Φορολογικής
Συµµόρφωσης» προς το Υπουργείο Οικονοµικών.
Για τις µεταβολές στην ελληνική φορολογική νοµοθεσία που έλαβε χώρα µετά την 31.12.2012 βλέπε σηµείωση
23.

Ο ονοµαστικός φορολογικός συντελεστής ανέρχεται σε 20% ενώ ο πραγµατικός για τη χρήση που
έληξε µε 31 ∆εκεµβρίου 2012 ανέρχεται σε 44% περίπου.
Για τη χρήση 2011 και εντεύθεν, οι Ελληνικές Ανώνυµες Εταιρίες και οι Εταιρείες Περιορισµένης
Ευθύνης που οι ετήσιες οικονοµικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά από τους νόµιµους
ελεγκτές, υποχρεούνται να λαµβάνουν «Ετήσιο Πιστοποιητικό» που προβλέπεται στην παρ. 5 του
άρθρου 82 του Ν.2238/1994, το οποίο εκδίδεται µετά από φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από
τον ίδιο Νόµιµο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο που ελέγχει τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις.
Κατόπιν ολοκλήρωσης του φορολογικού ελέγχου, ο Νόµιµος Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο εκδίδει
στην εταιρεία «Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης» και στη συνέχεια ο Νόµιµος Ελεγκτής ή
ελεγκτικό γραφείο την υποβάλει ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονοµικών το αργότερο εντός δέκα
ηµερών από την καταληκτική ηµεροµηνία έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας
από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Το Υπουργείο Οικονοµικών θα επιλέξει δείγµα εταιρειών
τουλάχιστον της τάξης του 9% για φορολογικό επανέλεγχο από τις αρµόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες
του Υπουργείου. Ο έλεγχος αυτός θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε διάστηµα όχι αργότερο των
δεκαοκτώ µηνών από την ηµεροµηνία υποβολής της «Έκθεσης Φορολογικής Συµµόρφωσης» στο
Υπουργείο Οικονοµικών.
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CLOUD HELLAS ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις - 31 ∆εκεµβρίου 2012
(Όλα τα ποσά σε € - Ευρώ)

Ο φόρος επί των κερδών προ φόρων της Εταιρείας διαφέρει από το θεωρητικό ποσό το οποίο θα
προέκυπτε αν χρησιµοποιούσαµε τον µέσο σταθµικό φορολογικό συντελεστή της χώρας προέλευσης
της Εταιρείας, ως εξής:

Ζηµίες προ φόρων
Φόρος υπολογισµένος µε βάση τους ισχύοντες
φορολογικούς συντελεστές
Έξοδα που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς
Αλλαγές φορολογικών συντελεστών
Φορολογικές ζηµιές που δεν έχουν αναγνωριστεί
Επίδραση αλλαγής φορολογικής βάσης στα ακίνητα λόγω
αναπροσαρµογής βάση Ν.2065/92
Φόρος εισοδήµατος

17

01.01.2012 έως
31.12.2012
(3.642.920)

01.01.2011 έως
31.12.2011
(10.818.841)

(728.584)

(2.163.768)

271.603
11.137

182.973
178.710
317.462

(1.169.328)
(1.615.172)

(1.484.624)

01.01.2012 έως
31.12.2012
5.052.164
(819.468)

01.01.2011 έως
31.12.2011
15.789

4.232.696

15.789

Άλλα έσοδα/(έξοδα)

Έσοδα από ασφαλιστικές αποζηµιώσεις
Λοιπά
Άλλα έσοδα/(έξοδα)

To Σεπτέµβριο του 2012 ολοκληρώθηκε η εκδίκαση της ασφαλιστικής αποζηµίωσης, την οποία
απαιτούσε η Εταιρία από την ασφαλιστική εταιρία Allianz, για την πυρκαγιά στο κτίριο της
Θεσσαλονίκης. Η Εταιρία έλαβε το άνωθεν ποσό ως αποζηµίωση, συµπεριλαµβανοµένων
δικαστικών εξόδων, το οποίο αποδόθηκε στη δικηγορική εταιρία για διαφυγόντες τόκους.
18

