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Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας
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ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Κύριοι, Μέτοχοι,
Σας παραθέτουμε στοιχεία της Εταιρίας που αφορούν στην δραστηριότητά της κατά τη χρήση που έληξε
την 31η Δεκεμβρίου 2016.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Η εν λόγω εταιρική χρήση είναι η δέκατη τρίτη εταιρική κατά σειρά και περιλαμβάνει τη χρονική
περίοδο από την 1 Ιανουαρίου 2016 έως και την 31 Δεκεμβρίου 2016.
Κατά τη διάρκεια της χρήσης αυτής, οι δραστηριότητες της Εταιρίας υπήρξαν σύμφωνες με την
ισχύουσα νομοθεσία και το σκοπό της Εταιρίας, όπως ορίζεται από το καταστατικό της.
Οι οικονομικές καταστάσεις της ως άνω χρήσης συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Αναλυτικές πληροφορίες για τις ακολουθούμενες βασικές λογιστικές
αρχές αναφέρονται στις επεξηγηματικές σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων της 31
Δεκεμβρίου 2016.
Το Διοικητικό Συμβούλιο σας γνωρίζει τα παρακάτω:
Έσοδα: Τα έσοδα της Εταιρίας ανέρχονται σε €20.551χιλ έναντι €20.234χιλ το 2015 και προέρχονται
από τις υπηρεσίες εκμετάλλευσης του εμπορικού και επιχειρηματικού κέντρου της Εταιρίας, στο
Μαρούσι με την ονομασία «Golden Hall» το οποίο εγκαινιάστηκε την 27η Νοεμβρίου 2008.
Το εμπορικό κέντρο «Golden Hall» αποτελεί το μοναδικό επενδυτικό ακίνητο της Εταιρίας, επί του
οποίου δεν υφίστανται βάρη και προσημειώσεις.
Κέρδη: Η Εταιρία εμφανίζει κέρδη μετά φόρων ύψους €8.636χιλ έναντι κερδών €11.559χιλ το 2015.
Σημειώνουμε ότι η μεταβολή στην εύλογη αξία του επενδυτικού ακινήτου ανήλθε σε κέρδη €2.200χιλ
έναντι €8.950χιλ για το έτος 2015, ενώ το 2016 επιτεύχθηκε μείωση των εξόδων σχετιζόμενων με
επενδύσεις σε ακίνητα κατά €1.011χιλ, κυρίως λόγω της μείωσης του κόστους διαχείρισης του
εμπορικού κέντρου.
Εντός του Μαρτίου 2017, οι μετοχές της Εταιρίας εισφέρθηκαν από τους μετόχους της στην εταιρία
LAMDA MALLS A.E., θυγατρική της LAMDA Development S.A. Κατά συνέπεια, άμεσος ιδιοκτήτης
της Εταιρίας αποτελεί η εταιρία LAMDA MALLS Α.Ε. κατά 100%.
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Συναλλαγματικός κίνδυνος
Η Εταιρία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και συνεπώς οι συναλλαγές της διεξάγονται σε Ευρώ. Η
Εταιρία δεν εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο.
Πληθωριστικός κίνδυνος
Η έκθεση της Εταιρίας σε πληθωριστικό κίνδυνο είναι ελαχιστοποιημένη, καθώς η Εταιρία συνάπτει
μακροπρόθεσμες συμφωνίες εμπορικής συνεργασίας με πελάτες για διάρκεια τουλάχιστον 6 ετών, στις
οποίες οι ετήσιες αναπροσαρμογές συνδέονται με το Δείκτη Τιμών Καταναλωτή πλέον έως και 2%.
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Κίνδυνος επιτοκίου
Τα έσοδα και οι ταμειακές ροές της Εταιρίας επηρεάζονται σε μικρό βαθμό από μεταβολές στις τιμές
των επιτοκίων, καθώς τα ρευστά διαθέσιμα προς επένδυση αλλά και οι έντοκες απαιτήσεις εξαρτώνται
κυρίως από τα επιτόκια του Ευρώ.
Όσον αφορά στο δανεισμό, η Εταιρία βασισμένη στο γεγονός ότι όλα της τα έσοδα είναι σε Ευρώ έχει
επιλέξει να δανείζεται κεφάλαια σε Ευρώ, προκείμενου να εξαλείψει τον κίνδυνο που μπορεί να προέλθει
από την μεταβολή ισοτιμιών. Επιπροσθέτως, για να καλυφθεί μακροπρόθεσμα από τις μεταβολές των
επιτοκίων, η Εταιρία έχει προβεί στη σύναψη συμβολαίων αντιστάθμισης επιτοκιακού κινδύνου. Στη
λήξη της διαχειριστικής περιόδου πάνω από το 50% του δανεισμού είχε αντισταθμιστεί με τέτοιου είδους
συμβάσεις (συνολικά €42εκ, αμετάβλητα σε σχέση με το 2015). Στόχος παραμένει η κάλυψη κατά το
μεγαλύτερο μέρος του κινδύνου διακύμανσης των επιτοκίων των δανείων που αφορούν τη
χρηματοδότηση των επενδύσεων ακινήτων και αναμένεται και στο μέλλον το ως άνω αναφερόμενο
ποσοστό να κυμανθεί στα ίδια επίπεδα.
Η Εταιρία εξετάζει την έκθεσή της στον κίνδυνο μεταβολής των επιτοκίων και προβαίνει σε διαχείριση
του κίνδυνου μεταβολής επιτοκίων λαμβάνοντας υπόψη το ενδεχόμενο αναχρηματοδότησης, ανανέωσης
των υφιστάμενων δανείων, την εναλλακτική χρηματοδότηση και την αντιστάθμιση κινδύνου.
Πιστωτικός κίνδυνος
Πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από ανοιχτές πιστώσεις πελατών, ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
και παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα.
Οι πωλήσεις γίνονται κυρίως σε πελάτες με αξιολογημένο ιστορικό πιστώσεων και πιστωτικά όρια ενώ
εφαρμόζονται συγκεκριμένοι όροι πωλήσεων και εισπράξεων. Όπου αυτό είναι δυνατόν ζητούνται
εμπράγματες ή άλλες εξασφαλίσεις.
Τα έσοδα θα επηρεαστούν σημαντικά σε περίπτωση, που οι πελάτες αδυνατούν να εκπληρώσουν τις
υποχρεώσεις τους είτε λόγω του περιορισμού της οικονομικής τους δραστηριότητας είτε λόγω της
αδυναμίας του εγχώριου τραπεζικού συστήματος. Ωστόσο, η Εταιρία κατά την 31.12.2016 έχει ένα καλά
διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο, το οποίο συνίσταται κυρίως από γνωστές και κερδοφόρες εταιρίες. Η
χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών παρακολουθείται διαρκώς. Η Διοίκηση της Εταιρίας
θεωρεί ότι δεν υπάρχουν πελάτες που να έχουν υπερβεί τα πιστωτικά τους όρια εκτός από τους πελάτες
για τους οποίους έχει ήδη σχηματιστεί επαρκής πρόβλεψη.
Κίνδυνος ρευστότητας
Οι καθημερινές ανάγκες ρευστότητας της Εταιρίας ικανοποιούνται πλήρως από την έγκαιρη πρόβλεψη
των εκάστοτε χρηματικών αναγκών σε συνδυασμό με την έγκαιρη είσπραξη των απαιτήσεων, καθώς και
με τη διατήρηση ικανών πιστωτικών ορίων προς χρήση από τις συνεργαζόμενες τράπεζες.
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
Η στατιστική δυναμική εικόνα της Εταιρίας παρουσιάζεται συνοπτικά με τους παρακάτω
χρηματοοικονομικούς δείκτες ανά έτος ως εξής:

2016

2015

Ίδια κεφάλαια / Σύνολο υποχρεώσεων

138,0%

118,1%

Καθαρός δανεισμός / Σύνολο επενδύσεων

28,7%

31,6%

Καθαρός δανεισμός / Ίδια κεφάλαια
Αποτελέσματα προ φόρων και αποτιμήσεων
επενδυτικών ακινήτων / Ίδια κεφάλαια

45,5%

53,2%

8,5%

8,3%
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Προοπτικές: Η Εταιρία παρακολουθεί την απόδοση του εμπορικού κέντρου «Golden Hall» μέσω
δεικτών, οι κυριότεροι των οποίων, κατά τα διεθνή πρότυπα, είναι ο δείκτης επισκεψιμότητας και ο
δείκτης πωλήσεων των καταστηματαρχών, οι οποίοι κατά το 2016 αυξήθηκαν κατά 1,9% και 4,7%
αντίστοιχα.
Για τη χρήση 2017 η στρατηγική της Εταιρίας είναι η βελτίωση της κερδοφορίας του εμπορικού κέντρου
«Golden Hall», καθώς και η περαιτέρω ενίσχυσή του με την υπό σχεδίαση ανάπτυξη του Δυτικού
τμήματος του κτιρίου το οποίο μέχρι στιγμής παραμένει αναξιοποίητο. Η εν λόγω ανάπτυξη αφορά στη
δημιουργία περίπου 12.000τμ εμπορικών χώρων (GLA) και 7.000τ.μ. χώρων στάθμευσης.
Στην επερχόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας αναμένεται να προταθεί μέρισμα
ύψους €7.535χιλ ήτοι €0,202 ανά μετοχή για τη χρήση του 2016.

Μαρούσι, 12 Απριλίου 2017

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Κωνσταντίνα Γ.Καρατοπούζη
ΑΔΤ Ξ152463
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της “LAMDA ΔΟΜΗ Ανώνυμη Εταιρεία Υπηρεσιών και
Αξιοποίησης Ακινήτων”

Έκθεση επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ‘‘LAMDA ΔΟΜΗ Ανώνυμη
Εταιρεία Υπηρεσιών και Αξιοποίησης Ακινήτων’’, οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση
χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2016, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων
χρήσεως και συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της
χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών
και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις
εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η
κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που
οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή
Πρότυπα
Ελέγχου,
πού
έχουν
ενσωματωθεί
στην
Ελληνική
Νομοθεσία
(ΦΕΚ/Β΄/2848/23.10.2012). Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες
δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση
εύλογης διασφάλισης για το εάν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από
ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων,
σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι
επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης
των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται
είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής
εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών
διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της
αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης
την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που
χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και
αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα
για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
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Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα,
από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της ‘‘LAMDA ΔΟΜΗ Ανώνυμη Εταιρεία
Υπηρεσιών και Αξιοποίησης Ακινήτων’’ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016, τη χρηματοοικονομική
της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα
με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης
Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του
άρθρου 2 (μέρος Β) του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι:
α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί
σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 και το
περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης
που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2016.
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την ‘‘LAMDA ΔΟΜΗ Ανώνυμη
Εταιρεία Υπηρεσιών και Αξιοποίησης Ακινήτων’’ και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει
ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Αθήνα, 12 Απριλίου 2017
Η ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΠραϊσγουωτερχαουςΚούπερς
Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία
Λ. Κηφισίας 268, Χαλάνδρι
ΑΜ ΣΟΕΛ 113
Δέσποινα Μαρίνου
ΑΜ ΣΟΕΛ 17681
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Περιεχόμενα των σημειώσεων επί των οικονομικών καταστάσεων

Σελίδα

Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας

1

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

4

Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης

7

Κατάσταση αποτελεσμάτων

8

Κατάσταση συνολικού εισοδήματος

9

Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων

10

Κατάσταση ταμειακών ροών

11

Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

12

Γενικές πληροφορίες
Σύνοψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών
Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου
Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της Διοίκησης
Επενδύσεις σε ακίνητα
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα
Χρηματοοικονομικά στοιχεία ανά κατηγορία
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά αποθεματικά
Δανεισμός
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Αναβαλλόμενη φορολογία
Παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα
Πωλήσεις
Έξοδα σχετιζόμενα με επενδύσεις σε ακίνητα
Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκμετάλλευσης (καθαρά)
Χρηματοοικονομικό κόστος
Φόρος εισοδήματος
Λειτουργικές ταμειακές ροές
Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις
Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
Μέρισμα
Αναταξινομήσεις συγκριτικών κονδυλίων
Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού

12
12
24
27
28
29
29
30
30
31
31
32
33
33
34
35
35
36
36
36
37
38
38
39
39
39
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Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης

Ποσά σε Ευρώ

Σημείωση

31.12.2016

31.12.2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Επενδύσεις σε ακίνητα

5

184.100.000

181.900.000

Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία

6

2.417.998

2.345.200

Λοιπές απαιτήσεις

7

233.300
186.751.298

233.300
184.478.500

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις

7

1.946.579

2.795.774

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

8

14.257.185
16.203.764

14.714.478
17.510.252

202.955.062

201.988.752

Σύνολο ενεργητικού
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους
Μετοχικό κεφάλαιο

10

37.300.000

37.300.000

Αποθεματικά υπέρ το άρτιο

10

39.771.700

39.771.700

Λοιπά αποθεματικά

11

Κέρδη εις νέον
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

427.232

(105.238)

40.173.436
117.672.368

32.391.246
109.357.707

117.672.368

109.357.707

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια

12

61.934.783

67.750.843

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

14

13.636.906

12.556.505

Παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα

15

651.482

903.294

Λοιπές υποχρεώσεις

13

175.496
76.398.667

163.817
81.374.459

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

13,25

2.810.784

3.772.793

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις

25

257.184

2.319.634

Δάνεια

12

5.816.060
8.884.028

5.164.160
11.256.586

85.282.694

92.631.045

202.955.062

201.988.752

Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας LAMDA ΔΟΜΗ Α.Ε. για τη χρήση που έληξε 31
Δεκεμβρίου 2015 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας την 12η Απριλίου 2017.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

& ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΟΔΥΣΣΕΥΣ Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
AΔT AB510661

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Γ.ΚΑΡΑΤΟΠΟΥΖΗ
AΔT Ξ152463

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α. ΜΠΑΛΟΥΜΗΣ
AΔT ΑΚ130062

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΚΩΤΤΗΣ
AΔEIA OEE A’ ΤΑΞΗΣ 49197

Οι σημειώσεις στις σελίδες 12 έως 39 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.
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Ετήσια οικονομική έκθεση

LAMDA ΔΟΜΗ Α.Ε.

