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Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας
ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Κύριοι, Μέτοχοι,
Σας παραθέτουµε στοιχεία της Εταιρίας που αφορούν στην δραστηριότητά της κατά τη χρήση που
έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2012.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Η εν λόγω εταιρική χρήση είναι η δέκατη εταιρική κατά σειρά και περιλαµβάνει τη χρονική περίοδο
από την 1 Ιανουαρίου 2012 έως και την 31 ∆εκεµβρίου 2012.
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.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο σας γνωρίζει τα παρακάτω:
Έσοδα:
Τα έσοδα της Εταιρίας ανέρχονται σε € 20.363χιλ. 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. Επιπροσθέτως, την 5/2/2013 ολοκληρώθηκε η
διαδικασία σύστασης επικαρπίας επί του δικαιώµατος αξιοποίησης του ∆ιεθνούς Κέντρου
Ραδιοτηλεόρασης (IBC) για 90 έτη, καθώς υπεγράφη το συµβόλαιο µεταξύ της LAMDA ∆ΟΜΗ ΑΕ
και του Ταµείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Ελληνικού ∆ηµοσίου (Τ.Α.Ι.Π.Ε.∆.). Η
Εταιρία, για το σκοπό αυτό και βάσει των ειδικών όρων της σύµβασης, τον Φεβρουάριο του 2013
κατέβαλλε το συµβατικό µέρος του τιµήµατος ύψους €81εκ στο Τ.Α.Ι.Π.Ε.∆., ποσό που προήλθε από
οµολογιακό δάνειο ύψους €40εκ, καθώς και εξ ’ιδίων κεφαλαίων ύψους €41εκ. Θα υπάρξει ένα
επιπρόσθετο οικονοµικό αντάλλαγµα, του οποίου η εκταµίευση θα εξαρτηθεί από τις µελλοντικές
συνθήκες της Ελληνικής οικονοµίας.
Ζηµιές:
Η Εταιρία εµφανίζει ζηµιές µετά φόρων ύψους €3.929 χιλ. έναντι ζηµιών €3.048 χιλ. το 2011. Ο
βασικός λόγος για τη µείωση των κερδών είναι η εξαιρετικά αρνητική οικονοµική συγκυρία και η
πτώση της κατανάλωσης που επηρέασαν τους βασικούς δείκτες µέτρησης της απόδοσης των
εµπορικών κέντρων.

Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου
(α)

Κίνδυνος αγοράς

i) Συναλλαγµατικός κίνδυνος
Η Εταιρία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και ως εκ τούτου δεν εκτίθεται σε κινδύνους
συναλλαγµατικών ισοτιµιών από διάφορα νοµίσµατα.
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ii) Κίνδυνος διακύµανσης τιµών
Η Εταιρία εκτίθεται σε κίνδυνο από µεταβολή της αξίας των ακινήτων και των µισθωµάτων. Για την
µείωση του κινδύνου των τιµών, η Εταιρία συνάπτει µακροπρόθεσµες συµφωνίες εµπορικής
συνεργασίας, στις οποίες οι ετήσιες αναπροσαρµογές συνδέονται µε το ∆είκτη 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 των επιτοκίων
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.
Στην λήξη της διαχειριστικής περιόδου περίπου το 84% του δανεισµού αφορούσε σε hedged δάνεια
ύψους € 42εκ (2011: € 42εκ).
(β)

Πιστωτικός κίνδυνος

Πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα, παράγωγα
χρηµατοοικονοµικά προϊόντα, καθώς επίσης και από ανοιχτές πιστώσεις πελατών,
συµπεριλαµβανόµενων εκκρεµών απαιτήσεων και προκαθορισµένων συναλλαγών.
Οι καθαρές απαιτήσεις από πελάτες στις 31 ∆εκεµβρίου 2012 αποτελούν ποσά εισπρακτέα από τους
καταστηµατάρχες του εµπορικού κέντρου της Εταιρίας βάσει συµφωνιών εµπορικής συνεργασίας. Τα
έσοδα θα επηρεαστούν σηµαντικά σε περίπτωση, που οι πελάτες αδυνατούν να εκπληρώσουν τις
υποχρεώσεις τους. Ωστόσο, η χρηµατοοικονοµική κατάσταση των πελατών παρακολουθείται διαρκώς
και η ∆ιοίκησης της Εταιρίας θεωρεί ότι δεν υπάρχει ουσιαστικός κίνδυνος για επισφάλειες, πέρα από
αυτές για τις οποίες έχουν ήδη σχηµατιστεί προβλέψεις.
Κατά την 31/12/2012 και 31/12/2011 δεν υπήρχαν πελάτες που να έχουν υπερβεί τα πιστωτικά τους
όρια εκτός από τους πελάτες για τους οποίους έχει ήδη σχηµατιστεί πρόβλεψη, και η ∆ιοίκηση δεν
αναµένει σηµαντικές ζηµιές από την µη είσπραξη των υπόλοιπων αυτών.
Στη σηµείωση 110 απεικονίζεται κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού η συγκέντρωση πιστωτικού
κινδύνου αναφορικά µε τα χρηµατοοικονοµικά στοιχειά της Εταιρίας.
(γ)

Κίνδυνος ρευστότητας

Οι 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
την διατήρηση ικανών πιστωτικών ορίων προς χρήση από τις συνεργαζόµενες τράπεζες.
Για τη χρήση 2013 η στρατηγική της Εταιρίας είναι η αξιοποίηση του δικαιώµατος χρήσης του
∆ιεθνούς Κέντρου Ραδιοτηλεόρασης (IBC), καθώς και η περαιτέρω βελτίωση της κερδοφορίας του
εµπορικού και επιχειρηµατικού κέντρου «GOLDEN HALL».
Μαρούσι, 15 Μαΐου 2013

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Κωνσταντίνα Γ.Καρατοπούζη
Α∆Τ Ξ152463
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας
«LAMDA ∆ΟΜΗ Ανώνυµη Εταιρεία Υπηρεσιών και Αξιοποίησης Ακινήτων»

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων
Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «LAMDA ∆ΟΜΗ
Ανώνυµη Εταιρεία Υπηρεσιών και Αξιοποίησης Ακινήτων» που αποτελούνται από τον
ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2012, 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 ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των
οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς,
όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές
δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση
οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε
απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε
βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς
και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης
για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων,
σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες
διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των
κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε
απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής
εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση
των οικονοµικών 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 οικονοµικών 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 οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε
ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας «LAMDA ∆ΟΜΗ Ανώνυµη Εταιρεία
Υπηρεσιών και Αξιοποίησης Ακινήτων» κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2012 και τη
χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την
ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως
αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων
Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης
∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα
πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α και 37 του κωδ.Ν. 2190/1920.