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
01.01.2012 έως
31.12.2012

01.01.2011 έως
31.12.2011

(3.642.920)

(10.818.841)

7.800.000

9.730.000

Έσοδα τόκων

(21.808)

(3.997)

Έξοδα τόκων

5.055.986

5.036.674

9.191.259

3.943.836

172.081

823.324

Ζηµιές προ φόρων
Προσαρµογές για:
Ζηµιές εύλογης αξίας επενδύσεων σε ακίνητα (Σηµείωση 5)

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης
Μείωση απαιτήσεων (µη κυκλοφορούν & κυκλοφορούν)
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CLOUD HELLAS ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις - 31 ∆εκεµβρίου 2012
(Όλα τα ποσά σε € - Ευρώ)

(Μείωση) / Αύξηση υποχρεώσεων (µη κυκλοφορούν &
κυκλοφορούν)

Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

19

(737.770)

737.941

(565.689)

1.561.265

8.625.570

5.505.101

Ανειληµµένες υποχρεώσεις

Κεφαλαιουχικές υποχρεώσεις

∆εν υπάρχουν δεσµεύσεις για σηµαντικές κεφαλαιουχικές δαπάνες που έχουν αναληφθεί αλλά δεν
έχουν εκτελεσθεί κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού.

20

Ενδεχόµενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις

∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων.
Η Εταιρεία έχει προβεί σε περαίωση των χρήσεων 2005 έως και 2009 µε βάση τις διατάξεις του
Ν.3888/2010. Παρόλα αυτά υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων
σε περίπτωση που υπάρξουν συµπληρωµατικά στοιχεία αναφορικά µε τη φορολογία εισοδήµατος
των χρήσεων που έχουν περαιωθεί. Η έκβαση ενός πιθανού συµπληρωµατικού ελέγχου δεν είναι
δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν σχηµατίστηκε οποιαδήποτε
πρόβλεψη στις οικονοµικές καταστάσεις σε σχέση µε το θέµα αυτό.
Η χρήση 2010 παραµένει ανέλεγκτη φορολογικά. Για τη χρήση 2011 η εταιρία έλαβε το «ετήσιο
φορολογικό πιστοποιητικό» από τους τακτικούς ελεγκτές βάσει της ΠΟΛ 1159/2011. Για τη χρήση
2012 η εταιρία υπόκειται σε φορολογικό για το «ετήσιο φορολογικό πιστοποιητικό» από τους
τακτικούς ελεγκτές.
21

Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη

H Εταιρεία είναι 100% θυγατρική της RETAIL PARKS ΕΛΛΑΣ A.E ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ στην οποία
συµµετέχει κατά 98% η Praktiker Luxemburg Sarl (µε έδρα το Λουξεµβούργο) και κατά 1% η
Paneuropean Investments Sarl (µε έδρα το Λουξεµβούργο) και η Henderson IndirectProperty Srl (µε
έδρα το Λουξεµβούργο). H Praktiker Luxemburg Srl κατέχεται κατά 50% από την Rockspring
Paneuropean Property Limited Partnership και 50% από την Henderson Indirect Srl.
∆εν υπάρχουν άλλες συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη εκτός από αυτές που παρατίθενται κατωτέρω:
Τα τραπεζικά δάνεια αφορούν το οµολογιακό δάνειο ύψους 10.400 χιλ Ευρώ που η Εταιρεία έχει
συνάψει µε τα συνδεδεµένα µέρη Paneuropean Investments Holland B.V και Henderson Indirect
Property Srl (Σηµείωση 10). Οι υποχρεώσεις προς λοιπά συνδεδεµένα µέρη αφορούν τόκους
πληρωτέους ύψους € 846 χιλ. προς την PanEuropean Investments Holland B.V και Henderson
Indirect Property Srl., καθώς και € 44 χιλ. προς την Rockspring Paneuropean Property Limited
Partnership ως αµοιβή διαχείρισης δ’ τριµήνου.
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CLOUD HELLAS ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις - 31 ∆εκεµβρίου 2012
(Όλα τα ποσά σε € - Ευρώ)