1 Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου 2016

Κατάσταση αποτελεσμάτων
Ποσά σε Ευρώ
Πωλήσεις

Σημείωση

16

1.1.2016 έως
31.12.2016

1.1.2015 έως
31.12.2015

20.550.990

20.234.115

Μεταβολές εύλογης αξίας επενδύσεων σε ακίνητα

5

2.200.000

8.950.000

Έξοδα σχετιζόμενα με επενδύσεις σε ακίνητα

17

(5.024.562)

(6.035.317)

Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκμετάλλευσης (καθαρά)

18

(507.525)

(595.504)

17.218.903

22.553.294

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης
Χρηματοοικονομικά έσοδα

19

-

98.989

Χρηματοοικονομικά έξοδα

19

(4.978.337)

(4.606.949)

12.240.566

18.045.334

(3.604.872)

(6.486.138)

8.635.695

11.559.196

Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Κέρδη χρήσης

20

Οι σημειώσεις στις σελίδες 12 έως 39 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.
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Ετήσια οικονομική έκθεση

LAMDA ΔΟΜΗ Α.Ε.

1 Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου 2016

Κατάσταση συνολικού εισοδήματος
Ποσά σε ευρώ

Σημείωση

Κέρδη χρήσης
Μεταβολές αντιστάθμισης ταμειακών ροών, μετά φόρων
Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα χρήσης
Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήματα χρήσης

11

1.1.2016 έως
31.12.2016

1.1.2015 έως
31.12.2015

8.635.695

11.559.196

178.786

29.756

178.786

29.756

8.814.481

11.588.953

Οι σημειώσεις στις σελίδες 12 έως 39 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.
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Ετήσια οικονομική έκθεση

LAMDA ΔΟΜΗ Α.Ε.

1 Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου 2016

Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων
Ποσά σε Ευρώ

Σημείωση

1 Ιανουαρίου 2015

Μετοχικό
Λοιπά Αποτελέσματα Δικαιώματα Σύνολο ιδίων
κεφάλαιο αποθεματικά
εις νέον μειοψηφίας
κεφαλαίων

74.000.000

(445.011)

21.142.066

-

94.697.055

-

-

11.559.196

-

11.559.196

-

29.756
29.756

11.559.196

-

29.756
11.588.953

Συνολικά εισοδήματα:
Κέρδη χρήσης
Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα:
Μεταβολές αντιστάθμισης ταμειακών ροών, μετά φόρων
Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήματα

11

Συναλλαγές με μετόχους:
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Σχηματισμός τακτικού αποθεματικού

11

31 Δεκεμβρίου 2015

Ποσά σε Ευρώ

Σημείωση

3.071.700

-

-

-

3.071.700

3.071.700

310.016
310.016

(310.016)
(310.016)

-

3.071.700

77.071.700

(105.238)

32.391.246

-

109.357.707

Μετοχικό
Λοιπά Αποτελέσματα Δικαιώματα Σύνολο ιδίων
κεφάλαιο αποθεματικά
εις νέον μειοψηφίας
κεφαλαίων
77.071.700

(105.238)

32.391.246

-

109.357.707

-

-

8.635.695

-

8.635.695

11

-

178.786
178.786

8.635.695

-

178.786
8.814.481

Σχηματισμός τακτικού αποθεματικού

10

-

353.685

(353.685)

-

-

Μέρισμα για το 2015

11

-

353.685

(499.820)
(853.505)

-

(499.820)
(499.820)

77.071.700

427.232

40.173.436

-

117.672.368

1 Ιανουαρίου 2016
Συνολικά εισοδήματα:
Κέρδη χρήσης
Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα:
Μεταβολές αντιστάθμισης ταμειακών ροών, μετά φόρων
Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήματα
Συναλλαγές με μετόχους:

31 Δεκεμβρίου 2016

Οι σημειώσεις στις σελίδες 12 έως 39 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.
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Ετήσια οικονομική έκθεση

LAMDA ΔΟΜΗ Α.Ε.

1 Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου 2016

Κατάσταση ταμειακών ροών
Ποσά σε Ευρώ
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Σημείωση

21

1.1.2016 έως
31.12.2016

1.1.2015 έως
31.12.2015

15.226.071

11.210.957

Καταβληθέντες τόκοι

(4.709.997)

(4.338.609)

Καταβληθής φόρος εισοδήματος

(4.659.946)

(386.936)

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

5.856.129

6.485.411

(381.102)

(447.199)

Ταμειακές ροές για επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώματων παγίων

6

Τόκοι που εισπράχθηκαν
Καθαρές ταμειακές ροές για επενδυτικές δραστηριότητες

-

98.989

(381.102)

(348.210)

-

3.071.700

Ταμειακές ροές για χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από την έκδοση κοινών µετοχών

10

Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους
Αποπληρωμή δανεισμού

12

Καθαρές ταμειακές ροές για χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Καθαρή αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

(499.820)

-

(5.432.500)

(8.336.247)

(5.932.320)

(5.264.547)

(457.293)

872.654

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης

8

14.714.478

13.841.824

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης

8

14.257.185

14.714.478

Οι σημειώσεις στις σελίδες 12 έως 39 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.
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LAMDA ΔΟΜΗ Α.Ε.

Ετήσια οικονομική έκθεση
1 Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου 2016

Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων
1.

Γενικές πληροφορίες

Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της
LAMDA ΔΟΜΗ Α.Ε. (η «Εταιρία»), με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με τα Διεθνή
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ»).
Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρίας είναι η εκμετάλλευση του εμπορικού και επιχειρηματικού κέντρου
«Golden Hall» που βρίσκεται στο Μαρούσι.
Η Εταιρία εδρεύει στην Ελλάδα, Λεωφ.Κηφισίας 37Α, 15123 Μαρούσι, με Γ.Ε.ΜΗ.: 4676401000 και η
ηλεκτρονική της διεύθυνση είναι www.lamdadomi.gr. Εντός του Μαρτίου 2017, οι μετοχές της Εταιρίας
εισφέρθηκαν από τους μετόχους της στην εταιρία LAMDA MALLS A.E., θυγατρική της LAMDA
Development S.A. Κατά συνέπεια, άμεσος ιδιοκτήτης της Εταιρίας αποτελεί η εταιρία LAMDA MALLS
Α.Ε. κατά 100% ενώ οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας συμπεριλαμβάνονται στις ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις της LAMDA Development S.A.
Οι παρούσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί προς δημοσίευση από το Διοικητικό
Συμβούλιο της Εταιρίας την 12η Απριλίου 2017 και τελούν υπό την έγκριση της τακτικής Γενικής
Συνέλευσης των Μετόχων.

2.

Σύνοψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών

2.1.

Βάση σύνταξης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων

Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί από τη διοίκηση σύμφωνα με τα Διεθνή
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και τις Διερμηνείες της Επιτροπής Διερμηνειών των
Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και παρουσιάζουν την οικονομική θέση της Εταιρίας LAMDA ΔΟΜΗ Α.Ε., τη
χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές ροές της με βάση την αρχή της συνεχούς λειτουργίας
της επιχείρησης λαμβάνοντας υπόψη τους μακροοικονομικούς και μικροοικονομικούς παράγοντες και
την επίδρασή τους στις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Υπό αυτή την άποψη η Διοίκηση έχει
καταλήξει ότι α) η βάση της αρχής της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας αυτών των
οικονομικών καταστάσεων είναι κατάλληλη και β) όλο το ενεργητικό και οι υποχρεώσεις έχουν
παρουσιαστεί κατάλληλα σύμφωνα με τις λογιστικές πολιτικές της Εταιρίας.
Στο πλαίσιο αυτό, τα ακόλουθα θέματα πρέπει να σημειωθούν ότι μπορεί να έχουν επίπτωση στις
λειτουργίες του Ομίλου στο εγγύς μέλλον:


Μακροοικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα

Η επιβολή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων, έχει δημιουργήσει μια αβέβαιη οικονομική κατάσταση, η
οποία μπορεί να επηρεάσει τη δραστηριότητα, την οικονομική κατάσταση και τις προοπτικές της
Εταιρίας. Οι δραστηριότητες της Εταιρίας στην Ελλάδα είναι σημαντικές και οι τρέχουσες
μακροοικονομικές συνθήκες ενδέχεται να επηρεάσουν την Εταιρία ως ακολούθως:
-

-

Μείωση της κατανάλωσης η οποία ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά το ύψος των πωλήσεων των
καταστημάτων εντός του εμπορικού κέντρου.
Ενδεχόμενη αδυναμία των πελατών να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις είτε λόγω του περιορισμού
της οικονομικής τους δραστηριότητας είτε λόγω της αδυναμίας του εγχώριου τραπεζικού
συστήματος.
Ενδεχόμενη περαιτέρω μείωση της εύλογης αξίας του επενδυτικού ακινήτου της Εταιρίας.

Παρά την ύπαρξη των προαναφερόμενων αβεβαιοτήτων οι δραστηριότητες της Εταιρίας συνεχίζονται
κανονικά. Ωστόσο, η Διοίκηση δεν είναι σε θέση να προβλέψει με ακρίβεια τις πιθανές εξελίξεις στην
ελληνική οικονομία και την επίδρασή τους στις δραστηριότητες της Εταιρίας.
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Ετήσια οικονομική έκθεση

LAMDA ΔΟΜΗ Α.Ε.

1 Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου 2016

Στη σημείωση 3 αναφορικά με τη «Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου» παρέχονται πληροφορίες
επί της προσέγγισης της συνολικής διαχείρισης κινδύνου της Εταιρίας, καθώς επίσης και των γενικών
χρηματοοικονομικών κινδύνων τους οποίους αντιμετωπίζει η Εταιρία βάσει της αρχής συνέχισης της
επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, εκτός από την
επένδυση σε ακίνητα, χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις και
τα παράγωγα που αποτιμώνται σε εύλογη αξία.
Η ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα µε τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση ορισμένων
σημαντικών λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη Διοίκηση στη διαδικασία εφαρμογής
των λογιστικών αρχών. Επίσης απαιτείται η χρήση υπολογισμών και υποθέσεων που επηρεάζουν τα
αναφερθέντα ποσά των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων
απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα
ποσά εισοδημάτων και εξόδων κατά τη διάρκεια του έτους υπό αναφορά. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι
υπολογισμοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της Διοίκησης 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 στη σημείωση 4.
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 Εταιρίας σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων
προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω.
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση
ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38 (Τροποποιήσεις) «Διευκρίνιση των Επιτρεπτών Μεθόδων Απόσβεσης»
Αυτή η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η χρήση μεθόδων βασισμένων στα έσοδα δεν είναι κατάλληλες για
τον υπολογισμό των αποσβέσεων ενός περιουσιακού στοιχείου και επίσης διευκρινίζει πως τα έσοδα δεν
θεωρούνται κατάλληλη βάση επιμέτρησης της ανάλωσης των οικονομικών οφελών που
ενσωματώνονται σε ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο.
ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατομικές οικονομικές καταστάσεις»
Αυτή η τροποποίηση επιτρέπει στις οικονομικές οντότητες να χρησιμοποιούν την μέθοδο της καθαρής
θέσης προκειμένου να λογιστικοποιήσουν τις επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς στις
ατομικές τους οικονομικές καταστάσεις και επίσης ξεκαθαρίζει τον ορισμό των ατομικών οικονομικών
καταστάσεων.
ΔΛΠ 1 (Τροποποιήσεις) “Γνωστοποιήσεις”
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τις οδηγίες του ΔΛΠ 1 σχετικά με τις έννοιες της σημαντικότητας και
της συγκέντρωσης, την παρουσίαση των μερικών αθροισμάτων, την δομή των οικονομικών
καταστάσεων και τις γνωστοποιήσεις των λογιστικών πολιτικών.
Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2012
Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε ορισμένα
ΔΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσμάτων του κύκλου 2010-12 του ετήσιου προγράμματος
βελτιώσεων του ΣΔΛΠ.
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ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση εύλογης αξίας»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το πρότυπο δεν αποκλείει τη δυνατότητα της επιμέτρησης
βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων και υποχρεώσεων στα ποσά των τιμολογίων σε περιπτώσεις όπου η
επίπτωση της προεξόφλησης είναι ασήμαντη.
ΔΛΠ 16 «Ενσώματα πάγια» και ΔΛΠ 38 «Άυλα περιουσιακά στοιχεία»
Και τα δύο πρότυπα τροποποιήθηκαν προκειμένου να διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο
αντιμετωπίζονται η προ αποσβέσεων λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου και οι
συσσωρευμένες αποσβέσεις όταν μια οικονομική οντότητα ακολουθεί τη μέθοδο της
αναπροσαρμογής.
ΔΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών»
Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει ως συνδεδεμένο μέρος μία εταιρεία που
παρέχει υπηρεσίες βασικού διοικητικού στελέχους στην οικονομική οντότητα ή στην μητρική
εταιρεία της οικονομικής οντότητας.
Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2014
Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιγράφουν τις βασικές αλλαγές στα ΔΠΧΑ.
ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις»
Η τροποποίηση προσθέτει συγκεκριμένες οδηγίες προκειμένου να βοηθήσει τη διοίκηση να
προσδιορίσει εάν οι όροι μίας συμφωνίας για εξυπηρέτηση ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού
στοιχείου το οποίο έχει μεταβιβαστεί συνιστούν συνεχιζόμενη ανάμειξη και διευκρινίζει πως οι
επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις που απαιτούνται βάσει της τροποποίησης του ΔΠΧΑ 7
«Γνωστοποιήσεις – Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων»
δεν απαιτούνται για όλες τις ενδιάμεσες περιόδους, εκτός εάν απαιτείται από το ΔΛΠ 34.
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους
ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» και μεταγενέστερες τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9 και ΔΠΧΑ
7 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018)
Το ΔΠΧΑ 9 αντικαθιστά τις πρόνοιες του ΔΛΠ 39 που αφορούν στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και
συμπεριλαμβάνει επίσης ένα μοντέλο αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών το οποίο αντικαθιστά το
μοντέλο των πραγματοποιημένων πιστωτικών ζημιών που εφαρμόζεται σήμερα. Το ΔΠΧΑ 9 καθιερώνει
μία προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθμισης βασιζόμενη σε αρχές και αντιμετωπίζει ασυνέπειες και
αδυναμίες στο τρέχων μοντέλο του ΔΛΠ 39. Η Εταιρία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της
επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις οικονομικές του καταστάσεις.
ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβόλαια με Πελάτες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018)
Το ΔΠΧΑ 15 εκδόθηκε τον Μάιο του 2014. Σκοπός του προτύπου είναι να παρέχει ένα ενιαίο,
κατανοητό μοντέλο αναγνώρισης των εσόδων από όλα τα συμβόλαια με πελάτες ώστε να βελτιώσει τη
συγκρισιμότητα μεταξύ εταιρειών του ίδιου κλάδου, διαφορετικών κλάδων και διαφορετικών
κεφαλαιαγορών. Περιλαμβάνει τις αρχές που πρέπει να εφαρμόσει μία οικονομική οντότητα για να
προσδιορίσει την επιμέτρηση των εσόδων και τη χρονική στιγμή της αναγνώρισής τους. Η βασική αρχή
είναι ότι μία οικονομική οντότητα θα αναγνωρίσει τα έσοδα με τρόπο που να απεικονίζει τη μεταβίβαση
των αγαθών ή υπηρεσιών στους πελάτες στο ποσό το οποίο αναμένει να δικαιούται σε αντάλλαγμα για
αυτά τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. Η Εταιρία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ
15 στις οικονομικές του καταστάσεις.
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ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
1 Ιανουαρίου 2019
Το ΔΠΧΑ 16 εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2016 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 17. Σκοπός του προτύπου είναι
να εξασφαλίσει ότι οι μισθωτές και οι εκμισθωτές παρέχουν χρήσιμη πληροφόρηση που παρουσιάζει
εύλογα την ουσία των συναλλαγών που αφορούν μισθώσεις. Το ΔΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο μοντέλο
για το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του μισθωτή, το οποίο απαιτεί ο μισθωτής να αναγνωρίζει
περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες τις συμβάσεις μισθώσεων με διάρκεια άνω των 12
μηνών, εκτός εάν το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι μη σημαντικής αξίας. Σχετικά με το
λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του εκμισθωτή, το ΔΠΧΑ 16 ενσωματώνει ουσιαστικά τις
απαιτήσεις του ΔΛΠ 17. Επομένως, ο εκμισθωτής συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις συμβάσεις
μισθώσεων σε λειτουργικές και χρηματοδοτικές μισθώσεις, και να ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό
χειρισμό για κάθε τύπο σύμβασης. Η Εταιρία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του
ΔΠΧΑ 16 στις οικονομικές του καταστάσεις. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
ΔΛΠ 12 (Τροποποιήσεις) “Αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων σε μη
πραγματοποιηθείσες ζημιές” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά
την 1η Ιανουαρίου 2017)
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον λογιστικό χειρισμό σχετικά με την αναγνώριση αναβαλλόμενων
φορολογικών απαιτήσεων σε μη πραγματοποιηθείσες ζημιές που έχουν προκύψει από δάνεια που
επιμετρώνται στην εύλογη αξία. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
ΔΛΠ 7 (Τροποποιήσεις) “Γνωστοποιήσεις” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2017)
Οι τροποποιήσεις εισάγουν υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις που παρέχουν τη δυνατότητα στους χρήστες
των οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τις μεταβολές των υποχρεώσεων που προέρχονται από
χρηματοδοτικές δραστηριότητες. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
ΔΛΠ 40 (Τροποποιήσεις) “Μεταφορές επενδυτικών ακινήτων” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018)
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι προκειμένου να μπορεί να πραγματοποιηθεί μεταφορά προς ή από
τα επενδυτικά ακίνητα θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί αλλαγή στη χρήση. Προκειμένου να θεωρηθεί
ότι έχει επέλθει αλλαγή στην χρήση ενός ακινήτου, θα πρέπει να αξιολογηθεί κατά πόσο το ακίνητο
πληροί τον ορισμό και η αλλαγή στη χρήση να μπορεί να τεκμηριωθεί. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν
υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π 22 “Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και προκαταβολές” (εφαρμόζεται στις ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018)
Η Διερμηνεία παρέχει καθοδήγηση σχετικά με πως προσδιορίζεται η ημερομηνία της συναλλαγής όταν
εφαρμόζεται το πρότυπο που αφορά τις συναλλαγές σε ξένο νόμισμα, ΔΛΠ 21. Η Διερμηνεία έχει
εφαρμογή όταν μία οντότητα είτε καταβάλει, είτε εισπράττει προκαταβολικά τίμημα για συμβάσεις που
εκφράζονται σε ξένο νόμισμα. Η Διερμηνεία δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
2.3.
(α)