Χαλάνδρι, 16 Μαΐου 2013
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Πράιςγουωτερχαους Κούπερς
Ανώνυµος Ελεγκτική Εταιρεία
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
Λεωφ. Κηφισίας 268, 152 32 Αθήνα
ΑρΜ ΣΟΕΛ 113
Κωνσταντίνος Μιχαλάτος
Α.Μ.ΣΟΕΛ 17701
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Περιεχόµενα των σηµειώσεων επί των οικονοµικών καταστάσεων

Σελίδα

Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας

1

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

3

Ισολογισµός

6

Κατάσταση αποτελεσµάτων

7

Κατάσταση συνολικού εισοδήµατος

8

Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων

9

Κατάσταση ταµειακών ροών

10

Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων

11

1. Γενικές πληροφορίες
2. Σύνοψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών
3. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου
4. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της ∆ιοίκησης
5. Επενδύσεις σε ακίνητα
6. Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία
7. Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα
8. Αναβαλλόµενη φορολογία
9. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
10. α) Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ανά κατηγορία
β) Πιστοληπτική ικανότητα χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού
11. Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα
12. Μετοχικό κεφάλαιο
13. Λοιπά αποθεµατικά
14. ∆ανεισµός
15. Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
16. Έσοδα
17. Έξοδα σχετιζόµενα µε επενδύσεις σε ακίνητα
18. Λοιπά λειτουργικά έσοδα / (έξοδα) εκµετάλλευσης (καθαρά)
19. Χρηµατοοικονοµικό κόστος
20. Φόρος εισοδήµατος
21. Λειτουργικές ταµειακές ροές
22. Ανειληµµένες υποχρεώσεις
23. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις
24. Έκθεση φορολογικής συµµόρφωσης και Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
25. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη
26. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού

11
11
23
27
28
28
29
29
31
32
32
33
34
34
35
36
36
37
37
37
38
38
38
39
39
40
41
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Ισολογισµός

Ποσά σε Ευρώ

Σηµείωση

31.12.2012

31.12.2011

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Επενδύσεις σε ακίνητα

5

100.070.000

105.000.000

Ενσώµατα πάγια

6

2.492.261

2.189.792

Λοιπές απαιτήσεις

9

233.300
102.795.561

233.300
107.423.092

9

2.753.543

5.336.905

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

11

Σύνολο ενεργητικού

-

41.066

7.319.123
10.072.666

8.345.033
13.723.004

112.868.226

121.146.096

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους
Μετοχικό κεφάλαιο

12

33.000.000

33.000.000

Λοιπά αποθεµατικά

13

(1.343.737)

(1.493.350)

Κέρδη εις νέον
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

19.875.396

23.848.061

51.531.659

55.354.711

50.672.290

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
∆άνεια

14

46.940.763

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις

8

5.351.396

5.946.129

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα

7

1.679.671

1.866.688

Λοιπές υποχρεώσεις

15

155.190
54.127.021

242.669
58.727.776

15

4.280.825

2.462.083

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
∆άνεια

14

Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

67.195

-

2.861.527
7.209.547

4.601.527
7.063.610

61.336.568

65.791.386

112.868.226

121.146.096

Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας LAMDA ∆ΟΜΗ Α.Ε. για τη χρήση που έληξε 31
∆εκεµβρίου 2012 εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας την 15η Μαΐου 2013.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

& ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

Ο∆ΥΣΣΕΥΣ Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
A∆T AB510661

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Γ.ΚΑΡΑΤΟΠΟΥΖΗ
A∆T Ξ152463

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α. ΜΠΑΛΟΥΜΗΣ
A∆T ΑΚ130062

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΚΩΤΤΗΣ
A∆EIA OEE A’ ΤΑΞΗΣ 49197

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 11 έως 41 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων.
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Ετήσια οικονοµική έκθεση

LAMDA ∆ΟΜΗ Α.Ε.

1 Ιανουαρίου – 31 ∆εκεµβρίου 2012

Κατάσταση αποτελεσµάτων
Ποσά σε Ευρώ
Πωλήσεις

Σηµείωση

16

1.1.2012 έως
31.12.2012

20.362.637

1.1.2011 έως
31.12.2011

20.901.228

Μεταβολές εύλογης αξίας επενδύσεων σε ακίνητα

5

(4.930.000)

(7.000.000)

Έξοδα σχετιζόµενα µε επενδύσεις σε ακίνητα

17

(16.432.793)

(13.910.893)

Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκµετάλλευσης (καθαρά)

18

(603.873)

(605.179)

(1.604.029)

(614.844)

Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα

19

259.190

488.770

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα

19

(3.215.962)

(3.314.046)

(4.560.801)

(3.440.120)

632.136

392.431

(3.928.665)

(3.047.688)

Ζηµιές προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος
Ζηµιές χρήσης

20

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 11 έως 41 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων.
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LAMDA ∆ΟΜΗ Α.Ε.

1 Ιανουαρίου – 31 ∆εκεµβρίου 2012

Κατάσταση συνολικού εισοδήµατος
Ποσά σε ευρώ

Σηµείωση

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

7

1.1.2012 έως
31.12.2012

1.1.2011 έως
31.12.2011

(3.928.665)

(3.047.688)

149.613

(357.971)

149.613

(357.971)

(3.779.052)

(3.405.659)

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 11 έως 41 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων.
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LAMDA ∆ΟΜΗ Α.Ε.