31.12.2012

31.12.2011

α) Έξοδα που αφορούν παροχή υπηρεσιών
Αµοιβές ∆ιαχείρισης
Λοιπές συνδεδεµένες της µητρικής

279.758

276.537

β) Χρηµατοοικονοµικά έξοδα από δανεισµό
Τραπεζικά δάνεια
Λοιπά Συνδεδεµένα µέρη
(PanEuropean Investments Holland B.V, Henderson Inderect
Property Sarl)

672.330

682.403

Υποχρεώσεις σε συνδεδεµένα µέρη
Μητρική (Retail Parks EΛΛΑΣ Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ)
Λοιπά Συνδεδεµένα µέρη
Σύνολο

889.541
889.541

272.997
272.997

11.152.660
(845.867)
672.330
10.979.123

11.313.812
(843.556)
682.403
11.152.660

γ) Υπόλοιπα που προέρχονται από δάνεια από συνδεδεµένα
µέρη
∆άνεια από Λοιπά Συνδεδεµένα Μέρη:
Υπόλοιπο Έναρξης
Αποπληρωµές περιόδου
Τόκοι έξοδα

22

Αµοιβές Ελεγκτών

Οι συνολικές αµοιβές που χρέωσε κατά τη διάρκεια της χρήσης 2012 η ελεγκτική εταιρεία για τον
υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας ανήλθαν συνολικά σε €
34.000. Οι αµοιβές φορολογικών, συµβουλευτικών και λοιπών υπηρεσιών της ελεγκτικής εταιρείας
κατά τη χρήση 2012 ανήλθαν σε € 13.400.

23

Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού

Στις 23.01.2013 θεσπίστηκε ο νέος φορολογικός νόµος 4110/23.01.2013. Οι κυριότερες αλλαγές
είναι ότι σύµφωνα µε το νέο νόµο ο συντελεστής φορολογίας εισοδήµατος νοµικών προσώπων
ορίζεται στο 26% για τη χρήση 2013 και έπειτα και ο παρακρατούµενος φόρος µερισµάτων που
εγκρίνονται µετά την 1 Ιανουαρίου 2014 ορίζεται σε 10% (σηµείωση 16). Η εκτιµώµενη αρνητική
επίδραση από τον επανυπολογισµό των αναβαλλόµενων φόρων για την Εταιρεία θα ανέλθει σε ευρώ
1.991 χιλ..
Με σκοπό την διαχείριση του κεφαλαιακού κινδύνου στον οποίο είναι εκτεθειµένη η Εταιρία
(Σηµείωση 3.2), η διοίκηση είναι σε διαπραγµάτευση µε επενδυτές σχετικά µε την πώληση της
Εταιρίας. Εκτιµάται ότι η πώληση θα ολοκληρωθεί εντός του 2013.
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CLOUD HELLAS ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις - 31 ∆εκεµβρίου 2012
(Όλα τα ποσά σε € - Ευρώ)

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆.Σ.
της CLOUD HELLAS KTHMATIKH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
επί ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 43α και την παράγραφο 9 του άρθρου 16 του
Κ.Ν.2190/1920

Κύριοι Μέτοχοι,
Έχουµε την τιµή να υποβάλλουµε τις Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας για την
χρήση 2012 (1.1-31.12.2012) όπως αυτές καταρτίστηκαν µε βάση τα ∆.Π.Χ.Α.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο σας γνωρίζει τα παρακάτω:
ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Κύκλος εργασιών: Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας αφορά έσοδα από µισθώµατα τα οποία
ανήλθαν σε €6.447.110 την χρήση 2012 έναντι €6.445.800 την προηγούµενη χρήση, δίχως να
παρουσιάσουν ουσιαστική µεταβολή.
Καθαρά Κέρδη: Οι καθαρές µετά φόρων ζηµίες της χρήσης ανήλθαν σε €2.027.748 έναντι
€9.334.217 ζηµιών της προηγούµενης χρήσης. Η σηµαντική µείωση των ζηµιών κατά €7.306.469,
οφείλεται κυρίως στο εξής:

−

−

Στην είσπραξη ασφαλιστικής αποζηµίωσης σχετικά µε τις ζηµίες που είχε υποστεί το
κτήριο στην Θεσσαλονίκη έπειτα από την ολοκλήρωση της εκδίκασης της υπόθεσης
ενάντια στην ασφαλιστική εταιρία. Το ποσό το οποίο έλαβε η Εταιρία ανέρχεται σε €
5.052.164
Στην µείωση της ζηµίας εύλογης αξίας ακινήτων, η οποία στη χρήση 2012
διαµορφώθηκε σε €7.800.000 έναντι €9.730.000 στη χρήση 2011. Η µείωση που
παρατηρείται στην εύλογη αξία των ακινήτων αποδίδεται στο φαινόµενο της
οικονοµικής κρίσης που πλήττει βαρύτατα την Ελλάδα.
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Η εξέλιξη ορισµένων βασικών χρηµατοοικονοµικών δεικτών της Εταιρείας έχει ως εξής:
Αριθµοδείκτες Αποδοτικότητας

Καθαρά Αποτελέσµατα
Aποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων

=

39,31%
Ίδια Κεφάλαια

Καθαρά Αποτελέσµατα
Aποδοτικότητα Επενδεδυµένων Κεφαλαίων

=

-2,77%
Σύνολο Ενεργητικού

Αριθµοδείκτης Ρευστότητας

Κυκλοφορούν Ενεργητικό
∆είκτης Κυκλοφοριακής Ρευστότητας

=

0,09
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις

2012

Αριθµοδείκτης ∆ιάρθωσης Κεφαλαίων

∆είκτης Συνολικής ∆ανειακής Επιβάρυνσης

=

Σύνολο ∆ανειακών
Υποχρεώσεων

-13,52

Ίδια Κεφάλαια

Ίδια Κεφάλαια
Ίδια Κεφάλαια προς Συνολικά

=

-7,06%
Συνολικά
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Αριθµοδείκτες ∆ραστηριότητας

Πωλήσεις
Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ενεργητικού

0,09

=
Σύνολο Ενεργητικού

Όπως παρουσιάζεται από την παραπάνω ανάλυση, τα Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας έχουν µειωθεί
σηµαντικά λόγω της συσσώρευσης ζηµιών.
Η δανειακή επιβάρυνση της εταιρείας δεν έχει µεταβληθεί σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση.
Σαν συνέπεια το ποσοστό των ιδίων κεφαλαίων προς τα συνολικά ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις
ανέρχεται σε -7,06% το 2012 έναντι -4,06% της προηγούµενης χρήσης.
Επίσης, κατά την κλειόµενη χρήση, το κυκλοφορούν ενεργητικό της Εταιρείας υπολείπεται του
συνόλου των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων κατά €55.012.093 λόγο του γεγονότος ότι ο τραπεζικός
δανεισµός έχει µεταφερθεί στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις.
Το χαρτοφυλάκιο των ακινήτων της Εταιρείας ανήλθε στις 31.12.2012 σε €67.470.000 έναντι
€75.270.000στις 31.12.2011. Η µείωση αφορά την υποτίµηση των κτιρίων της εταιρείας από
ανεξάρτητους επαγγελµατίες εκτιµητές (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
SAVILLS Hellas Ltd.). Oι ζηµιές αναπροσαρµογής της αξίας των ακινήτων διαµορφώθηκαν σε
€7.800.000 έναντι €9.730.000 το 2011.
Κατά τη διάρκεια της χρήσης, δεν πραγµατοποιήθηκαν αποκτήσεις ακινήτων.
Σηµειώνεται ότι η Εταιρεία δεν διενεργεί δραστηριότητες στον τοµέα ερευνών και ανάπτυξης και δεν
έχει υποκαταστήµατα.
Αµοιβές και παροχές διοίκησης, δεν υφίστανται κατά την διάρκεια της κλειόµενης χρήσης.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
Λαµβάνοντας υπ’ όψη την αρνητική καθαρή θέση της εταιρίας στο τέλος των χρήσεων 2012 και
2011, γεγονός το οποίο αντιτίθεται στις διατάξεις του άρθρου 48 του νόµου Ν.2190/1920, είµαστε σε
επαφή µε επενδυτές για την πώληση της εταιρίας. Εκτιµούµε ότι η πώληση θα ολοκληρωθεί εντός
του 2013.
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
Η Εταιρεία εκτίθεται σε ορισµένους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους (συναλλαγµατικό κίνδυνο,
κίνδυνος τιµών, και κίνδυνοι ταµειακών ροών από µεταβολές επιτοκίων), πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο
ρευστότητας και κίνδυνο κτηµαταγοράς. Οι χρηµατοοικονοµικοί κίνδυνοι σχετίζονται µε τα
παρακάτω χρηµατοοικονοµικά µέσα : εµπορικές απαιτήσεις, ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα,
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προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις. Η διαχείριση των κινδύνων γίνεται από την διοίκηση της
Εταιρείας. Η διαχείριση των κινδύνων εστιάζεται κυρίως στην αναγνώριση και εκτίµηση των
χρηµατοοικονοµικών κινδύνων όπως: κίνδυνος αγοράς, πιστωτικός κίνδυνος, κίνδυνος ρευστότητας
και κίνδυνος χρηµαταγοράς.
α) Κίνδυνος Αγοράς
i)