Μετατροπή ξένου νομίσματος
Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης

Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας υπολογίζονται χρησιμοποιώντας το νόμισμα
του πρωτεύοντος οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο δραστηριοποιείται («λειτουργικό νόμισμα»).
Οι οικονομικές καταστάσεις απεικονίζονται σε Ευρώ (€), το οποίο αποτελεί το λειτουργικό νόμισμα της
Εταιρίας και το νόμισμα παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας.
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(β)

Συναλλαγές και υπόλοιπα

Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα βάσει των συναλλαγματικών
ισοτιμιών που ισχύουν κατά την ημερομηνία της κάθε συναλλαγής. Οι συναλλαγματικές διαφορές
(κέρδη ή ζημιές) που προκύπτουν από την τακτοποίηση των συναλλαγών σε ξένο νόμισμα, καθώς και
από τη μετατροπή των χρηματικών στοιχείων από το ξένο στο λειτουργικό νόμισμα βάσει των
συναλλαγματικών ισοτιμιών που ισχύουν κατά την ημερομηνία ισολογισμού, καταχωρούνται στην
κατάσταση αποτελεσμάτων.
2.4.

Επενδύσεις σε ακίνητα

Ακίνητα τα οποία κατέχονται ή για μακροχρόνιες εκμισθώσεις ή για κεφαλαιουχικά κέρδη ή και για τα
δύο, και τα οποία δε χρησιμοποιούνται από την Εταιρία, κατηγοριοποιούνται ως επενδύσεις σε ακίνητα.
Οι επενδύσεις σε ακίνητα περιλαμβάνουν κτίρια από λειτουργικές μισθώσεις και αναγνωρίζονται αρχικά
στο κόστος, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών άμεσων εξόδων κτήσης καθώς και αν είναι
εφαρμόσιμο το κόστος δανεισμού.
Μετά την αρχική αναγνώριση, οι επενδύσεις σε ακίνητα αναγνωρίζονται σε εύλογη αξία. Η εύλογη αξία
βασίζεται σε τιμές που ισχύουν σε μία ενεργή αγορά, αναμορφωμένες, όπου κρίνεται απαραίτητο, λόγω
διαφορών στη φυσική κατάσταση, την τοποθεσία ή την κατάσταση του εκάστοτε ακινήτου. Αν η
πληροφόρηση αυτή δεν είναι διαθέσιμη, η Εταιρία εφαρμόζει εναλλακτικές μεθόδους αποτίμησης όπως
πρόσφατες τιμές σε λιγότερο ενεργής αγορές ή προεξόφληση ταμειακών ροών. Οι αποτιμήσεις αυτές
διεξάγονται από ανεξάρτητους εκτιμητές και συνάδουν με τις οδηγίες που εκδίδονται από την Επιτροπή
των Διεθνών Προτύπων Αποτίμησης (International Valuation Standards Committee).
Επενδύσεις σε ακίνητα που αξιοποιούνται περαιτέρω για συνεχιζόμενη χρήση ως επενδύσεις σε ακίνητα,
ή για τα οποία η αγορά έχει εξελιχθεί σε λιγότερη ενεργή, συνεχίζουν να αποτιμώνται στην εύλογη αξία.
Η εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα απεικονίζει, μεταξύ άλλων, έσοδα από ενοίκια υφιστάμενων
εκμισθώσεων, έσοδα από παραχωρήσεις χρήσης και παραδοχές σχετικά με τα έσοδα από μελλοντικές
εκμισθώσεις, βάσει των τρεχουσών συνθηκών που ισχύουν στην αγορά.
Η εύλογη αξία αντικατοπτρίζει επίσης, σε παρόμοια βάση, οποιαδήποτε ταμειακή εκροή που αναμένεται
σχετική με το ακίνητο. Ορισμένες από τις εκροές αυτές αναγνωρίζονται ως υποχρέωση,
συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων χρηματοδοτικών μισθώσεων γης που έχει ταξινομηθεί ως
επενδύσεις σε ακίνητα. Άλλες εκροές, συμπεριλαμβανομένων ενδεχόμενων ενοικίων πληρωτέων, δεν
αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις.
Μεταγενέστερες δαπάνες προστίθενται στη λογιστική αξία του ακινήτου μόνο όταν είναι πιθανόν ότι
μελλοντικά οικονομικά οφέλη, που σχετίζονται με το εν λόγω ακίνητο, θα εισρεύσουν στην Εταιρία και
ότι τα σχετικά κόστη μπορούν να μετρηθούν αξιόπιστα. Τα έξοδα επιδιορθώσεων και συντηρήσεων
επιβαρύνουν τα αποτελέσματα της χρήσης κατά την οποία πραγματοποιούνται.
Μεταβολές στις εύλογες αξίες καταχωρούνται στα αποτελέσματα χρήσης. Οι επενδύσεις σε ακίνητα
παύουν να αναγνωρίζονται όταν πωλούνταν ή όταν παύει οριστικά η χρήση ενός επενδυτικού ακινήτου
και δεν αναμένεται οικονομικό όφελος από την πώληση του.
Αν η χρήση κάποιου ακινήτου το οποίο έχει ταξινομηθεί στις Επενδύσεις σε Ακίνητα μεταβληθεί σε
ιδιόχρηση, τότε το ακίνητο ταξινομείται στα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία και η εύλογη αξία
του κατά την ημερομηνία της επαναταξινόμησης θεωρείται το τεκμαρτό κόστος του ακινήτου για
λογιστικούς σκοπούς.
Αν η χρήση ενός πάγιου περιουσιακού στοιχείου μεταβληθεί και το ακίνητο χαρακτηριστεί ως
επενδυτικό ακίνητο, οποιαδήποτε διαφορά που προκύπτει μεταξύ της λογιστικής και της εύλογης του
αξίας κατά την ημερομηνία της μεταφοράς του, αναγνωρίζεται στα ίδια κεφάλαια ως επανεκτίμηση της
αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων, βάσει του ΔΛΠ 16. Ωστόσο, εάν το κέρδος από αποτίμηση
σε εύλογη αξία αντιστρέφει προγενέστερες ζημιές απομείωσης, τότε το κέρδος αυτό αναγνωρίζεται στα
αποτελέσματα χρήσης στο βαθμό που αντιλογίζει μια προγενέστερη ζημιά απομείωσης. Τυχόν υπόλοιπο
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κέρδους αναγνωρίζεται στα Λοιπά Συνολικά Έσοδα αυξάνοντας το αποθεματικό αναπροσαρμογής
παγίων στα ίδια κεφάλαια.
Γενικότερα, αναταξινομήσεις από και προς τις επενδύσεις σε ακίνητα πραγματοποιούνται όταν υπάρχει
αλλαγή στην χρήση η οποία αποδεικνύεται ως ακολούθως:
(α) έναρξη ιδιοχρησιμοποίησης ακινήτου, μεταφορά από τις επενδύσεις σε ακίνητα στα
ιδιοχρησιμοπιούμενα ακίνητα
(β) έναρξη ανάπτυξης ακινήτου με σκοπό την μεταγενέστερη πώληση, μεταφορά από τα επενδυτικά
ακίνητα στα αποθέματα
(γ) λήξη ιδιοχρησιμοποίησης ακινήτου, μεταφορά από τα ιδιοχρησιμοποιούμενα στα επενδυτικά ακίνητα
(δ) έναρξη συμφωνίας λειτουργικής μίσθωσης ακινήτου σε τρίτο μέρος, μεταφορά από τα αποθέματα
στα επενδυτικά ακίνητα.
2.5.

Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία

Τα ενσώματα πάγια στοιχεία περιλαμβάνουν: εγκαταστάσεις σε κτίρια τρίτων, μεταφορικά μέσα &
μηχανολογικό εξοπλισμό, λογισμικό, έπιπλα και λοιπό εξοπλισμό.
Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία παρουσιάζονται στο κόστος κτήσης μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις
και τυχόν ζημία απομείωσης. Το κόστος κτήσης περιλαμβάνει και τις δαπάνες που σχετίζονται άμεσα
με την απόκτηση στοιχείων ακινήτων και εξοπλισμού και τυχόν κόστη δανεισμού.
Οι μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε αύξηση της λογιστικής αξίας των ενσώματων παγίων ή
ως ξεχωριστό πάγιο μόνο όταν θεωρείται πιθανόν ότι τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη που θα
εισρεύσουν στην Εταιρία είναι μεγαλύτερα από αυτά που αρχικά αναμένονταν σύμφωνα με την αρχική
απόδοση του στοιχείου παγίου ενεργητικού και υπό την προϋπόθεση ότι το κόστος τους μπορεί να
επιμετρηθεί αξιόπιστα.
Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στην κατάσταση αποτελεσμάτων όταν
πραγματοποιείται.
Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσώματων παγίων υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο με
ισόποσες ετήσιες επιβαρύνσεις στο διάστημα της αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής του στοιχείου, έτσι ώστε
να διαγραφεί το κόστος στην υπολειμματική του αξία. Η αναμενόμενη ωφέλιμη ζωή των στοιχείων
παγίου ενεργητικού είναι ως εξής:
- Εγκαταστάσεις σε κτίρια τρίτων

90

έτη

- Μεταφορικά μέσα & μηχ/κός εξοπλισμός

5 – 15

έτη

- Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

5–6

έτη

- Λογισμικό

έως 5

έτη

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσώματων παγίων αναθεωρούνται και
αναπροσαρμόζονται σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού αν αυτό θεωρηθεί αναγκαίο.
Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσώματων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, η διαφορά
(ζημιά απομείωσης) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων (σημ.2.6). Σε
περίπτωση διαγραφής παγίων που έχουν απαξιωθεί πλήρως, η αναπόσβεστη αξία αυτών καταχωρείται
ως ζημιά στην κατάσταση αποτελεσμάτων.
Κατά την πώληση ενσώματων παγίων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της
λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στην κατάσταση αποτελεσμάτων.
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2.6.

Απομείωση αξίας μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων

Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν απεριόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένονται αλλά υπόκεινται σε
έλεγχο απομείωσης ετησίως, καθώς και όταν κάποια γεγονότα 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 τους αξία δεν θα ανακτηθεί.
Όταν η λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό του, η
αντίστοιχη ζημιά απομείωσής του καταχωρείται στα αποτελέσματα. Η ανακτήσιμη αξία προσδιορίζεται
ως η μεγαλύτερη αξία μεταξύ της εύλογης αξίας μείον έξοδα πώλησης και της αξίας χρήσεως. Για τους
σκοπούς προσδιορισμού της απομείωσης, τα στοιχεία του ενεργητικού ομαδοποιούνται στο χαμηλότερο
επίπεδο για το οποίο οι ταμειακές ροές δύναται να προσδιοριστούν ξεχωριστά.
Οι ζημιές απομείωσης καταχωρούνται σαν έξοδα στην κατάσταση αποτελεσμάτων στην χρήση που
προκύπτουν.
2.7.