1 Ιανουαρίου – 31 ∆εκεµβρίου 2012

Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων
Ποσά σε Ευρώ

Σηµείωση

1 Ιανουαρίου 2011

Μετοχικό
Λοιπά Αποτελέσµατα Σύνολο ιδίων
κεφάλαιο αποθεµατικά
εις νέον
κεφαλαίων

30.500.000

(1.135.380)

26.923.249

56.287.870

-

-

(3.047.688)

(3.047.688)

7

-

(357.971)
(357.971)

(3.047.688)

(357.971)
(3.405.659)

Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου

12

2.500.000

-

-

2.500.000

Έξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου

12

2.500.000

-

(27.500)
(27.500)

(27.500)
2.472.500

33.000.000

(1.493.350)

23.848.061

55.354.711

Συνολικά εισοδήµατα:
Ζηµιές χρήσης
Λοιπά Συνολικά Εισοδήµατα:
Μεταβολές αντιστάθµισης ταµειακών ροών, µετά φόρων
Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήµατα
Συναλλαγές µε µετόχους:

31 ∆εκεµβρίου 2011

Ποσά σε Ευρώ

Σηµείωση

Μετοχικό
Λοιπά Αποτελέσµατα Σύνολο ιδίων
κεφάλαιο αποθεµατικά
εις νέον
κεφαλαίων
33.000.000

(1.493.350)

23.848.061

55.354.711

-

-

(3.928.665)

(3.928.665)

7

-

149.613
149.613

(3.928.665)

149.613
(3.779.052)

12

-

-

(44.000)
(44.000)

(44.000)
(44.000)

33.000.000

(1.343.737)

19.875.396

51.531.659

1 Ιανουαρίου 2012
Συνολικά εισοδήµατα:
Ζηµιές χρήσης
Λοιπά Συνολικά Εισοδήµατα:
Μεταβολές αντιστάθµισης ταµειακών ροών, µετά φόρων
Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήµατα
Συναλλαγές µε µετόχους:
Έξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου

31 ∆εκεµβρίου 2012

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 11 έως 41 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων.
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LAMDA ∆ΟΜΗ Α.Ε.

1 Ιανουαρίου – 31 ∆εκεµβρίου 2012

Κατάσταση ταµειακών ροών
Ποσά σε Ευρώ

Σηµείωση

1.1.2012 έως
31.12.2012

1.1.2011 έως
31.12.2011

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

21

Καταβληθέντες τόκοι
Καταβληθής φόρος εισοδήµατος
Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

8.089.805

9.879.355

(3.017.489)

(3.115.573)

-

(47.713)

5.072.316

6.716.070

(633.547)

(1.608.897)

Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώµατων παγίων

6

Τόκοι που εισπράχθηκαν
Καθαρές ταµειακές ροές για επενδυτικές δραστηριότητες

249.320

137.144

(384.227)

(1.471.753)

2.500.000

Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από την έκδοση κοινών µετοχών

12

-

Έξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου

12

(44.000)

(27.500)

Αποπληρωµή δανεισµού

14

(5.670.000)

(5.520.000)

(5.714.000)

(3.047.500)

(1.025.910)

2.196.816

Καθαρές ταµειακές ροές για χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης

11

8.345.033

6.148.217

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης

11

7.319.123

8.345.033

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 11 έως 41 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων.
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LAMDA ∆ΟΜΗ Α.Ε.

1 Ιανουαρίου – 31 ∆εκεµβρίου 2012

Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων
1.

Γενικές πληροφορίες

Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της
LAMDA ∆ΟΜΗ Α.Ε. (η «Εταιρία») για την χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2012.
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
(πρώην AP.M.A.E: .: 643/01ΑΤ/Β/86/060(2009)) και και η ηλεκτρονική της διεύθυνση είναι
www.lamdadomi.gr. Η Εταιρία ελέγχεται από την εταιρία LAMDA Development S.A. µε έδρα το
Μαρούσι, και ως εκ τούτου οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας συµπεριλαµβάνονται στις
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της.
Οι παρούσες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί προς δηµοσίευση από το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο της Εταιρίας την 15η Μαΐου 2013.

2.
2.1.

Σύνοψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών
Βάση σύνταξης των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων

Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί από τη διοίκηση σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) και τις ∆ιερµηνείες της Επιτροπής ∆ιερµηνειών
των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και παρουσιάζουν την οικονοµική θέση της Εταιρίας LAMDA ∆ΟΜΗ 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 επιχειρησιακές δραστηριότητες.
Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή συνέχισης της επιχειρηµατικής
δραστηριότητας εφαρµόζοντας την αρχή του ιστορικού κόστους, εκτός από τα επενδυτικά ακίνητα και
τα παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία τα οποία αποτιµώνται στην εύλογη αξία.
Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ απαιτεί την χρήση ορισµένων
λογιστικών εκτιµήσεων και την άσκηση κρίσης από τη ∆ιοίκηση στην διαδικασία εφαρµογής των
λογιστικών αρχών. 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 ∆ιερµηνείες υποχρεωτικές για την τρέχουσα οικονοµική χρήση
∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» - µεταβιβάσεις
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων
Η παρούσα τροποποίηση παρέχει τις γνωστοποιήσεις για µεταβιβασµένα χρηµατοοικονοµικά
περιουσιακά στοιχεία που δεν έχουν αποαναγνωριστεί εξ’ολοκλήρου καθώς και για µεταβιβασµένα
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποαναγνωριστεί εξ’ολοκλήρου αλλά για τα οποία
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1 Ιανουαρίου – 31 ∆εκεµβρίου 2012