Συναλλαγµατικός Κίνδυνος

Η Εταιρεία λειτουργεί σε ένα και µόνο οικονοµικό περιβάλλον (Ελλάδα) και δεν είναι
εκτεθειµένη σε κινδύνους από ξένο νόµισµα λόγω των µη συναλλαγών σε ξένο νόµισµα.
ii)

Κίνδυνος Τιµών

Η Εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο από την µεταβολή της αξίας ακινήτων και µισθωµάτων. Για τη
µείωση του κινδύνου τιµών η Εταιρεία συνάπτει µακροπρόθεσµες λειτουργικές µισθώσεις µε
τους µισθωτές διάρκειας τουλάχιστον κατά µέσο όρο 22 ετών, στις οποίες οι ετήσιες
αναπροσαρµογές των ενοικίων συνδέονται µε τον ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή. Η Εταιρεία δεν
εκτίθεται σε κίνδυνο σχετικά µε τα χρηµατοοικονοµικά µέσα εφόσον δεν κατέχει συµµετοχικούς
τίτλους.
iii)

Κίνδυνος ταµειακών ροών και κίνδυνος µεταβολών εύλογης αξίας λόγω µεταβολής
επιτοκίων

Η Εταιρεία έχει στο Ενεργητικό σηµαντικά έντοκα στοιχεία που περιλαµβάνουν µόνο καταθέσεις
όψεως και ως εκ τούτου δεν εκτίθεται σηµαντικά σε κίνδυνο από διακυµάνσεις στα επιτόκια.
Η έκθεση της Εταιρείας στον κίνδυνο από διακυµάνσεις στα επιτόκια προέρχεται από τραπεζικά
δάνεια. Το οµολογιακό δάνειο σταθερού επιτοκίου δεν εκθέτει την Εταιρεία σε κίνδυνο
ταµειακών ροών λόγω µεταβολής του επιτοκίου.
β) Πιστωτικός Κίνδυνος
Η Εταιρεία αντιµετωπίζει πιστωτικό κίνδυνο αναφορικά µε τα ταµειακά υπόλοιπα, τις καταθέσεις
όψεως και τις απαιτήσεις από ενοίκια που προέρχονται από συµβόλαια λειτουργικής µίσθωσης
ακίνητης περιουσίας. Ωστόσο, δεν αναµένονται ζηµιές, καθώς έχουν αναπτυχθεί διαδικασίες, έτσι
ώστε να διασφαλίζεται ότι οι συµφωνίες µε µισθωτές αναπτύσσονται κατόπιν αξιολόγησης της
φερεγγυότητας και της αξιοπιστίας τους, προκειµένου να µην παρατηρούνται προβλήµατα
καθυστερήσεων πληρωµών και επισφαλειών. Επιπλέον, οι ταµειακές συναλλαγές περιορίζονται µόνο
σε πιστωτικά ιδρύµατα µε υψηλή ποιότητα πίστωσης.
γ) Κίνδυνος ρευστότητας
Συνεχή διαχείριση του κίνδυνου ρευστότητας συνεπάγεται επαρκή ταµειακά διαθέσιµα, δυνατότητα
άντλησης κεφαλαίων και δυνατότητα κλεισίµατος ανοικτών θέσεων αγοράς.
Οι ανάγκες ρευστότητας της Εταιρείας ικανοποιούνται πλήρως από την έγκαιρη πρόβλεψη των
εκάστοτε χρηµατικών αναγκών σε συνδυασµό µε την έγκαιρη είσπραξη των απαιτήσεων.
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Η ρευστότητα της Εταιρείας παρακολουθείται από την ∆ιοίκηση σε τακτά χρονικά διαστήµατα.