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

2.7.1 Κατηγοριοποίηση
Η Εταιρία ταξινομεί τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού του κυρίως σε δάνεια και
απαιτήσεις. Η κατηγοριοποίηση εξαρτάται από τον σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν. Η Διοίκηση
ορίζει την κατηγορία των συγκεκριμένων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων στην οποία θα
ενταχθούν κατά την αρχική ημερομηνία αναγνώρισης και επανεξετάζει την ταξινόμηση σε κάθε
ημερομηνία παρουσίασης.
Δάνεια και απαιτήσεις
Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες ή προσδιορισμένες
πληρωμές, τα οποία δε διαπραγματεύονται σε ενεργείς αγορές και δεν υπάρχει πρόθεση πώλησής τους.
Συμπεριλαμβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα με λήξη μεγαλύτερη των 12 μηνών
από την ημερομηνία ισολογισμού τα οποία συμπεριλαμβάνονται στο μη κυκλοφορούν ενεργητικό. Τα
δάνεια και απαιτήσεις της Εταιρίας περιλαμβάνουν τα κονδύλια «Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις» και
«Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα» που παρουσιάζονται στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης.
2.7.2 Αναγνώριση και επιμέτρηση
Τα δάνεια και οι απαιτήσεις αποτιμούνται μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης στο αναπόσβεστο
κόστος βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου.
2.7.3 Απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
Η Εταιρία αξιολογεί σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού κατά πόσο υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι ένα
χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο έχει υποστεί απομείωση στην αξία. Τα χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης (εφόσον υφίστανται σχετικές ενδείξεις)
είναι περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στο αναπόσβεστο κόστος (δάνεια και απαιτήσεις).
Τα κριτήρια που χρησιμοποιεί η Εταιρία ως αντικειμενικές ενδείξεις απομείωσης της αξίας των
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων είναι τα εξής:


Σημαντική οικονομική δυσκολία ενός εκδότη ή υπόχρεου



Αθέτηση ενός συμβολαίου, όπως ανεξόφλητα υπόλοιπα ή υπερημερία τόκων ή αρχικών
πληρωμών
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(α)



Η Εταιρία, για οικονομικούς ή νομικούς λόγους που σχετίζονται με την οικονομική δυσκολία
του δανειολήπτη, χορηγεί στον δανειολήπτη μία παραχώρηση την οποία ο δανειστής δεν θα
πραγματοποιούσε υπό άλλες συνθήκες



Ο δανειολήπτης δύναται να προχωρήσει σε πτώχευση ή άλλη οικονομική αναδιοργάνωση



Η εξαφάνιση της ενεργής αγοράς για το συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο εξαιτίας
οικονομικών δυσκολιών



Εμφανή στοιχεία που υποδεικνύουν ότι υπάρχει μία αξιόλογη μείωση στις υπολογισμένες
ταμειακές ροές από ένα χαρτοφυλάκιο χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων καθώς η
αρχική αναγνώριση αυτών των στοιχείων, παρά το γεγονός ότι η μείωση δεν μπορεί να
προσδιοριστεί σε ξεχωριστά οικονομικά στοιχεία του χαρτοφυλακίου, περιλαμβάνει:
αρνητικές αλλαγές στην κατάσταση εξόφλησης των δανειοληπτών σε ένα χαρτοφυλάκιο, και

(β)
εθνικές ή τοπικές οικονομικές συνθήκες που συσχετίζονται με αδυναμία εξόφλησης των
στοιχείων ενός χαρτοφυλακίου.
Η Εταιρία πριν προχωρήσει σε οποιασδήποτε απομείωση κρίνει αρχικά αν υπάρχει αντικειμενική
ένδειξη απομείωσης.
Για τα δάνεια και απαιτήσεις, το ποσό της ζημιάς επιμετράται ως η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας
και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών (εξαιρουμένων μελλοντικών
πιστωτικών ζημιών που δεν υφίσταται) προεξοφλημένα με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο του
περιουσιακού στοιχείου. Η τρέχουσα αξία του στοιχείου μειώνεται και το ποσό της ζημιάς
αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων.
Αν ένα δάνειο έχει μεταβλητό επιτόκιο, το προεξοφλητικό επιτόκιο για την επιμέτρηση τυχόν ζημιάς
απομείωσης είναι το τρέχον πραγματικό επιτόκιο που καθορίζεται βάσει του συμβολαίου.
2.8.

Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών στοιχείων

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού συμψηφίζονται και το καθαρό ποσό
παρουσιάζεται στον ισολογισμό εφόσον υπάρχει ένα έννομο δικαίωμα για συμψηφισμό και η πρόθεση
να διακανονιστούν σε καθαρή βάση ή να αναγνωριστεί το στοιχείο του ενεργητικού και να διακανονιστεί
το στοιχείο του παθητικού ταυτόχρονα.
2.9.

Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία και μέσα αντιστάθμισης

Η Εταιρία χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοοικονομικά εργαλεία για να αντισταθμίσει τους κινδύνους
που συνδέονται με τη μελλοντική διακύμανση επιτοκίων. Τα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα
καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία της ημέρας που το παράγωγο συμβόλαιο οριστικοποιείται και
στη συνέχεια αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους. Η μέθοδος αναγνώρισης του κέρδους ή της ζημιάς
που απορρέει από την παραπάνω αποτίμηση εξαρτάται από το κατά πόσον αυτά τα παράγωγα
χρηματοοικονομικά εργαλεία έχουν προσδιοριστεί ως εργαλεία αντιστάθμισης κινδύνου, καθώς και τη
φύση του στοιχείου αντιστάθμισης.
Κατά την ημερομηνία συναλλαγής καταγράφεται η σχέση μεταξύ του αντισταθμιστικού εργαλείου και
του αντικειμένου αντιστάθμισης, καθώς και του σκοπού αντιστάθμισης κινδύνου και της στρατηγικής
υλοποίησης συναλλαγών αντιστάθμισης κινδύνου. Η Εταιρία καταγράφει επίσης το αρχικό σκεπτικό
αντιστάθμισης κινδύνου, καθώς και κατά τη διάρκεια των συναλλαγών το κατά πόσο τα εργαλεία που
χρησιμοποιούνται σε αυτές τις συναλλαγές είναι αποτελεσματικά στο να αντισταθμίζουν διακυμάνσεις
στις εύλογες αξίες ή στις ταμειακές ροές των αντικειμένων αντιστάθμισης.
Για σκοπούς χρήσης αντισταθμιστικής λογιστικής, οι αντισταθμίσεις ταξινομούνται ως εξής:
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1) Αντισταθμίσεις ταμειακών ροών (cash flow hedges) όταν χρησιμοποιούνται έναντι της
διακύμανσης των ταμειακών ροών σε σχέση με ένα αναγνωρισμένο περιουσιακό στοιχείο ή
υποχρέωση, ή σε σχέση με μία εξαιρετικά πιθανή μελλοντική συναλλαγή.
2) Αντισταθμίσεις εύλογης αξίας (fair value hedges) όταν χρησιμοποιούνται έναντι μεταβολών
στην εύλογη αξία ενός αναγνωρισμένου περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης ή εταιρικής
δέσμευσης.
Κατά την 31.12.2016 η Εταιρία δεν κατέχει εργαλεία αντιστάθμισης εύλογης αξίας.
Η Εταιρία έχει συνάψει συμφωνίες χρηματοοικονομικών εργαλείων που έχουν προσδιοριστεί ως πράξεις
αντιστάθμισης ταμειακών ροών. Το μέρος των αλλαγών στην εύλογη αξία που αναλογεί στην
αποτελεσματική αντιστάθμιση του κινδύνου, αναγνωρίζεται σε ειδικό αποθεματικό των ιδίων
κεφαλαίων. Οποιοδήποτε κέρδος ή ζημιά απορρέει από κινήσεις στην εύλογη αξία που αναλογεί στην
μη αποτελεσματική αντιστάθμιση κινδύνων, αναγνωρίζεται άμεσα στην κατάσταση αποτελεσμάτων στα
«Λοιπά έσοδα / (έξοδα) (καθαρά)». Τα συσσωρευμένα ποσά στο αποθεματικό ιδίων κεφαλαίων
ανακυκλώνονται μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων στις περιόδους όπου το στοιχείο αντιστάθμισης
επηρεάζει το αποτέλεσμα (όταν λαμβάνει χώρα η προβλεπόμενη προς αντιστάθμιση συναλλαγή).
Για αντισταθμίσεις εύλογης αξίας οι οποίες πληρούν τα κριτήρια για αντισταθμιστική λογιστική, το
κέρδος ή η ζημιά που προέρχεται από την αποτελεσματική αναλογία του χρηματοοικονομικού μέσου
διάφορων επιτοκίων δανεισμού αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων στο
«Χρηματοοικονομικό κόστος – καθαρό». Το κέρδος ή η ζημιά που προέρχεται από την μη
αποτελεσματική αναλογία του χρηματοοικονομικού μέσου αντιστάθμισης επιτοκίου διάφορων
επιτοκίων δανεισμού αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων στα «Λοιπά έσοδα / (έξοδα)
εκμετάλλευσης (καθαρά)». Κέρδη ή ζημιές στο αντισταθμισμένο μέσο που οφείλονται στον
αντισταθμιζόμενο κίνδυνο, αναπροσαρμόζουν τη λογιστική αξία του αντισταθμισμένου μέσου και
καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων.
Η αντισταθμιστική λογιστική διακόπτεται όταν το αντισταθμίζον μέσο εκπνέει ή πωλείται, τερματίζεται
ή ασκείται, ή όταν η αντιστάθμιση δεν πληροί πλέον τα κριτήρια για αντισταθμιστική λογιστική. Στην
περίπτωση που μια αντισταθμιζόμενη συναλλαγή δεν αναμένεται πλέον να πραγματοποιηθεί, τα καθαρά
συσσωρευμένα κέρδη ή ζημιές που είχαν καταχωρηθεί στα αποθεματικά μεταφέρονται στην κατάσταση
αποτελεσμάτων.
Τα παράγωγα χρηματοοικονομικά εργαλεία που δεν προσδιορίζονται ως εργαλεία αντιστάθμισης
κινδύνου και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις λογιστικής αντιστάθμισης κινδύνου, ταξινομούνται ως
παράγωγα προς πώληση και επιμετρούνται στην εύλογη αξία μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων.
Διακυμάνσεις στην εύλογη αξία αυτών των παραγώγων που δεν τηρούν τις προϋποθέσεις λογιστικής
αντιστάθμισης κινδύνου αναγνωρίζονται άμεσα στην κατάσταση αποτελεσμάτων στην κατηγορία
«Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκμετάλλευσης (καθαρά)».
2.10.

Εμπορικές απαιτήσεις

Οι εμπορικές απαιτήσεις είναι ποσά απαιτητά από τους πελάτες για πώληση προϊόντων ή παροχή
υπηρεσιών κατά τη συνήθη λειτουργία της επιχείρησης. Αν οι εισπράξεις αναμένονται σε ένα έτος ή
λιγότερο (ή στον φυσιολογικό λειτουργικό κύκλο της επιχείρησης στην περίπτωση πέραν του ενός
έτους), καταχωρούνται ως κυκλοφορούντα στοιχεία. Αν όχι, παρουσιάζονται ως μη κυκλοφορούντα
στοιχεία.
Οι εμπορικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία και μεταγενέστερα επιμετρώνται στο
αναπόσβεστο κόστος χρησιμοποιώντας την μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου, μείον την πρόβλεψη για
απομείωση.
2.11.

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν μετρητά, καταθέσεις όψεως,
βραχυπρόθεσμες μέχρι 3 μήνες επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και χαμηλού ρίσκου.
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2.12.

Μετοχικό κεφάλαιο

Οι κοινές μετοχές καταχωρούνται στα ίδια κεφάλαια. Το μετοχικό κεφάλαιο απεικονίζει την αξία των
μετοχών της Εταιρίας που έχουν εκδοθεί και είναι σε κυκλοφορία.
Πρόσθετα έξοδα που έχουν άμεση σχέση με την έκδοση νέων μετοχών, καταχωρούνται στα ίδια
κεφάλαια αφαιρετικά από το προϊόν της έκδοσης, καθαρά από φόρους.
2.13.

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

Οι προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις είναι υποχρεώσεις εξόφλησης για προϊόντα ή υπηρεσίες που
αποκτήθηκαν από προμηθευτές κατά τη συνήθη λειτουργία της επιχείρησης. Οι πληρωτέοι λογαριασμοί
καταχωρούνται ως τρέχουσες υποχρεώσεις εάν η εξόφληση είναι απαιτούμενη εντός ενός έτους ή
λιγότερο (ή εντός της φυσιολογικής ροής της λειτουργίας της επιχείρησης εάν ξεπερνά το ένα έτος).
Οι προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία και μεταγενέστερα
στο αναπόσβεστο κόστος χρησιμοποιώντας την μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.
2.14.

Δανεισμός

Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, μειωμένα με τα τυχόν άμεσα έξοδα για την
πραγματοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με την
χρησιμοποίηση της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. Τυχόν διαφορά μεταξύ του εισπραχθέντος
ποσού (καθαρό από σχετικά έξοδα) και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στην κατάσταση
αποτελεσμάτων κατά την διάρκεια του δανεισμού βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου.
Τα δάνεια ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις εκτός εάν η Εταιρία έχει το δικαίωμα να
αναβάλλει την εξόφληση της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 μήνες μετά την ημερομηνία του
ισολογισμού.
2.15.

Κόστη δανεισμού

Τα γενικά κόστη δανεισμού καθώς και τα κόστη δανεισμού που έχουν αναληφθεί ειδικά για την
απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή ενός περιουσιακού στοιχείου που πληροί τις προϋποθέσεις,
κεφαλαιοποιούνται, ως τμήμα του κόστους του στοιχείου αυτού, για το χρονικό διάστημα που απαιτείται
μέχρι το συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο να είναι έτοιμο για χρήση ή πώληση.
Περιουσιακό στοιχείο που πληροί τις προϋποθέσεις είναι ένα περιουσιακό στοιχείο για το οποίο
απαιτείται εκτεταμένη χρονική περίοδος, προκειμένου να είναι έτοιμο για τη χρήση για την οποία
προσδιορίζεται ή την πώληση.
Το έσοδο από τόκους από την προσωρινή τοποθέτηση του δανεισμού που έχει αναληφθεί ειδικά για την
απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή ενός περιουσιακού στοιχείου αφαιρείται από τα κόστη δανεισμού
που επιτρέπεται να κεφαλαιοποιηθούν.
Όλα τα υπόλοιπα κόστη δανεισμού καταχωρούνται στα αποτελέσματα με την πραγματοποίησή τους.
2.16.