η Εταιρία έχει συνεχιζόµενη ανάµειξη. Παρέχει επίσης καθοδήγηση για την εφαρµογή των απαιτούµενων
γνωστοποιήσεων. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας.
Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικές από περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από 1 Ιανουαρίου
2013
∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν
την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2015)
Το ∆ΠΧΑ 9 αποτελεί την πρώτη φάση στο έργο του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών
Προτύπων) για την αντικατάσταση του ∆ΛΠ 39 και αναφέρεται στην ταξινόµηση και επιµέτρηση των
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων. Το Σ∆ΛΠ στις
επόµενες φάσεις του έργου θα επεκτείνει το ∆ΠΧΑ 9 έτσι ώστε να προστεθούν νέες απαιτήσεις για την
αποµείωση της αξίας και τη λογιστική αντιστάθµισης. Η Εταιρία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης
της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 9 στις οικονοµικές της καταστάσεις. Το ∆ΠΧΑ 9 δεν µπορεί να εφαρµοστεί
νωρίτερα από την Εταιρία διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν
υιοθετηθεί, η Εταιρία θα αποφασίσει εάν θα εφαρµόσει το ∆ΠΧΑ 9 νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου
2015.
∆ΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήµατος» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013)
Η τροποποίηση του ∆ΛΠ 12 παρέχει µια πρακτική µέθοδο για την επιµέτρηση των αναβαλλόµενων
φορολογικών υποχρεώσεων και αναβαλλόµενων φορολογικών περιουσιακών στοιχείων όταν
επενδυτικά ακίνητα επιµετρώνται µε τη µέθοδο εύλογης αξίας σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 40 «Επενδύσεις σε
ακίνητα». Η τροποποίηση αυτή δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρία.
∆ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση Εύλογης Αξίας» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013)
Το ∆ΠΧΑ 13 παρέχει νέες οδηγίες σχετικά µε την επιµέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες
γνωστοποιήσεις. Οι απαιτήσεις του προτύπου δεν διευρύνουν τη χρήση των εύλογων αξιών αλλά
παρέχουν διευκρινίσεις για την εφαρµογή τους σε περίπτωση που η χρήση τους επιβάλλεται
υποχρεωτικά από άλλα πρότυπα. Το ∆ΠΧΑ 13 παρέχει ακριβή ορισµό της εύλογης αξίας, καθώς και
οδηγίες αναφορικά µε την επιµέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις,
ανεξάρτητα από το πρότυπο µε βάση το οποίο γίνεται χρήση των εύλογων αξιών. Επιπλέον, οι
απαραίτητες γνωστοποιήσεις έχουν διευρυνθεί και καλύπτουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τις
υποχρεώσεις που επιµετρούνται στην εύλογη αξία και όχι µόνο τα χρηµατοοικονοµικά.
Ε∆∆ΠΧΑ 20 «∆απάνες απογύµνωσης υπαίθριων ορυχείων κατά το στάδιο της παραγωγής»
(εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013)
Αυτή η διερµηνεία παρέχει καθοδήγηση για τη λογιστικοποίηση των δαπανών της αποµάκρυνσης των
στείρων υπερκείµενων («απογύµνωση») κατά το στάδιο της παραγωγής ενός ορυχείου. Βάσει αυτής
της διερµηνείας, οι µεταλλευτικές οικονοµικές οντότητες πιθανώς να χρειαστεί να διαγράψουν στα
αποτελέσµατα εις νέον της έναρξης της περιόδου τις ήδη κεφαλαιοποιηµένες δαπάνες απογύµνωσης
των ορυχείων οι οποίες δεν µπορούν να αποδοθούν σε ένα αναγνωρίσιµο συστατικό ενός αποθέµατος
µεταλλεύµατος (“ore body”). Η διερµηνεία έχει εφαρµογή µόνο σε δαπάνες υπαίθριων ορυχείων και
όχι σε υπόγεια ορυχεία ή σε δραστηριότητες εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου.
∆ΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων» (εφαρµόζεται στις ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2012)
Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από τις οικονοµικές οντότητες να διαχωρίσουν τα στοιχεία που
παρουσιάζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα σε δύο οµάδες, µε βάση το αν αυτά στο µέλλον είναι
πιθανό να µεταφερθούν στα αποτελέσµατα χρήσεως ή όχι.
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∆ΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζοµένους» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013)
Αυτή η τροποποίηση επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στην αναγνώριση και επιµέτρηση του κόστους των
προγραµµάτων καθορισµένων παροχών και των παροχών εξόδου από την υπηρεσία (κατάργηση της
µεθόδου του περιθωρίου), καθώς και στις γνωστοποιήσεις όλων των παροχών σε εργαζοµένους. Οι
βασικές αλλαγές αφορούν κυρίως στην αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών και ζηµιών, στην
αναγνώριση του κόστους προϋπηρεσίας/ περικοπών, στην επιµέτρηση του εξόδου συντάξεων, στις
απαιτούµενες γνωστοποιήσεις, στο χειρισµό των εξόδων και των φόρων που σχετίζονται µε τα
προγράµµατα καθορισµένων παροχών, καθώς και στη διάκριση µεταξύ βραχυπρόθεσµων και
µακροπρόθεσµων παροχών.
∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» (εφαρµόζεται στις ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013)
Το Σ∆ΛΠ δηµοσίευσε αυτή την τροποποίηση προκειµένου να συµπεριλάβει επιπλέον πληροφόρηση η
οποία θα βοηθήσει τους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων µίας οικονοµικής οντότητας να
αξιολογήσουν την επίδραση ή την πιθανή επίδραση που θα έχουν οι συµφωνίες για διακανονισµό
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, συµπεριλαµβανοµένου του
δικαιώµατος για συµψηφισµό που σχετίζεται µε αναγνωρισµένα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά
στοιχεία και υποχρεώσεις, στην οικονοµική θέση της οικονοµικής οντότητας.
∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση» (εφαρµόζεται στις ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014)
Αυτή η τροποποίηση στις οδηγίες εφαρµογής του ∆ΛΠ 32 παρέχει διευκρινήσεις σχετικά µε κάποιες
απαιτήσεις για τον συµψηφισµό χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην
κατάσταση οικονοµικής θέσης.
Οµάδα προτύπων σχετικά µε ενοποίηση και από κοινού συµφωνίες (εφαρµόζονται στις ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014)
Το Σ∆ΛΠ δηµοσίευσε πέντε νέα πρότυπα σχετικά µε ενοποίηση και τις από κοινού συµφωνίες: ∆ΠΧΑ
10, ∆ΠΧΑ 11, ∆ΠΧΑ 12, ∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση), ∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση). Αυτά τα πρότυπα
εφαρµόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014.
Επιτρέπεται η πρόωρη εφαρµογή τους µόνο εάν ταυτόχρονα εφαρµοστούν και τα πέντε αυτά πρότυπα.
Η Εταιρία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης των νέων προτύπων στις ενοποιηµένες
οικονοµικές του καταστάσεις. Οι κυριότεροι όροι των προτύπων είναι οι εξής:
∆ΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις»
Το ∆ΠΧΑ 10 αντικαθιστά στο σύνολό τους τις οδηγίες αναφορικά µε τον έλεγχο και την ενοποίηση,
που παρέχονται στο ∆ΛΠ 27 και στο SIC 12. Το νέο πρότυπο αλλάζει τον ορισµό του ελέγχου ως
καθοριστικού παράγοντα προκειµένου να αποφασιστεί εάν µια οικονοµική οντότητα θα πρέπει να
ενοποιείται. Το πρότυπο παρέχει εκτεταµένες διευκρινίσεις που υπαγορεύουν τους διαφορετικούς
τρόπους κατά τους οποίους µία οικονοµική οντότητα (επενδυτής) µπορεί να ελέγχει µία άλλη
οικονοµική οντότητα (επένδυση). Ο αναθεωρηµένος ορισµός του ελέγχου εστιάζει στην ανάγκη να
υπάρχει ταυτόχρονα το δικαίωµα (η δυνατότητα να κατευθύνονται οι δραστηριότητες που επηρεάζουν