δ) ∆ιαχείριση κεφαλαιουχικού κινδύνου
Ο σκοπός της Εταιρείας όσον αφορά στη διαχείριση κεφαλαίου είναι η διασφάλιση της ικανότητας
του να συνεχίζει απρόσκοπτα τη δραστηριότητα της ώστε να εξασφαλίζει αποδόσεις για τους
µετόχους και οφέλη για τα λοιπά µέρη που έχουν σχέση µε την Εταιρεία και να διατηρεί µια βέλτιστη
κεφαλαιακή διάρθρωση ώστε να επιτυγχάνει µείωση του κόστους κεφαλαίου.
Για τη διατήρηση ή µεταβολή της κεφαλαιακής διάρθρωσης, η Εταιρεία µπορεί να µεταβάλλει το
διανεµόµενο µέρισµα προς τους µετόχους, να επιστρέψει κεφάλαια προς τους µετόχους, να εκδώσει
νέες µετοχές ή να προβεί σε πώληση περιουσιακών στοιχείων.
ΚΑΤΟΧΗ Ι∆ΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Την 31η ∆εκεµβρίου 2012 η Εταιρεία δεν κατέχει ίδιες µετοχές.
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Η Εταιρεία έχει στην κατοχή της οικόπεδα και ακίνητα στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη. Η
περίοδος µισθώσεως των ακινήτων της Εταιρείας (µε συµβόλαια λειτουργικής µίσθωσης), είναι κατά
µέσο όρο 22 έτη, ενώ η περίοδος που αποµένει από τη λήξη της χρήσης 2012 µέχρι τη λήξη της
µισθώσεως είναι κατά µέσο όρο 5 έτη. Τα ενοίκια αναπροσαρµόζονται σύµφωνα µε τους όρους των
συµβάσεων.
∆εδοµένου των αποδόσεων των µισθωµάτων και των εξαιρετικά φερέγγυων µισθωτών των ακινήτων,
η σταθερή πορεία της Εταιρείας θεωρείται βέβαιη εν µέσω παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης.
Λαµβάνοντας υπ’ όψη τα παραπάνω εκτιµούµε ότι κατά το 2013, θα έχουµε ολοκλήρωση την
πώληση της Εταιρίας.
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ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΙΑΝ ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ ΜΠΕΙΚΕΡ

ΦΛΑΒΙΟ ΑΟΥΓΚΟΥΣΤΟ ΚΑΖΕΡΟ

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.

ΜΕΡΙ ΦΡΑΝΣΙΣ ΧΑΡΝΕΤΙ

ΜΕΛΟΣ
Αθήνα, 30 Απριλίου 2013
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Η ανωτέρω Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας που αποτελείται από 05 σελίδες είναι η
αναφερόµενη στην Έκθεση Ελέγχου των Οικονοµικών Καταστάσεων 31/12/2012 η οποία εκδόθηκε την
………………………...

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ

ΜΑΡΙΝΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ
Α.Μ.ΣΟΕΛ 17681
ΠΡΑΙΣΓΟΥΟΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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