Τρέχουσα και αναβαλλόμενη φορολογία

Ο φόρος περιόδου αποτελείται από τον τρέχων και τον αναβαλλόμενο φόρο. Ο φόρος αναγνωρίζεται
στην κατάσταση αποτελεσμάτων, εκτός από τον βαθμό που σχετίζεται με θέματα τα οποία
αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα ή κατευθείαν στην καθαρή θέση. Σε αυτήν την
περίπτωση ο φόρος επίσης αναγνωρίζεται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα ή κατευθείαν στην καθαρή
θέση αντίστοιχα.
Ο τρέχων φόρος εισοδήματος υπολογίζεται βάσει των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας και βάσει
της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας. Η διοίκηση σε τακτά χρονικά διαστήματα αξιολογεί την θέση
της σε θέματα που σχετίζονται με τις φορολογικές αρχές και σχηματίζει προβλέψεις όπου απαιτείται για
τα ποσά που αναμένονται να πληρωθούν στις φορολογικές αρχές.
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Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται, χρησιμοποιώντας την μέθοδο της υποχρέωσης,
στις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν μεταξύ της φορολογικής βάσης των απαιτήσεων και
υποχρεώσεων και των τρεχουσών ποσών τους στις οικονομικές καταστάσεις. Εάν ο αναβαλλόμενος
φόρος εισοδήματος προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού, σε
συναλλαγή εκτός επιχειρηματικής συνένωσης και κατά την στιγμή της συναλλαγής, δεν επηρεάζει ούτε
τα λογιστικά ούτε τα φορολογητέα κέρδη ή ζημιές, δεν καταχωρείται. Ο αναβαλλόμενος φόρος
εισοδήματος προσδιορίζεται χρησιμοποιώντας φορολογικούς συντελεστές (και νόμους) που είχαν τεθεί
σε ισχύ ή είχαν ουσιωδώς τεθεί σε ισχύ μέχρι την ημερομηνία του ισολογισμού και αναμένεται να είναι
σε ισχύ την περίοδο που η σχετική αναβαλλόμενη απαίτηση πραγματοποιείται ή η αναβαλλόμενη
φορολογική υποχρέωση τακτοποιείται.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στον βαθμό όπου είναι πιθανό ότι θα
υπάρχουν επαρκή μελλοντικά φορολογητέα κέρδη, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την
τακτοποίηση των προσωρινών διαφορών.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει εφαρμόσιμο
νομικό δικαίωμα να συμψηφισθούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών
φορολογικών υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος αφορούν στην ίδια
φορολογική αρχή.
2.17.

Προβλέψεις

Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρία έχει μία τρέχουσα νομική ή τεκμαιρόμενη δέσμευση ως
αποτέλεσμα παρελθόντων γεγονότων, όταν είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων για τον
διακανονισμό της δέσμευσης και όταν το απαιτούμενο ποσό μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα.
Στις περιπτώσεις που υπάρχει ένας αριθμός παρόμοιων δεσμεύσεων, η πιθανότητα ότι θα απαιτηθεί
εκροή πόρων για την τακτοποίηση της δέσμευσης καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των
δεσμεύσεων. Μία πρόβλεψη αναγνωρίζεται ακόμη και αν η πιθανότητα εκροής πόρων σχετικά με
οποιοδήποτε στοιχείο που περιλαμβάνεται στην ίδια κατηγορία δεσμεύσεων είναι μικρή.
Οι προβλέψεις υπολογίζονται, κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, στην παρούσα αξία των εξόδων
που σύμφωνα με την καλύτερη δυνατή εκτίμηση της διοίκησης, θα απαιτηθούν για την τακτοποίηση της
παρούσας δέσμευσης (σημ. 4.1). Το προεξοφλητικό επιτόκιο που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό
της παρούσας αξίας αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για την χρονική αξία του
χρήματος και τους κινδύνους σχετικά με τη συγκεκριμένη δέσμευση.
2.18.

Αναγνώριση εσόδων

Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία των εσόδων από μίσθωση ακινήτων, παροχή υπηρεσιών,
απαλλαγμένων από τον φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) και τις εκπτώσεις. 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. Το σημαντικότερο τμήμα του εσόδου από
λειτουργικές μισθώσεις αφορά στο ετήσιο αντάλλαγμα που καταβάλλει ο κάθε καταστηματάρχης στο
εμπορικό κέντρο (Base Remuneration - πάγιο αντάλλαγμα που προκύπτει από τη Σύμβαση Εμπορικής
Συνεργασίας), το οποίο αναπροσαρμόζεται ετησίως κατά τον πληθωρισμό πλέον μιας μικρής
προσαύξησης (indexation) που διαφοροποιείται στον κάθε ενοικιαστή. Όταν η Εταιρία παρέχει κίνητρα
στους πελάτες της, το κόστος αυτών των κινήτρων αναγνωρίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης ή
της εμπορικής συνεργασίας με τη σταθερή μέθοδο, μειωτικά του εσόδου.
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Τα έσοδα από συντήρηση και διαχείριση ακινήτων, παραχωρήσεις χρήσης και συμβάσεις εμπορικής
συνεργασίας αναγνωρίζονται την χρήση για την οποία παρέχονται οι υπηρεσίες παραχώρησης και
εμπορικής συνεργασίας.
(β)

Έσοδα από τόκους

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με την χρήση του πραγματικού
επιτοκίου. 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
προεξοφλούμενων με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο. Στην συνέχεια λογίζονται τόκοι με το ίδιο επιτόκιο
επί της απομειωμένης (νέας λογιστικής) αξίας.
2.19.
(α)

Μισθώσεις
Εταιρία ως μισθωτής

Οι μισθώσεις παγίων όπου η Εταιρία διατηρεί ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και ωφέλειες της
ιδιοκτησίας ταξινομούνται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις. Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις
κεφαλαιοποιούνται με την έναρξη της μίσθωσης στη χαμηλότερη τιμή μεταξύ της εύλογης αξίας του
πάγιου στοιχείου και της παρούσας αξίας των ελάχιστων μισθωμάτων. Κάθε μίσθωμα επιμερίζεται
μεταξύ της υποχρέωσης και των χρηματοοικονομικών εξόδων έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό
επιτόκιο στην υπολειπόμενη χρηματοδοτική υποχρέωση. Η αντίστοιχη υποχρέωση από μισθώματα,
καθαρή από χρηματοοικονομικά έξοδα, απεικονίζεται στις υποχρεώσεις. Το μέρος του
χρηματοοικονομικού εξόδου που αφορά στο επιτόκιο αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα χρήσης κατά τη
διάρκεια της μίσθωσης. Τα πάγια που αποκτήθηκαν με χρηματοδοτική μίσθωση αποσβένονται στη
μικρότερη περίοδο μεταξύ της ωφέλιμης ζωής των παγίων στοιχείων και της διάρκειας μίσθωσής τους
αν ταξινομηθούν σαν πάγια περιουσιακά στοιχεία, ενώ αν αφορούν σε επενδυτικά ακίνητα δεν
αποσβένονται και παρουσιάζονται στην εύλογη αξία τους.
Οι μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και ωφέλειες της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον εκμισθωτή
ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Οι πληρωμές που πραγματοποιούνται στα πλαίσια των
λειτουργικών μισθώσεων (καθαρές από τυχόν κίνητρα που έλαβε από τον εκμισθωτή) αναγνωρίζονται
στα αποτελέσματα χρήσης με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.
Η Εταιρία δεν κατέχει χρηματοδοτικές μισθώσεις κατά την 31.12.2016.
(β)

Εταιρία ως εκμισθωτής

Ακίνητα που εκμισθώνονται με λειτουργικές μισθώσεις περιλαμβάνονται στις επενδύσεις σε ακίνητα
και επιμετρούνται σε εύλογη αξία (σημ. 2.4). Η σημείωση 2.18 περιγράφει τη λογιστική αρχή
αναγνώρισης εσόδων από μισθώσεις.
2.20.

Διανομή μερισμάτων

Τα μερίσματα στους μετόχους της Εταιρίας αναγνωρίζονται ως υποχρέωση στις οικονομικές
καταστάσεις όταν η διανομή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.
2.21.

Στρογγυλοποιήσεις

Διαφορές που παρουσιάζονται μεταξύ των ποσών στις οικονομικές καταστάσεις και των αντίστοιχων
ποσών στις σημειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
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3.
3.1.

Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου
Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου

Η Εταιρία εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως κινδύνους αγοράς (μεταβολές σε
συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκια, τιμές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Το
γενικό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων της Εταιρίας εστιάζεται στη μη προβλεψιμότητα των
χρηματοπιστωτικών αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόμενη αρνητική τους επίδραση
στη χρηματοοικονομική απόδοση της Εταιρίας.
Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από την κεντρική οικονομική υπηρεσία της Εταιρίας, η οποία
λειτουργεί με συγκεκριμένους κανόνες που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό
Συμβούλιο παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για την γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και ειδικές
οδηγίες για την διαχείριση συγκεκριμένων κινδύνων, όπως ο συναλλαγματικός κίνδυνος, ο κίνδυνος
επιτοκίου και ο πιστωτικός κίνδυνος.
Επιπροσθέτως των ανωτέρω, και όπως έχει περιγραφεί στη σημείωση 2.1 αναφορικά με το
μακροοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα, οι συζητήσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο σχετικά με το
πρόγραμμα χρηματοδότησης της Ελλάδας, συνεχίζουν να καθιστούν το μακροοικονομικό και
χρηματοοικονομικό περιβάλλον στη χώρα ευμετάβλητο. Τυχόν αρνητικές εξελίξεις δεν μπορούν να
προβλεφθούν, παρ’ όλα αυτά η Διοίκηση εκτιμά διαρκώς την κατάσταση προκειμένου να διασφαλίσει
ότι λαμβάνονται έγκαιρα όλα τα αναγκαία και δυνατά μέτρα και ενέργειες για την ελαχιστοποίηση τυχόν
επιπτώσεων στις δραστηριότητες της Εταιρίας.
(α)

Κίνδυνος αγοράς

i) Συναλλαγματικός κίνδυνος
Η Εταιρία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και ως εκ τούτου δεν εκτίθεται σε κινδύνους
συναλλαγματικών ισοτιμιών από διάφορα νομίσματα. Το μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών της
Εταιρίας διεξάγεται σε Ευρώ. Ο συναλλαγματικός κίνδυνος προκύπτει από ορισμένες εμπορικές
συναλλαγές σε ξένο νόμισμα.
Η Εταιρία κατά πάγια τακτική, δεν προαγοράζει συνάλλαγμα και δεν συνάπτει συμβόλαια μελλοντικής
εκπλήρωσης συναλλάγματος με εξωτερικούς αντισυμβαλλόμενους και αντιστάθμισης συναλλαγματικού
κινδύνου.
Επομένως, η Εταιρία δεν εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο κατά την 31 Δεκεμβρίου 2016 και 2015.
ii) Κίνδυνος διακύμανσης τιμών
Η Εταιρία εκτίθεται σε κίνδυνο τιμών που αφορά στην διακύμανση των τιμών ενοικίασης του
επενδυτικού της ακινήτου που αφορά κατά κύριο λόγο τον πληθωριστικό κίνδυνο, ο οποίος είναι
ελάχιστος, καθώς η Εταιρία συνάπτει μακροπρόθεσμες συμφωνίες εμπορικής συνεργασίας με πελάτες
για διάρκεια τουλάχιστον 6 ετών, στις οποίες οι ετήσιες αναπροσαρμογές συνδέονται με το Δείκτη Τιμών
Καταναλωτή πλέον έως και 2%.
Η Εταιρία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο σχετικά με χρηματοοικονομικά μέσα εφόσον δεν κατέχει
συμμετοχικούς τίτλους.
iii) Κίνδυνος ταμειακών ροών και μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολής του επιτοκίου
Τα έσοδα και οι ταμειακές ροές της Εταιρίας επηρεάζονται σε μικρό βαθμό από μεταβολές στις τιμές
των επιτοκίων, καθώς τα ρευστά διαθέσιμα προς επένδυση αλλά και οι έντοκες απαιτήσεις εξαρτώνται
κυρίως από τα επιτόκια του Ευρώ.
Όσον αφορά στο δανεισμό, η Εταιρία βασισμένη στο γεγονός ότι όλα της τα έσοδα είναι σε Ευρώ έχει
επιλέξει να δανείζεται κεφάλαια σε Ευρώ, προκείμενου να εξαλείψει τον κίνδυνο που μπορεί να προέλθει
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από την μεταβολή ισοτιμιών. Επιπροσθέτως, για να καλυφθεί μακροπρόθεσμα από τις μεταβολές των
επιτοκίων, η Εταιρία έχει προβεί στη σύναψη συμβολαίων αντιστάθμισης επιτοκιακού κινδύνου. Στη
λήξη της διαχειριστικής περιόδου πάνω από το 50% του δανεισμού είχε αντισταθμιστεί με τέτοιου είδους
συμβάσεις (συνολικά €42εκ, αμετάβλητα σε σχέση με το 2015). Στόχος παραμένει η κάλυψη κατά το
μεγαλύτερο μέρος του κινδύνου διακύμανσης των επιτοκίων των δανείων που αφορούν τη
χρηματοδότηση των επενδύσεων ακινήτων και αναμένεται και στο μέλλον το ως άνω αναφερόμενο
ποσοστό να κυμανθεί στα ίδια επίπεδα.
Η Εταιρία εξετάζει την έκθεσή της στον κίνδυνο μεταβολής των επιτοκίων και προβαίνει σε διαχείριση
του κίνδυνου μεταβολής επιτοκίων λαμβάνοντας υπόψη το ενδεχόμενο αναχρηματοδότησης, ανανέωσης
των υφιστάμενων δανείων, την εναλλακτική χρηματοδότηση και την αντιστάθμιση κινδύνου.
Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, μια αύξηση κατά 50 μονάδες βάσης των επιτοκίων των δανείων της Εταιρίας
στο νόμισμα λειτουργίας, θα οδηγούσε σε μια μείωση κατά €63χιλ στα προ φόρων αποτελέσματα του
έτους.
(β)