σηµαντικά τις αποδόσεις) και οι µεταβλητές αποδόσεις (θετικές, αρνητικές ή και τα δύο) προκειµένου
να υπάρχει έλεγχος. Τα νέο πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις αναφορικά µε συµµετοχικά
δικαιώµατα και δικαιώµατα άσκησης βέτο (protective rights), καθώς επίσης και αναφορικά µε σχέσεις
πρακτόρευσης / πρακτορευοµένου.
∆ΠΧΑ 11 «Από κοινού Συµφωνίες»
Το ∆ΠΧΑ 11 παρέχει µια πιο ρεαλιστική αντιµετώπιση των από κοινού συµφωνιών εστιάζοντας στα
δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις, παρά στη νοµική τους µορφή. Οι τύποι των συµφωνιών περιορίζονται
σε δύο: από κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες και κοινοπραξίες. Η µέθοδος της αναλογικής
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ενοποίησης δεν είναι πλέον επιτρεπτή. Οι συµµετέχοντες σε κοινοπραξίες εφαρµόζουν υποχρεωτικά
την ενοποίηση µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης. Οι οικονοµικές οντότητες που συµµετέχουν σε από
κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες εφαρµόζουν παρόµοιο λογιστικό χειρισµό µε αυτόν που
εφαρµόζουν επί του παρόντος οι συµµετέχοντες σε από κοινού ελεγχόµενα περιουσιακά στοιχεία ή σε
από κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες. Το πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις σχετικά µε τους
συµµετέχοντες σε από κοινού συµφωνίες, χωρίς να υπάρχει από κοινού έλεγχος.
∆ΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συµµετοχής σε άλλες οικονοµικές οντότητες»
Το ∆ΠΧΑ 12 αναφέρεται στις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις µιας οικονοµικής οντότητας,
συµπεριλαµβανοµένων σηµαντικών κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν στους αναγνώστες
των οικονοµικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τη φύση, τους κινδύνους και τις οικονοµικές
επιπτώσεις που σχετίζονται µε τη συµµετοχή της οικονοµικής οντότητας σε θυγατρικές, συγγενείς, από
κοινού συµφωνίες και µη ενοποιούµενες οικονοµικές οντότητες (structured entities). Μία οικονοµική
οντότητα έχει τη δυνατότητα να προβεί σε κάποιες ή όλες από τις παραπάνω γνωστοποιήσεις χωρίς να
είναι υποχρεωµένη να εφαρµόσει το ∆ΠΧΑ 12 στο σύνολό του, ή το ∆ΠΧΑ 10 ή 11 ή τα
τροποποιηµένα ∆ΛΠ 27 ή 28.
∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις»
Το Πρότυπο αυτό δηµοσιεύθηκε ταυτόχρονα µε το ∆ΠΧΑ 10 και σε συνδυασµό, τα δύο πρότυπα
αντικαθιστούν το ∆ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις». Το
τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 ορίζει το λογιστικό χειρισµό και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις αναφορικά
µε τις συµµετοχές σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς όταν µία οικονοµική οντότητα ετοιµάζει
ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις. Παράλληλα, το Συµβούλιο µετέφερε στο ∆ΛΠ 27 όρους του ∆ΛΠ
28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις» και του ∆ΛΠ 31 «Συµµετοχές σε Κοινοπραξίες» που
αφορούν τις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις.
∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες»
Το ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» αντικαθιστά το ∆ΛΠ 28
«Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις». Ο σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να ορίσει τον λογιστικό
χειρισµό αναφορικά µε τις επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και να παραθέσει τις απαιτήσεις για
την εφαρµογή της µεθόδου της καθαρής θέσης κατά τη λογιστική των επενδύσεων σε συγγενείς και
κοινοπραξίες, όπως προκύπτει από τη δηµοσίευση του ∆ΠΧΑ 11.
∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11 και ∆ΠΧΑ 12 (Τροποποίηση) «Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, από
κοινού συµφωνίες και γνωστοποίηση συµµετοχής σε άλλες οικονοµικές οντότητες: Οδηγίες
µετάβασης» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η
Ιανουαρίου 2013)
H τροποποίηση στις οδηγίες µετάβασης των ∆ΠΧΑ 10, 11 και 12 παρέχει διευκρινίσεις σχετικά µε τις
οδηγίες µετάβασης στο ∆ΠΧΑ 10 και περιορίζει τις απαιτήσεις για παροχή συγκριτικής
πληροφόρησης στις γνωστοποιήσεις του ∆ΠΧΑ 12 µόνο για την περίοδο που προηγείται άµεσα της
πρώτης ετήσιας περιόδου κατά την οποία εφαρµόζεται το ∆ΠΧΑ 12. Συγκριτική πληροφόρηση για
γνωστοποιήσεις σχετικά µε συµµετοχές σε µη ενοποιούµενες οικονοµικές οντότητες (structured
entities) δεν απαιτείται. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Εταιρείες Επενδύσεων» (εφαρµόζεται στις
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014)
Η τροποποίηση του ∆ΠΧΑ 10 ορίζει µία εταιρεία επενδύσεων και παρέχει µία εξαίρεση από την
ενοποίηση. Πολλά επενδυτικά κεφάλαια και παρόµοιες εταιρείες που πληρούν τον ορισµό των
εταιρειών επενδύσεων εξαιρούνται από την ενοποίηση των περισσότερων θυγατρικών τους, οι οποίες
λογιστικοποιούνται ως επενδύσεις σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων, παρόλο που ασκείται
έλεγχος. Οι τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 12 εισάγουν τις γνωστοποιήσεις που χρειάζεται να παρέχει µια
εταιρεία επενδύσεων. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τµήµα του προγράµµατος ετήσιων βελτιώσεων για το
2011 του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων)
Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα ∆ΠΧΑ
ως επακόλουθο των αποτελεσµάτων του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ που
δηµοσιεύτηκε τον Μάιο 2012. Οι τροποποιήσεις αυτές εφαρµόζονται στις ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013 και δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων»
Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις σχετικά µε τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις για τη συγκριτική
πληροφόρηση όταν µια οικονοµική οντότητα συντάσσει έναν επιπλέον ισολογισµό είτε (α) όπως
απαιτείται από το ∆ΛΠ 8 «Λογιστικές πολιτικές, µεταβολές των λογιστικών εκτιµήσεων και λάθη»
είτε (β) εθελοντικά.
∆ΛΠ 16 «Ενσώµατα πάγια»
Η τροποποίηση διευκρινίζει πως τα ανταλλακτικά και ο λοιπός εξοπλισµός συντήρησης ταξινοµούνται
ως ενσώµατα πάγια και όχι ως αποθέµατα όταν πληρούν τον ορισµό των ενσώµατων παγίων, δηλαδή
όταν χρησιµοποιούνται για περισσότερες από µία περίοδο.
∆ΛΠ 32 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση»
Η τροποποίηση διευκρινίζει πως ο φόρος εισοδήµατος που σχετίζεται µε τη διανοµή αναγνωρίζεται
στα αποτελέσµατα και ο φόρος εισοδήµατος που σχετίζεται µε τα έξοδα συναλλαγών απευθείας στην
καθαρή θέση αναγνωρίζεται στην καθαρή θέση, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 12.
∆ΛΠ 34 «Ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική αναφορά»
Η τροποποίηση διευκρινίζει τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις για τα περιουσιακά στοιχεία και
υποχρεώσεις των τοµέων στην ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική αναφορά, σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 8
«Λειτουργικοί τοµείς».
∆εν έχουν εκδοθεί άλλα νέα πρότυπα ή τροποποιήσεις προτύπων, τα οποία είναι υποχρεωτικά για
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης.
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 λειτουργεί («λειτουργικό νόµισµα»). Οι
οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόµισµα αποτίµησης και
το νόµισµα παρουσίασης της Εταιρίας.
(β)

Συναλλαγές και υπόλοιπα

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

- 15 -

LAMDA ∆ΟΜΗ Α.Ε.

Ετήσια οικονοµική έκθεση
1 Ιανουαρίου – 31 ∆εκεµβρίου 2012

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 ιδιόκτητα οικόπεδα, ιδιόκτητα κτίρια και κτίρια από
χρηµατοδοτικές µισθώσεις. Από την 1 Ιανουάριου 2009 σύµφωνα µε την τροποποίηση του ∆ΛΠ 40
«Επενδυτικά Ακίνητα» (και επακόλουθες τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 16 «Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις»),
η Εταιρία συµπεριλαµβάνει ακίνητα υπό κατασκευή στις επενδύσεις σε ακίνητα. Υπό κατασκευή
επενδύσεις αναταξινοµούνται από τις ενσώµατες ακινητοποιήσεις στα επενδυτικά ακίνητα σε κόστος
και αποτιµώνται µεταγενέστερα σε εύλογη αξία εφόσον η εύλογη αξία µπορεί να επιµετρηθεί µε
αξιοπιστία.
Οι επενδύσεις σε ακίνητα περιλαµβάνουν ιδιόκτητη γη και κτίρια, εδαφικές εκτάσεις που κατέχονται
µε καθεστώς λειτουργικής µίσθωσης και κτίρια που κατέχονται µε καθεστώς χρηµατοδοτικής
µίσθωσης. Η γη η οποία κατέχεται µε λειτουργική µίσθωση κατηγοριοποιείται και λογίζεται ως
επένδυση σε ακίνητο, όταν ισχύουν όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις για να χαρακτηριστεί ένα
ακίνητο ως τέτοιο.
Οι επενδύσεις σε ακίνητα αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος, καθώς και αν είναι εφαρµόσιµο στο
κόστος δανεισµού, συµπεριλαµβανοµένων των σχετικών άµεσων εξόδων κτήσης. Το κόστος
δανεισµού κεφαλαιοποιείται όσο διαρκεί η απόκτηση ή η κατασκευή και παύει όταν το πάγιο
ολοκληρωθεί ή σταµατήσει η κατασκευή του.
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 ενεργές αγορές ή προεξόφληση ταµειακών ροών. Οι αποτιµήσεις
αυτές διεξάγονται κάθε εξάµηνο από ανεξάρτητους εκτιµητές και συνάδουν µε τις οδηγίες που
εκδίδονται από την Επιτροπή των ∆ιεθνών Προτύπων Αποτίµησης (International Valuation Standards
Committee).
Η µέθοδος της εύλογης αξίας στα υπό κατασκευή ακίνητα εφαρµόζεται µονάχα όταν αυτή µπορεί να
επιµετρηθεί µε αξιοπιστία.
Οι 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.
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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 ∆ΛΠ 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 µία προγενέστερη ζηµιά αποµείωσης. Τυχόν
υπόλοιπο 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 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.
Η γη δεν αποσβένεται. 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:
- Κτίρια

20

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.
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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).
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.
2.6.

Αποµείωση αξίας µη χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων

Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους όταν
υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική τους αξία δεν θα ανακτηθεί.
Η ανακτήσιµη αξία είναι η µεγαλύτερη µεταξύ της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας των περιουσιακών
στοιχείων, µειωµένης κατά το απαιτούµενο κόστος πώλησης, και της αξίας λόγω χρήσης. 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 ∆ιοίκηση
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.
∆άνεια 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.
2.7.2 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

•

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

•

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:
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(α)

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 τρέχουσας
αξίας και της παρούσας αξίας των υπολογισµένων µελλοντικών ταµειακών ροών (εξαιρουµένων
µελλοντικών πιστωτικών ζηµιών που δεν υφίσταται) προεξοφληµένα µε το πραγµατικό επιτόκιο του
περιουσιακού στοιχείου. Η τρέχουσα αξία του στοιχείου µειώνεται και το ποσό της ζηµιάς
αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων.
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.
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).
Αντίστοιχα, στην περίπτωση που η Εταιρία συνάψει συµφωνίες αντιστάθµισης επιτοκίου που
αποτιµώνται µέσω της κατάστασης αποτελεσµάτων στην εύλογη αξία (fair value hedges), 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)».
Τα παράγωγα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία που δεν προσδιορίζονται ως εργαλεία αντιστάθµισης
κινδύνου και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις λογιστικής αντιστάθµισης κινδύνου, ταξινοµούνται ως
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παράγωγα προς πώληση και επιµετρούνται στην εύλογη αξία µέσω της κατάστασης αποτελεσµάτων.
∆ιακυµάνσεις 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)».
Η Εταιρία αναγνωρίζει συγκεκριµένα παράγωγα ως:
1) Αντιστάθµιση εύλογης αξίας στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού (fair value hedge)
2) Αντιστάθµιση µιας προϋπολογισθείσας συναλλαγής ή µιας δέσµευσης της Εταιρίας (cash flow
hedge).
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 και
υπεραναλήψεις.
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.