Πιστωτικός κίνδυνος

Πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από ανοιχτές πιστώσεις πελατών, ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
και παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα.
Οι πωλήσεις γίνονται κυρίως σε πελάτες με αξιολογημένο ιστορικό πιστώσεων και πιστωτικά όρια ενώ
εφαρμόζονται συγκεκριμένοι όροι πωλήσεων και εισπράξεων. Όπου αυτό είναι δυνατόν ζητούνται
εμπράγματες ή άλλες εξασφαλίσεις.
Τα έσοδα θα επηρεαστούν σημαντικά σε περίπτωση, που οι πελάτες αδυνατούν να εκπληρώσουν τις
υποχρεώσεις τους είτε λόγω του περιορισμού της οικονομικής τους δραστηριότητας είτε λόγω της
αδυναμίας του εγχώριου τραπεζικού συστήματος. Ωστόσο, η Εταιρία κατά την 31/12/2015 έχει ένα καλά
διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο, το οποίο συνίσταται κυρίως από γνωστές και κερδοφόρες εταιρίες. Η
χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών παρακολουθείται διαρκώς. Η Διοίκηση της Εταιρίας
θεωρεί ότι δεν υπάρχουν πελάτες που να έχουν υπερβεί τα πιστωτικά τους όρια εκτός από τους πελάτες
για τους οποίους έχει ήδη σχηματιστεί επαρκής πρόβλεψη.
Οι καταθέσεις και τα τραπεζικά διαθέσιμα της Εταιρίας είναι σε τράπεζες οι οποίες κατατάσσονται στην
εξωτερική κλίμακα πιστοληπτικής ικανότητας των Moody’s. Ο πιστωτικός κίνδυνος των ταμειακών
διαθεσίμων έχει ταξινομηθεί στον παρακάτω πίνακα ανάλογα με το βαθμό πιστωτικού κίνδυνου ως εξής:
Πιστοληπτική Ικανότητα Τράπεζας

Caa3
Aa2

31.12.2016

13.915.163
15
13.915.178

31.12.2015

14.482.389
3
14.482.391

Το υπόλοιπο ποσό του κονδυλίου «Τραπεζικά διαθέσιμα και ισοδύναμα» αφορά σε διαθέσιμα στο
ταμείο.
Δεν αναμένονται ζημιές λόγω της πιστοληπτικής ικανότητας των τραπεζών στις οποίες η Εταιρία τηρεί
τους διάφορους τραπεζικούς λογαριασμούς της. Στη σημείωση 9 απεικονίζεται κατά την ημερομηνία
ισολογισμού η συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου αναφορικά με τα χρηματοοικονομικά στοιχεία της
Εταιρίας.
(γ)

Κίνδυνος ρευστότητας

Οι καθημερινές ανάγκες ρευστότητας της Εταιρίας ικανοποιούνται πλήρως από την έγκαιρη πρόβλεψη
των εκάστοτε χρηματικών αναγκών σε συνδυασμό με την έγκαιρη είσπραξη των απαιτήσεων, καθώς και
με τη διατήρηση ικανών πιστωτικών ορίων προς χρήση από τις συνεργαζόμενες τράπεζες.
Ο παρακάτω πίνακας αναλύει τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της Εταιρίας, ταξινομημένες σε
σχετικές ομαδοποιημένες ημερομηνίες λήξης, οι οποίες υπολογίζονται σύμφωνα με το χρονικό υπόλοιπο
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από την ημερομηνία του ισολογισμού μέχρι τη συμβατική ημερομηνία λήξης. Τα ποσά του πίνακα
εμφανίζουν τις μη προεξοφλημένες ταμειακές ροές. Τα ληξιπρόθεσμα εντός 12 μηνών υπόλοιπα
εμφανίζονται στην εύλογη αξία εφόσον η επίδραση της προεξόφλησης δεν είναι σημαντική.
Λιγότερο από 1
έτος

Μεταξύ 1 και 2
έτη

Μεταξύ 2 και 5
έτη

31 Δεκεμβρίου 2016
Σύνολο δανείων

5.816.060

62.608.857

-

Παράγωγα αντιστάθμισης ταμιακών ροών

2.922.334

1.502.881

-

-

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις (πλην
υποχρεώσεων προς δημόσιο τομέα)

2.029.109

-

-

-

10.767.503

64.111.738

-

-

Λιγότερο από 1
έτος

Μεταξύ 1 και 2
έτη

Μεταξύ 2 και 5
έτη

Πάνω από 5 έτη

31 Δεκεμβρίου 2015
Σύνολο δανείων

5.164.160

7.307.624

62.551.989

-

Παράγωγα αντιστάθμισης ταμιακών ροών

2.818.416

2.914.456

1.502.881

-

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις (πλην
υποχρεώσεων προς δημόσιο τομέα)

2.599.712

-

-

-

10.582.288

10.222.081

64.054.870

-

Ποσά σε Ευρώ

Σύνολο

Ποσά σε Ευρώ

Σύνολο

3.2.

Πάνω από 5 έτη

Διαχείριση κινδύνου κεφαλαίου

Οι στόχοι της Εταιρίας σε σχέση με τη διαχείριση κεφαλαίου είναι να διασφαλίσει τη δυνατότητα
απρόσκοπτης λειτουργίας στο μέλλον με σκοπό να παρέχονται ικανοποιητικές αποδόσεις στους
μετόχους και λοιπούς συμμέτοχους και να διατηρηθεί η ιδανική κατανομή κεφαλαίου μειώνοντας κατ’
αυτόν τον τρόπο το κόστος κεφαλαίου.
Σύμφωνα με όμοιες πρακτικές του κλάδου η Εταιρία παρακολουθεί τα κεφάλαια με βάση το συντελεστή
μόχλευσης. Ο εν λόγω συντελεστής υπολογίζεται διαιρώντας τον καθαρό δανεισμό με τα συνολικά
απασχολούμενα κεφάλαια. Ο καθαρός δανεισμός υπολογίζεται ως το «Σύνολο του δανεισμού»
(συμπεριλαμβανομένου «Βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου δανεισμού», όπως εμφανίζεται στον
ισολογισμό) μείον «Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα». Τα συνολικά απασχολούμενα
κεφάλαια υπολογίζονται ως «Ίδια κεφάλαια» όπως εμφανίζονται στον ισολογισμό συν τον καθαρό
δανεισμό.
Το 2016 όπως και το 2015, η στρατηγική της Εταιρίας ήταν να διατηρήσει το συντελεστή μόχλευσης
ώστε να μην υπερβεί το 60%.
Οι συντελεστές μόχλευσης στις 31 Δεκεμβρίου 2016 και 2015 αντίστοιχα είχαν ως εξής:
Ποσά σε ευρώ
Σύνολο δανείων (σημ.12)

31.12.2015

67.750.843

72.915.003

Μείον: Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα (σημ.8)

(14.257.185)

(14.714.478)

Καθαρός Δανεισμός

53.493.657

58.200.525

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

117.672.368

109.357.707

Συνολικά κεφάλαια

171.166.025

167.558.232

31,25%

34,73%

Συντελεστής Μόχλευσης

3.3.

31.12.2016

Επιμέτρηση εύλογης αξίας

Η Εταιρία στις γνωστοποιήσεις παρέχει τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις σχετικά με την επιμέτρηση
της εύλογης αξίας μέσω μιας ιεράρχησης τριών επιπέδων, ως εξής:
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-Επίπεδο 1: Χρηματοοικονομικά στοιχεία που είναι διαπραγματεύσιμα σε ενεργές αγορές η εύλογη αξία
των οποίων προσδιορίζεται με βάση τις δημοσιευμένες τιμές αγοράς που ισχύουν κατά την ημερομηνία
αναφοράς για όμοια περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις.
-Επίπεδο 2: Χρηματοοικονομικά στοιχεία που δεν είναι διαπραγματεύσιμα σε ενεργές αγορές η εύλογη
αξία των οποίων προσδιορίζεται με τη χρήση τεχνικών αποτίμησης και παραδοχών που στηρίζονται είτε
άμεσα είτε έμμεσα σε δεδομένα της αγοράς κατά την ημερομηνία αναφοράς.
-Επίπεδο 3: Χρηματοοικονομικά στοιχεία που δεν είναι διαπραγματεύσιμα σε ενεργές αγορές η εύλογη
αξία των οποίων προσδιορίζεται με τη χρήση τεχνικών αποτίμησης και παραδοχών που κατά βάση δεν
στηρίζονται σε δεδομένα της αγοράς.
Τα στοιχεία της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης που επιμετρούνται και παρουσιάζονται στην
εύλογη αξία είναι οι επενδύσεις σε ακίνητα (σημ.5) και τα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα (σημ.
15).

4.

Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της Διοίκησης

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 Εταιρία 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 τα ακόλουθα.
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 Εταιρία προσδιορίζει την αξία μέσα σε ένα εύρος λογικών εκτιμήσεων των «εύλογων
αξιών». Για να πάρει μια τέτοια απόφαση, η Εταιρία λαμβάνει υπ’ όψη του δεδομένα από μια πληθώρα
πηγών, που περιλαμβάνουν:
i) Τρέχουσες τιμές σε μια ενεργή αγορά ακινήτων διαφορετικής φύσης, 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
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.
4.2.

Καθοριστικές κρίσεις της διοίκησης για την εφαρμογή των λογιστικών αρχών

Δεν υπάρχουν περιοχές που χρειάσθηκε να χρησιμοποιηθούν εκτιμήσεις της διοίκησης για την εφαρμογή
των λογιστικών αρχών.
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5.

Επενδύσεις σε ακίνητα

Ποσά σε Ευρώ
1 Ιανουαρίου
Μεταβολές εύλογης αξίας
31 Δεκεμβρίου

31.12.2016

31.12.2015

181.900.000

172.950.000

2.200.000

8.950.000

184.100.000

181.900.000

Η επιμέτρηση εύλογης αξίας των επενδυτικών ακινήτων κατατάσσεται στο Επίπεδο 3 της ιεραρχίας των
επιμετρήσεων εύλογης αξίας που βασίζεται σε τεχνικές που χρησιμοποιούν εισροές που έχουν
σημαντική επίδραση στην καταγεγραμμένη εύλογη αξία και δεν βασίζονται σε παρατηρήσιμα δεδομένα
της αγοράς.
Οι επενδύσεις σε ακίνητα της Εταιρίας επανεκτιμήθηκαν σε κάθε εξάμηνο από ανεξάρτητους
επαγγελματίες εκτιμητές (SAVILLS ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ). Οι εκτιμήσεις βασίστηκαν πρωτογενώς σε
προβλέψεις προεξοφλημένων ταμειακών ροών λόγω μη ύπαρξης επαρκών τρεχουσών τιμών που
ισχύουν σε μια ενεργή αγορά.
H επιμέτρηση στην εύλογη αξία των επενδυτικών ακινήτων της Εταιρίας, καθορίστηκε λαμβάνοντας
υπόψη την ικανότητα της Εταιρίας για την επίτευξη της μέγιστης και βέλτιστης χρήσης αυτών,
αξιολογώντας τη χρήση του κάθε ακινήτου που είναι φυσικά δυνατή, νομικά επιτρεπτή και οικονομικά
εφικτή. Η εκτίμηση αυτή βασίζεται στα φυσικά χαρακτηριστικά, τις επιτρεπόμενες χρήσεις και το
κόστος ευκαιρίας των πραγματοποιημένων επενδύσεων της Εταιρίας.
Οι αποτιμήσεις των επενδυτικών ακινήτων που σημειωτέον διεξάγονται κάθε εξάμηνο από
ανεξάρτητους ορκωτούς εκτιμητές, κατά κύριο λόγο διενεργούνται με τη μέθοδο των προεξοφλημένων
μελλοντικών ταμειακών ροών (DCF) οι οποίες είναι βασισμένες σε αξιόπιστες εκτιμήσεις μελλοντικών
ταμειακών ροών, που πηγάζουν από τους όρους των εν ισχύ μισθωτηρίων και άλλων συμβολαίων καθώς
και (όπου είναι αυτό εφικτό) από εξωτερικά στοιχεία όπως, τρέχουσες τιμές ενοικίασης παρεμφερών
ακινήτων στην ίδια τοποθεσία και κατάσταση, με χρήση προεξοφλητικών επιτοκίων (discount rates) που
συνδέονται με τον κλάδο δραστηριοποίησης του κάθε ενοικιαστή (εστιατόρια, ηλεκτρονικά είδη, ρούχα
κτλ) καθώς και την τρέχουσα αξιολόγηση της αγοράς αναφορικά με την αβεβαιότητα για το ύψος και
την χρονική στιγμή εμφάνισης αυτών των ταμειακών ροών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπου κρίνεται
απαραίτητο, η αποτίμηση βασίζεται στη μέθοδο των συγκριτικών τιμών.
H εύλογη αξία του εμπορικού κέντρου έχει επιμετρηθεί με τη μέθοδο των προεξοφλημένων μελλοντικών
ταμειακών ροών (DCF) ακολουθώντας ως κύριες παραδοχές τις ακόλουθες:
Το yield της τελευταίας αποτίμησης διαμορφώθηκε σε 8,9%. Αναφορικά με το ετήσιο αντάλλαγμα που
καταβάλλει ο κάθε καταστηματάρχης (Base Remuneration - πάγιο αντάλλαγμα που προκύπτει από τη
Σύμβαση Εμπορικής Συνεργασίας), αυτό αναπροσαρμόζεται ετησίως κατά τον πληθωρισμό πλέον μιας
μικρής προσαύξησης (indexation) που διαφοροποιείται στον κάθε ενοικιαστή. Ο μέσος πληθωρισμός
που έχει χρησιμοποιηθεί για όλη την περίοδο ανέρχεται στο 1,75%.
Εάν ο συντελεστής απόδοσης (initial yield) που υπολογίζεται μετά από την εφαρμογή του
προεξοφλητικού επιτοκίου το οποίο χρησιμοποιείται στην ανάλυση προεξόφλησης ταμειακών ροών
μεταβάλλονταν κατά +0,25 ποσοστιαίες μονάδες, η λογιστική αξία των επενδύσεων σε ακίνητα θα
μεταβάλλονταν κατά -€5,7εκ περίπου. Αντίστοιχα, εάν τα έσοδα από τις επενδύσεις σε ακίνητα
μεταβάλλονταν κατά -€1εκ, η λογιστική αξία των επενδύσεων σε ακίνητα, θα μεταβάλλονταν κατά €11,3εκ περίπου.
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6.

Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Εγκαταστάσεις σε
κτίρια τρίτων

Ποσά σε Ευρώ

Μεταφορικά
μέσα & μηχ/κός
Έπιπλα και
εξοπλισμός λοιπός εξοπλισμός

Λογισμικό

Ακινητοποιήσεις
υπό εκτέλεση

Σύνολο

4.209.967

Κόστος
1 Ιανουαρίου 2015

4.515

2.075.409

1.440.961

46.595

642.487

Προσθήκες

-

-

13.007

-

434.192

447.199

Διαγραφές

-

-

-

-

(53.264)

(53.264)

31 Δεκεμβρίου 2015

4.515

2.075.409

1.453.968

46.595

1.023.415

4.603.902

1 Ιανουαρίου 2016

4.515

2.075.409

1.453.968

46.595

1.023.415

4.603.902

-

-

129.364

57.068

194.670

381.102

4.515

2.075.409

1.583.332

103.663

1.218.085

4.985.003

(1.958.246)

Προσθήκες
31 Δεκεμβρίου 2016

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
1 Ιανουαρίου 2015

(1.475)

(553.461)

(1.371.177)

(32.133)

-

Αποσβέσεις περιόδου

(181)

(249.049)

(44.732)

(6.494)

-

(300.456)

31 Δεκεμβρίου 2015

(1.656)

(802.510)

(1.415.909)

(38.627)

-

(2.258.702)

1 Ιανουαρίου 2016

(2.258.702)

(1.656)

(802.510)

(1.415.909)

(38.627)

-

Αποσβέσεις περιόδου

(181)

(249.049)

(51.045)

(8.029)

-

(308.304)

31 Δεκεμβρίου 2016

(1.836)

(1.051.559)

(1.466.954)

(46.656)

-

(2.567.006)

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2015

2.860

1.272.898

38.059

7.968

1.023.415

2.345.200

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2016

2.679

1.023.849

116.378

57.007

1.218.085

2.417.998

Κατά την 31.12.2016 η Εταιρία δεν κατέχει πάγια με συμφωνία χρηματοδοτικής μίσθωσης και δεν έχουν
κεφαλαιοποιηθεί κόστη δανεισμού. Επί των ενσωμάτων παγίων της Εταιρίας δεν υφίστανται
εμπράγματα βάρη και προσημειώσεις.

7.

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις

Ποσά σε Ευρώ

31.12.2016

Πελάτες

31.12.2015

3.289.321

3.888.491

(2.433.439)
855.882

(1.933.439)
1.955.052

Προκαταβολές και λοιποί χρεώστες

248.932

235.049

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη (σημ.23)

217.224

213.566

Έξοδα επόμενων χρήσεων

276.111

207.035

Έσοδα χρήσεως δεδουλευμένα

581.731

418.373

2.179.879

3.029.074

233.300

233.300

1.946.579

2.795.774

2.179.879

3.029.074

Μείον: Προβλέψεις απομείωσης
Καθαρές απαιτήσεις πελατών

Σύνολο
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Σύνολο

(α)

(α) Οι μεταβολές των προβλέψεων επισφαλών πελατών της Εταιρίας κατά τη διάρκεια του 2016, καθώς
και του 2015 έχουν ως εξής:
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Ποσά σε Ευρώ

31.12.2016

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου
Σχηματισμός προβλέψεων επισφαλών πελατών
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου

31.12.2015

1.933.439

1.733.439

500.000

200.000

2.433.439

1.933.439

Οι υπόλοιπες απαιτήσεις για τις οποίες δεν έχει γίνει απομείωση ή πρόβλεψη επισφάλειας
εξυπηρετούνται πλήρως και εμφανίζονται στην εύλογη αξία τους.
Δεν υπάρχει σημαντική συγκέντρωση του πιστωτικού κινδύνου από πελάτες, καθώς η Εταιρία έχει
μεγάλο αριθμό πελατών.

8.

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα

Ποσά σε Ευρώ

31.12.2016

Διαθέσιμα σε τράπεζες
Διαθέσιμα στο ταμείο
Σύνολο

31.12.2015

13.915.178

14.482.391

342.007

232.087

14.257.185

14.714.478

Τα παραπάνω αποτελούν τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα για την κατάσταση ταμειακών ροών.
Σχετικά με τον πιστωτικό κίνδυνο των τραπεζικών διαθεσίμων βλέπε επίσης σημείωση 3.1β.

9.

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ανά κατηγορία
31.12.2016
Δάνεια και απαιτήσεις
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
(Ποσά σε € χιλ.)

Πελάτες
Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Λοιπές χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
Σύνολο

855.882
217.224
14.257.185
233.300
15.563.591

31.12.2015
Δάνεια και απαιτήσεις
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
(Ποσά σε € χιλ.)

Πελάτες
Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Λοιπές χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
Σύνολο

1.955.052
213.566
14.714.478
233.300
17.116.396
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31.12.2016

Χρηματοοικονομικά
στοιχεία υποχρεώσεων
σε αναπόσβεστο
κόστος

Χρηματοοικονομικά στοιχεία υποχρεώσεων

Παράγωγα προς
αντιστάθμιση

(Ποσά σε € χιλ.)

Ομολογιακός δανεισμός
Προμηθευτές
Υποχρεώσεις σε συνδεδεμένα μέρη
Παράγωγα Χρηματοοικονομικά προϊόντα
Λοιπές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
Σύνολο

31.12.2015

67.750.843
1.311.292
339.907
377.911

651.482
-

69.779.952

651.482

Χρηματοοικονομικά
στοιχεία υποχρεώσεων
σε αναπόσβεστο
κόστος

Χρηματοοικονομικά στοιχεία υποχρεώσεων

Παράγωγα προς
αντιστάθμιση

(Ποσά σε € χιλ.)

Ομολογιακός δανεισμός
Προμηθευτές
Υποχρεώσεις σε συνδεδεμένα μέρη
Παράγωγα Χρηματοοικονομικά προϊόντα
Λοιπές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
Σύνολο

10.

72.915.003
983.026
1.326.859
289.827

903.294
-

75.514.715

903.294

Μετοχικό κεφάλαιο

Ποσά σε Ευρώ
1 Ιανουαρίου 2015

Αριθμός μετοχών

Κοινές μετοχές Υπέρ το άρτιο

Σύνολο

37.000.000

37.000.000

37.000.000

300.000

300.000

2.771.700

3.071.700

31 Δεκεμβρίου 2015

37.300.000

37.300.000

39.771.700

77.071.700

1 Ιανουαρίου 2016

37.300.000

37.300.000

39.771.700

77.071.700

31 Δεκεμβρίου 2016

37.300.000

37.300.000

39.771.700

77.071.700

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

74.000.000

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε €37.300.000 διαιρούμενο σε 37.300.000 ονομαστικές
μετοχές, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ η καθεμία, ενώ έχει δημιουργηθεί και αποθεματικό από έκδοση
μετοχών υπέρ το άρτιο ύψους €39.771.700.

11.

Λοιπά αποθεματικά

Τακτικό αποθεματικο

Αποθεματικά
αποτίμησης
παραγώγων

226.084

(671.095)

Ποσά σε Ευρώ
1 Ιανουαρίου 2015
Σχηματισμός τακτικού αποθεματικού

Σύνολο
(445.011)
310.016

310.016

-

-

29.756

29.756

31 Δεκεμβρίου 2015

536.100

(641.338)

(105.238)

1 Ιανουαρίου 2016

536.100

(641.338)

(105.238)

Σχηματισμός τακτικού αποθεματικού

353.685

-

353.685

-

178.786

178.786

889.785

(462.552)

427.232

Μεταβολές κατά τη διάρκεια της χρήσης - παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα

Μεταβολές κατά τη διάρκεια της χρήσης - παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα

31 Δεκεμβρίου 2016
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Τακτικό αποθεματικό
Το Τακτικό Αποθεματικό σχηματίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας
(Ν.2190/20, άρθρα 44 και 45) κατά την οποία ποσό τουλάχιστον ίσο με το 5% των ετησίων καθαρών
(μετά φόρων) κερδών, είναι υποχρεωτικό να μεταφερθεί στο Τακτικό Αποθεματικό μέχρι το ύψος του
να φθάσει το ένα τρίτο του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για κάλυψη ζημιών μετά από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων,
και ως εκ τούτου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο λόγο.
Η Εταιρία προέβη σε σχηματισμό τακτικού αποθεματικού επί των πραγματοποιηθέντων κερδών της
χρήσης ύψους €354χιλ.
Αποθεματικό αντιστάθμισης ταμειακών ροών
Το ανωτέρω αποθεματικό περιλαμβάνει ποσό €-651χιλ (31.12.2015: €-903χιλ) από την αποτίμηση του
παραγώγου αντιστάθμισης ταμειακών ροών στην εύλογη αξία (μετά από αναβαλλόμενη φορολογία €463χιλ, 31.12.2015: €-641χιλ).

12.

Δανεισμός

Ποσά σε Ευρώ

31.12.2016

31.12.2015

Μακροπρόθεσμα δάνεια
Ομολογιακός δανεισμός
Σύνολο μακροπρόθεσμων δανείων

61.934.783

67.750.843

61.934.783

67.750.843

5.816.060

5.164.160

5.816.060

5.164.160

67.750.843

72.915.003

Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Ομολογιακός δανεισμός
Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων
Συνολικός δανεισμός
Οι μεταβολές του δανεισμού αναλύονται ως εξής:

12 μήνες έως 31 Δεκεμβρίου (ποσά σε Ευρώ)

31.12.2016

31.12.2015

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου

72.915.003

80.982.909

Αποπληρωμή δανεισμού

(5.432.500)

(8.336.247)

268.340

268.340

67.750.843

72.915.003

Έξοδα έκδοσης δανείου - απόσβεση
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου

Οι ημερομηνίες λήξης των μακροπρόθεσμων δανείων είναι οι εξής:

Ποσά σε Ευρώ

31.12.2016

31.12.2015

Μεταξύ 1 και 2 ετών

61.934.783

5.816.060

Μεταξύ 2 και 5 ετών

-

61.934.783

61.934.783

67.750.843
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Για την εξασφάλιση του δανείου της Εταιρίας υφίστανται εγγυήσεις προς τις τράπεζες.
Στο σύνολο του δανεισμού κατά την 31.12.2016 περιλαμβάνονται αναπόσβεστα έξοδα έκδοσης
ομολογιακών δανείων ύψους €402χιλ, εκ των οποίων ποσό ύψους €268χιλ αναλογεί σε βραχυπρόθεσμο
δανεισμό ενώ το υπόλοιπο €134χιλ σε μακροπρόθεσμο δανεισμό.
Το κοινοπρακτικό ομολογιακό δάνειο της Εταιρίας τρέχοντος υπολοίπου €68,1εκ από τις τράπεζες
Eurobank Ergasias, Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και HSBC, πρέπει να ικανοποιεί τους
εξής βασικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες: Loan to value <60% και Debt Service Cover ratio >120%.

13.

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

Ποσά σε Ευρώ
Προμηθευτές

31.12.2016

31.12.2015

1.311.292

983.026

Ποσά οφειλόμενα σε συνδεδεμένα μέρη (σημ.23)

339.907

1.326.859

Δεδουλευμένα έξοδα

398.321

660.086

Λοιποί φόροι/τέλη (σημ.25)

352.845

311.130

Προκαταβολές πελατών

206.004

365.681

Λοιπές υποχρεώσεις

377.911

289.827

2.986.279

3.936.610

Σύνολο
Ανάλυση υποχρεώσεων:
Ποσά σε Ευρώ

31.12.2016

31.12.2015

Μακροπρόθεσμες

175.496

163.817

Βραχυπρόθεσμες

2.810.784

3.772.793

2.986.279

3.936.610

Σύνολο

Η σημαντική μείωση του κονδυλίου των προμηθευτών αφορά κυρίως σε μείωση υποχρεώσεων προς την
διαχειρίστρια εταιρία MALLS MANAGEMENT SERVICES SA.
Οι εύλογες αξίες των προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων είναι ίσες με τις λογιστικές τους αξίες.

14.

Αναβαλλόμενη φορολογία

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

31.12.2016

31.12.2015

(14.297.065)

(13.289.690)

660.159

733.184

(13.636.906)

(12.556.505)

Το μεγαλύτερο ποσοστό τον αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων είναι ανακτήσιμο μετά από 12
μήνες.
Η συνολική μεταβολή στον αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος είναι η παρακάτω:
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Ποσά σε Ευρώ

31.12.2016

Υπόλοιπο αρχής χρήσης

(12.556.505)

(8.619.085)

(1.007.375)

(2.965.408)

-

(998.178)

(73.025)

(1.042)

Χρέωση στην κατάσταση αποτελεσμάτων (σημ.20)
Αλλαγή φορολογικού συντελεστή μέσω της κατάστασης
αποτελεσμάτων
(Χρέωση)/πίστωση στα ίδια κεφάλαια
Αλλαγή φορολογικού συντελεστή μέσω των ιδίων
κεφαλαίων
Υπόλοιπο τέλους χρήσης

31.12.2015

-

27.207

(13.636.906)

(12.556.505)

Οι μεταβολές στις αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις κατά τη διάρκεια της
χρήσης χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο συμψηφισμός των υπολοίπων εντός της ίδιας φορολογικής αρχής
παρουσιάζονται παρακάτω.
Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις:
Ποσά σε Ευρώ

Διαφορά
αποσβέσεων

Μεταβολές εύλογης
αξίας επενδύσεων σε
ακίνητα

Δικαίωμα
επικαρπίας
ακινήτου IBC

Λοιπά

Σύνολο

2.407.718

4.276.051

2.145.398

448.189

9.277.356

208.032

2.595.500

239.694

(77.819)

2.965.408

1 Ιανουαρίου 2015
Χρέωση στην κατάσταση αποτελεσμάτων
Αλλαγή φορολογικού συντελεστή μέσω της κατάστασης
αποτελεσμάτων

277.814

493.390

247.546

28.176

1.046.926

31 Δεκεμβρίου 2015

2.893.564

7.364.941

2.632.638

398.546

13.289.690

1 Ιανουαρίου 2016

2.893.564

7.364.941

2.632.638

398.546

13.289.690

207.500

638.000

239.694

(77.819)

1.007.375

3.101.064

8.002.941

2.872.332

320.728

14.297.065

Χρέωση στην κατάσταση αποτελεσμάτων
31 Δεκεμβρίου 2016

Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις:
Ποσά σε Ευρώ
1 Ιανουαρίου 2015
Αλλαγή φορολογικού συντελεστή μέσω των ιδίων
κεφαλαίων
Πίστωση στα ίδια κεφάλαια
Αλλαγή φορολογικού συντελεστή μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων

Προβλέψεις
απαιτήσεων

Λοιπά

Σύνολο

422.481

235.790

658.271

-

27.207
(1.042)

27.207
(1.042)

48.748

-

48.748

31 Δεκεμβρίου 2015

471.229

261.955

733.184

1 Ιανουαρίου 2016

733.184

471.229

261.955

Χρέωση / (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσμάτων

-

-

-

Πίστωση στα ίδια κεφάλαια

-

(73.025)

(73.025)

471.229

188.930

660.159

31 Δεκεμβρίου 2016

15.

Παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα

Ποσά σε ευρώ

31.12.2016
Απαιτήσεις

31.12.2015

Υποχρεώσεις

Απαιτήσεις

Υποχρεώσεις

Παράγωγα αντιστάθμισης ταμιακών ροών

-

651.482

-

903.294

Σύνολο

-

651.482

-

903.294

31.12.2016

Μη κυκλοφορούν
Κυκλοφορούν
Σύνολο

-

31.12.2015

651.482
651.482

-

903.294
903.294
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Τα παραπάνω παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα αφορούν σε συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων.
Από το σύνολο της εύλογης αξίας των παραγώγων, (οπού η μέθοδος αποτίμησης εμπίπτει στην ιεραρχία
2, όπως αυτή περιγράφεται στην σημ. 3.3.), ως μακροπρόθεσμη υποχρέωση απεικονίζεται στον
κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης η εναπομένουσα διάρκεια της δανειακής σύμβασης που
καλύπτεται και είναι μεγαλύτερη από 12 μήνες.
Το σύνολο της μεταβολής στην εύλογη αξία αφορά στην αποτελεσματική αντιστάθμιση του κινδύνου,
και αναγνωρίζεται σε ειδικό αποθεματικό των ιδίων κεφαλαίων (σημ. 11). Ο έλεγχος
αποτελεσματικότητας των παράγωγων αντιστάθμισης ταμειακών ροών είναι βασισμένη στην
προεξόφληση των μελλοντικών ταμειακών ροών σύμφωνα με τα μελλοντικά επιτόκια (Euribor 3
months) και το δείκτη μεταβλητότητας αυτών.
Η ονομαστική αξία των συμβάσεων σε εκκρεμότητα κατά την 31.12.2016 ήταν €42εκ (31.12.2015:
€42εκ). Οι συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων έχουν αποτιμηθεί στην εύλογη αξία η οποία
προσδιορίστηκε από το αντισυμβαλλόμενο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Κατά την 31.12.2016 το
μεταβλητό επιτόκιο που καλύπτεται με χρηματοοικονομικά παράγωγα επιτοκιακού κινδύνου (swaps)
κυμαίνεται με βάση το Euribor 3 μηνών συν μεσοσταθμικού περιθωρίου 6,02%.

16.

Πωλήσεις

Οι πωλήσεις της Εταιρίας προέρχονται από την εκμετάλλευση του εμπορικού και επιχειρηματικού
κέντρου «Golden Hall» που βρίσκεται στο Μαρούσι και αναλύονται ως εξής:

Ποσά σε Ευρώ
Βασικό αντάλλαγμα

31.12.2016

15.864.259

15.961.016

768.702

600.382

Έσοδα από εκμετάλλευση γραφείων

1.242.273

1.221.024

Έσοδα από εκμετάλλευση πάρκινγκ

2.029.152

1.800.671

646.604

651.021

20.550.990

20.234.115

Μεταβλητό αντάλλαγμα

Λοιπά
Σύνολο

17.

31.12.2015

Έξοδα σχετιζόμενα με επενδύσεις σε ακίνητα
Ποσά σε Ευρώ
Κοινόχρηστες δαπάνες εμπορικού κέντρου

1.1.2016 έως
31.12.2016

1.1.2015 έως
31.12.2015

(1.868.039)

(2.209.887)

(89.745)

(139.878)

Έξοδα προβολής και διαφήμισης

(640.966)

(623.097)

Έξοδα λειτουργίας πάρκινγκ

(761.271)

(893.842)

Αμοιβές διαχείρισης εμπορικών κέντρων

(482.061)

(1.109.965)

Επισφαλείς απαιτήσεις (σημ.7)

(500.000)

(200.000)

Ασφάλιστρα

(259.063)

(264.998)

(45.271)

(63.109)

Αμοιβές παροχής οικονομικοδιοικητικών υπηρεσιών

(120.000)

(120.000)

Αμοιβές και έξοδα τεχνικών

(113.000)

(91.000)

Αναλογία κενών χώρων σε κοινόχρηστες δαπάνες

Μεσιτείες

Αμοιβές δικηγόρων
Επισκευές και συντηρήσεις
Λοιπά έξοδα
Σύνολο

(3.235)

(36.036)

(136.112)

(200.848)

(5.801)

(82.657)

(5.024.562)

(6.035.317)
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Οι συνολικές αμοιβές που χρέωσε, κατά το οικονομικό έτος 2016 και 2015, η νόμιμη ελεγκτική εταιρία
ανέρχονται σε €47.350 και €53.000 αντίστοιχα.

18.

Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκμετάλλευσης (καθαρά)

Ποσά σε Ευρώ
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων (σημ.6)
Αμοιβές διαφόρων επαγγελματιών
Φόροι - τέλη
Λοιπά έσοδα / έξοδα
Σύνολο

19.

1.1.2016 έως
31.12.2016

1.1.2015 έως
31.12.2015

(308.304)

(300.456)

(55.500)

(55.500)

(1.600)

(3.176)

(142.121)

(236.372)

(507.525)

(595.504)

Χρηματοοικονομικό κόστος

Ποσά σε Ευρώ

1.1.2016 έως
31.12.2016

1.1.2015 έως
31.12.2015

Χρηματοοικονομικά έξοδα:
- Τόκοι δανείων
- Λοιπά έξοδα και προμήθειες

(4.588.971)

(4.176.712)

(121.090)

(161.898)

- Εξόδων έκδοσης δανείων - απόσβεση

(268.340)
(4.978.401)

(268.340)
(4.606.949)

- Καθαρά κέρδη από συναλλαγματικές διαφορές

64
(4.978.337)

(4.606.949)

-

98.989
98.989

(4.978.337)

(4.507.960)

Χρηματοοικονομικά έσοδα:
Έσοδα τόκων
Σύνολο

20.

Φόρος εισοδήματος

Σύμφωνα με το φορολογικό νόμο ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων στην
Ελλάδα ορίζεται στο 29%.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας, οι εταιρίες καταβάλλουν κάθε χρόνο
προκαταβολή φόρου εισοδήματος υπολογιζόμενη επί του φόρου εισοδήματος της τρέχουσας χρήσης. Οι
φορολογικές ζημίες, στο βαθμό που αναγνωρίζονται από τις φορολογικές αρχές, μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό κερδών των πέντε επόμενων χρήσεων που ακολουθούν τη χρήση
στην οποία πραγματοποιήθηκαν.

Ποσά σε Ευρώ

1.1.2016 έως
31.12.2016

1.1.2015 έως
31.12.2015

Φόρος χρήσης

(2.597.496)

(2.522.552)

Αναβαλλόμενος φόρος (σημ.14)

(1.007.375)

(2.965.408)

-

(998.178)

(3.604.872)

(6.486.138)

Αλλαγή φορολογικού συντελεστή (σημ.14)
Σύνολο
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Ο φόρος επί των κερδών προ φόρων της Εταιρίας διαφέρει από το θεωρητικό ποσό το οποίο θα
προέκυπτε αν χρησιμοποιούσαμε τον μέσο σταθμικό φορολογικό συντελεστή, ως εξής:
1.1.2016 έως
31.12.2016

Ποσά σε Ευρώ
Κέρδη προ φόρων
Φόρος υπολογισμένος με βάση ισχύοντες φορολογικούς
συντελεστές (2016: 29%, 2015: 29%)
Έξοδα που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς
Δαπάνες για τις οποίες δεν σχηματίστηκε αναβαλλόμενη
φορολογία

12.240.566

18.045.334

(3.549.764)

(5.233.147)

8.511

(197.611)

(63.618)

(57.202)

-

(998.178)

(3.604.872)

(6.486.138)

Διαφορά λόγω αύξησης μελλοντικού φορολογικού συντ/στη
Φόροι

1.1.2015 έως
31.12.2015

Φορολογικό πιστοποιητικό και ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
Από τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2011 και έπειτα, σύμφωνα με το Νόμο 4174/2013 (άρθρο
65Α), όπως ισχύει (και όπως όριζε το άρθρο 82 του Νόμου 2238/1994), οι ελληνικές ανώνυμες εταιρείες
και οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης των οποίων οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ελέγχονται
υποχρεωτικά, υποχρεούνταν έως και τις χρήσεις με έναρξη πριν την 1 Ιανουαρίου του 2016 να
λαμβάνουν «Ετήσιο Φορολογικό Πιστοποιητικό», το οποίο εκδίδεται, μετά τη διενέργεια σχετικού
φορολογικού ελέγχου, από το νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο που ελέγχει και τις ετήσιες
οικονομικές καταστάσεις.
Για τις χρήσεις που ξεκινούν από την 1 Ιανουαρίου 2016 και έπειτα, το «Ετήσιο Φορολογικό
Πιστοποιητικό» είναι προαιρετικό, ωστόσο η Εταιρία θα το λαμβάνει. Σύμφωνα με την ελληνική
φορολογική νομοθεσία και τις αντίστοιχες Υπουργικές Αποφάσεις, οι εταιρείες για τις οποίες εκδίδεται
φορολογικό πιστοποιητικό χωρίς επισημάνσεις για παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας δεν
εξαιρούνται από την επιβολή επιπρόσθετων φόρων και προστίμων από τις ελληνικές φορολογικές αρχές
μετά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου στο πλαίσιο των νομοθετικών περιορισμών (ως γενική
αρχή, 5 χρόνια από τη λήξη της χρήσης στην οποία η φορολογική δήλωση θα πρέπει να έχει υποβληθεί).
Για τη χρήση 2016, ο ειδικός αυτός έλεγχος ήδη διενεργείται από την PricewaterhouseCoopers Α.Ε. και
το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών
καταστάσεων του πρώτου εξαμήνου του 2017.
Η Εταιρία έχει σχηματίσει πρόβλεψη για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ύψους €204χιλ.

21.

Λειτουργικές ταμειακές ροές

Ποσά σε Ευρώ

Σημείωση

Κέρδη χρήσης

1.1.2016 έως
31.12.2016

1.1.2015 έως
31.12.2015

8.635.695

11.559.196

Προσαρμογές για:
Φόρο

20

3.604.872

6.486.138

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων

6

308.304

300.456

Προβλέψεις για επισφάλειες

7

500.000

200.000

Έσοδα τόκων

19

-

(98.989)

Έξοδα τόκων

19

4.978.337

4.606.949

Μεταβολές εύλογης αξίας επενδύσεων σε ακίνητα

5

(2.200.000)
15.827.207

(8.950.000)
14.103.750
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Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης:
Μείωση απαιτήσεων
Μείωση υποχρεώσεων

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

22.

349.195

933.490

(950.330)
(601.135)

(3.826.284)
(2.892.794)

15.226.071

11.210.957

Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις

Η Εταιρία έχει ενδεχόμενες απαιτήσεις σε σχέση με εγγυήσεις που προκύπτουν στα πλαίσια της
συνήθους δραστηριότητας της ως εξής:
Ποσά σε Ευρώ

31.12.2016

31.12.2015

Απαιτήσεις
Εγγυήσεις για εξασφάλιση απαιτήσεων από πελάτες

8.819.574

9.315.856

8.819.574

9.315.856

Η Εταιρία δεν έχει ενδεχόμενες υποχρεώσεις.

23.

Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη

Οι κατωτέρω συναλλαγές, αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη.

Ποσά σε Ευρώ

1.1.2016 έως
31.12.2016

1.1.2015 έως
31.12.2015

i) Έσοδα από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών προς
- μητρική

918.189

910.892

- συνδεδεμένα

548.175

529.806

1.466.364

1.440.697

187.000

120.000

1.453.794

2.134.611

1.640.794

2.254.611

ii) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών από
- μητρική
- συνδεδεμένα

iii) Υπόλοιπα τέλους χρήσης που προέρχονται από πωλήσεις-αγορές αγαθών/υπηρεσιών
Ποσά σε Ευρώ

31.12.2016

31.12.2015

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη (σημ.7):
- από μητρική
- από λοιπά συνδεδεμένα μέρη

3.198

3.742

214.026

209.824

217.224

213.566

83.080

-

256.827

1.326.859

339.907

1.326.859

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη (σημ.13):
- προς μητρική
- προς λοιπά συνδεδεμένα μέρη
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Οι υπηρεσίες από και προς συνδεδεμένα μέρη, καθώς και οι πωλήσεις και αγορές αγαθών, γίνονται
σύμφωνα με τους τιμοκαταλόγους που ισχύουν για μη συνδεδεμένα μέρη.

24.

Μέρισμα

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποφάσισε να προτείνει προς την Τακτική Γενική
Συνέλευση όπου θα εγκρίνει τα αποτελέσματα της χρήσης 2016, τη διανομή μερίσματος προς τους
μετόχους της ύψους €7.535χιλ ήτοι €0,202 ανά μετοχή.

25.

Αναταξινομήσεις συγκριτικών κονδυλίων

Στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης για την χρήση 2015, το ποσό των €181χιλ αναταξινομήθηκε
και μεταφέρθηκε από το κονδύλι «Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις» στο κονδύλι «Προμηθευτές
και λοιπές υποχρεώσεις», έτσι ώστε να είναι συγκρίσιμο με την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης
της χρήσης 2016.
Η ανωτέρω αναταξινόμηση έγινε για λόγους παρουσίασης και δεν είχε καμία επίδραση στα ίδια
κεφάλαια, στον κύκλο εργασιών, στα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων
και αποσβέσεων και στο αποτέλεσμα μετά από φόρους της προηγούμενης χρήσης της Εταιρίας.

26.

Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού

Εντός του Μαρτίου 2017, οι μετοχές της Εταιρίας εισφέρθηκαν από τους μετόχους της στην εταιρία
LAMDA MALLS A.E., θυγατρική της LAMDA Development S.A. Κατά συνέπεια, άμεσος ιδιοκτήτης
της Εταιρίας αποτελεί η εταιρία LAMDA MALLS Α.Ε. κατά 100%.
Δεν έχουν προκύψει άλλα γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού, τα οποία να έχουν
σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις.
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