∆ανεισµός

Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, µειωµένα µε τα τυχόν άµεσα έξοδα για την
πραγµατοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος 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.
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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
Γενικά και συγκεκριµένα κόστη δανεισµού που σχετίζονται άµεσα µε την απόκτηση, κατασκευή ή
παραγωγή κατάλληλων παγίων, τα οποία είναι πάγια που απαιτούν µία ουσιαστική χρονική περίοδο
για να καταστούν έτοιµα προς την σκοπούµενη χρήση ή πώληση, προστίθενται στο κόστος αυτών των
παγίων, ωσότου αυτά τα πάγια να καταστούν έτοιµα προς την σκοπούµενη χρήση ή πώληση. Επίσης
το αντίστοιχο κόστος δανεισµού προστίθεται στα επενδυτικά ακίνητα και στο απόθεµα.
Έσοδα που αποκτώνται από την προσωρινή επένδυση συγκεκριµένων ποσών δανεισµού για την
χρηµατοδότηση πάγια, αφαιρούνται από τα κόστη δανεισµού που πληρούν τις προϋποθέσεις
κεφαλαιοποίησης.
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 στο συνολικό εισόδηµα ή κατευθείαν στην καθαρή θέση. Σε αυτήν την περίπτωση ο
φόρος επίσης αναγνωρίζεται στο συνολικό εισόδηµα 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.
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.
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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. Η Εταιρία παρέχει κίνητρα στους πελάτες του,
το κόστος αυτών των κινήτρων αναγνωρίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της µίσθωσης ή της εµπορικής
συνεργασίας µε την ευθεία µέθοδο, µειωτικά του εσόδου.
Τα έσοδα από συντήρηση και διαχείριση ακινήτων, παραχωρήσεις 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.
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(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.

∆ιανοµή µερισµάτων

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

3.
3.1.

∆ιαχείριση 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 ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Το
∆ιοικητικό 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.
(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 ∆εκεµβρίου 2012 και
2011.
ii) Κίνδυνος διακύµανσης τιµών
Η Εταιρία εκτίθεται σε κίνδυνο από µεταβολή της αξίας των ακινήτων και των µισθωµάτων. Για την
µείωση του κινδύνου των τιµών, η Εταιρία συνάπτει µακροπρόθεσµες συµφωνίες εµπορικής
συνεργασίας, στις οποίες οι ετήσιες αναπροσαρµογές συνδέονται µε το ∆είκτη 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 των επιτοκίων
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.

- 23 -

LAMDA ∆ΟΜΗ Α.Ε.

Ετήσια οικονοµική έκθεση
1 Ιανουαρίου – 31 ∆εκεµβρίου 2012

Όσον αφορά στον 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
προβαίνει στην σύναψη συµβολαίων ανταλλαγής βραχυπρόθεσµων επιτοκίων για ορισµένα δάνεια µε
µακροπρόθεσµα επιτόκια όσον αφορά στα δάνεια µε χρονική διάρκεια µεγαλύτερη του ενός έτους.
Στην λήξη της διαχειριστικής περιόδου περίπου το 84% του δανεισµού αφορούσε σε hedged δάνεια
ύψους € 42εκ (2011: € 42εκ). Στόχος παραµένει η κάλυψη κατά το µεγαλύτερο µέρος του κινδύνου
διακύµανσης επιτοκίων των δανείων που αφορούν στην χρηµατοδότηση των επενδύσεων ακινήτων.
Οι συµβάσεις αυτές αποτιµώνται σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού και τα κέρδη και οι ζηµιές από την
αλλαγή της τρέχουσας αξίας των χρηµατοοικονοµικών προϊόντων καταχωρούνται στα ίδια κεφάλαια
(σε αποθεµατικά αποτίµησης παραγώγων, βλ. σηµείωση 13).
Οι αναλύσεις ευαισθησίας παρακάτω βασίζονται σε αλλαγής µιας µεταβλητής κρατώντας τις
υπόλοιπες µεταβλητές σταθερές. Στην πραγµατικότητα κάτι τέτοιο δεν είναι πιθανό να συµβεί, και
αλλαγές στις µεταβλητές µπορεί να σχετίζονται, για παράδειγµα, στην αλλαγή του επιτοκίου και στην
αλλαγή τιµών της αγοράς.
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2012, µια αύξηση κατά 0,5% των επιτοκίων των δανείων της Εταιρίας στο
νόµισµα λειτουργίας, θα οδηγούσε σε µια µείωση κατά € 62χιλ. στα µετά φόρων αποτελέσµατα του
έτους, κυρίως λόγω της αύξησης των τόκων εξόδων στα δάνεια κυµαινόµενου επιτοκίου.
(β)

Πιστωτικός κίνδυνος

Πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα, παράγωγα
χρηµατοοικονοµικά προϊόντα, καθώς επίσης και από ανοιχτές πιστώσεις πελατών,
συµπεριλαµβανόµενων εκκρεµών απαιτήσεων και προκαθορισµένων συναλλαγών.
Οι πωλήσεις γίνονται κυρίως σε πελάτες µε αξιολογηµένο ιστορικό πιστώσεων και πιστωτικά όρια.
Επίσης εφαρµόζονται συγκεκριµένοι όροι πωλήσεων και εισπράξεων. Όπου αυτό είναι δυνατόν
ζητούνται εµπράγµατες ή άλλες εξασφαλίσεις.
Οι καταθέσεις και τα τραπεζικά διαθέσιµα της Εταιρίας είναι σε τράπεζες οι οποίες κατατάσσονται
στην εξωτερική κλίµακα πιστοληπτικής ικανότητας της Moody’s.
Κατά την 31/12/2012 και 31/12/2011 δεν υπήρχαν πελάτες που να έχουν υπερβεί τα πιστωτικά τους
όρια εκτός από τους πελάτες για τους οποίους έχει ήδη σχηµατιστεί πρόβλεψη, και η ∆ιοίκηση δεν
αναµένει σηµαντικές ζηµιές από την µη είσπραξη των υπόλοιπων αυτών.
Στη σηµείωση 10 απεικονίζεται κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού η συγκέντρωση πιστωτικού
κινδύνου αναφορικά µε τα χρηµατοοικονοµικά στοιχειά της Εταιρίας.
(γ)

Κίνδυνος ρευστότητας

Οι 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
την διατήρηση ικανών πιστωτικών ορίων προς χρήση από τις συνεργαζόµενες τράπεζες.
Υπερβάλλοντα ρευστά διαθέσιµα που κατέχονται από την Εταιρία καθ΄ υπέρβαση του υπολοίπου που
απαιτείται για εξασφάλιση κεφαλαίου κίνησης διαχειρίζονται από το Χρηµατοοικονοµικό Τµήµα της
Εταιρίας. Το Χρηµατοοικονοµικό Τµήµα της Εταιρίας επενδύει τα υπερβάλλοντα ρευστά διαθέσιµα σε
έντοκους τρέχοντες λογαριασµούς, προθεσµιακές καταθέσεις, προϊόντα καταθέσεων και εµπορεύσιµα
χρεόγραφα, επιλέγοντας εργαλεία µε τις κατάλληλες λήξεις ή επαρκή ρευστότητα ώστε να
εξασφαλίζεται επαρκή κάλυψη σύµφωνα µε τις εκάστοτε προβλέψεις.
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Ο παρακάτω πίνακας αναλύει τις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις της Εταιρίας, ταξινοµηµένες σε
σχετικές οµαδοποιηµένες ηµεροµηνίες λήξης, οι οποίες υπολογίζονται σύµφωνα µε το χρονικό
υπόλοιπο από την ηµεροµηνία του ισολογισµού µέχρι την 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.

Ποσά σε Ευρώ
31 ∆εκεµβρίου 2012
Σύνολο δανείων
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις (πλην
υποχρεώσεων προς δηµόσιο τοµέα)
Σύνολο

Ποσά σε Ευρώ
31 ∆εκεµβρίου 2011
Σύνολο δανείων
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις (πλην
υποχρεώσεων προς δηµόσιο τοµέα )
Σύνολο

3.2.

Λιγότερο από 1
έτος

Μεταξύ 1 και 2
έτη

Μεταξύ 2 και 5
έτη

Πάνω από 5 έτη

5.522.317

48.231.657

-

-

4.248.416

-

-

-

9.770.733

48.231.657

-

-

Λιγότερο από 1
έτος

Μεταξύ 1 και 2
έτη

Μεταξύ 2 και 5
έτη

Πάνω από 5 έτη

7.551.418

4.996.169

49.818.344

-

2.704.752

-

-

-

10.256.170

4.996.169

49.818.344

-

∆ιαχείριση 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.
Η Εταιρία για να διατηρήσει ή να προσαρµόσει την κεφαλαιακή διάρθρωση µπορεί να µεταβάλει το
µέρισµα προς τους µετόχους, να επιστρέψει κεφάλαιο στους µετόχους, να εκδώσει νέες µετοχές ή να
εκποιήσει περιουσιακά στοιχεία για να µειώσει το χρέος.
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 2012 όπως και το 2011, η στρατηγική της Εταιρίας ήταν να διατηρήσει το συντελεστή µόχλευσης
ώστε να µην υπερβεί το 60%, σε συνάρτηση πάντα µε το δείκτη Loan to Value. Οι συντελεστές
µόχλευσης στις 31 ∆εκεµβρίου 2012 και 2011 αντίστοιχα είχαν ως εξής:

Ποσά σε ευρώ

31.12.2012

31.12.2011

Σύνολο δανείων (σηµ.14)

49.802.290

55.273.817

Μείον: Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα (σηµ.11)

(7.319.123)

(8.345.033)

Καθαρός ∆ανεισµός

42.483.168

46.928.784

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

51.531.659

55.354.711

Συνολικά κεφάλαια

94.014.826

102.283.495

45,19%

45,88%

Συντελεστής Μόχλευσης
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3.3.

Επιµέτρηση εύλογης αξίας

Το επίπεδο ιεραρχίας σύµφωνα µε το οποίο κατηγοριοποιείται η επιµέτρηση της εύλογης αξίας ως
σύνολο, καθορίζεται σύµφωνα µε το χαµηλότερο επίπεδο τιµών το οποίο είναι σηµαντικό για την
επιµέτρηση της εύλογης αξίας ως σύνολο. Για τον σκοπό αυτό, η σηµαντικότητα των τιµών
αξιολογείται σε σχέση µε τη επιµέτρηση της εύλογης αξίας στο σύνολο της. Αξιολογώντας την
σηµασία µίας συγκεκριµένης τιµής στην εύλογη αξία σε σχέση µε το σύνολο, απαιτεί αξιολόγηση και
εξέταση συγκεκριµένων παραγόντων σχετικά µε τις εν λόγο απαιτήσεις ή υποχρεώσεις. Αν η
επιµέτρηση της εύλογης αξίας γίνεται χρησιµοποιώντας τις προφανείς τιµές που απαιτούν όµως
σηµαντικές τροποποιήσεις βασιζόµενες σε άλλες σηµαντικές µη προφανείς τιµές, τότε αυτή η
επιµέτρηση είναι επιπέδου 3.
Τα επίπεδα ιεραρχίας των επιµετρήσεων εύλογης αξίας είναι τα ακόλουθα:
•
•

•

Με βάση τιµές που αναφέρονται σε οργανωµένες αγορές για ίδιες απαιτήσεις ή υποχρεώσεις
(Επίπεδο 1).
Με βάση τιµές διάφορων από αυτών που περιλαµβάνονται στο επίπεδο 1 οι οποίες είναι
προφανείς για την απαίτηση ή την υποχρέωση είτε άµεσα (ως τιµές) είτε έµµεσα (ως
αποτέλεσµα των τιµών) (Επίπεδο 2).
Με βάση τιµές για απαιτήσεις ή υποχρεώσεις που δεν βασίζονται σε οργανωµένες αγορές ( µη
παρατηρήσιµες τιµές) (Επίπεδο 3).

Η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που διαπραγµατεύονται σε ενεργείς αγορές
(χρηµατιστήρια) (π.χ. παράγωγα, µετοχές, οµόλογα, αµοιβαία κεφάλαια), προσδιορίζεται από τις
δηµοσιευόµενες τιµές που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Για τα χρηµατοοικονοµικά
στοιχεία ενεργητικού χρησιµοποιείται η τιµή προσφοράς και για τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία
παθητικού χρησιµοποιείται η τιµή ζήτησης (Επίπεδο 1).
Η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργείς αγορές
προσδιορίζεται µε την χρήση τεχνικών αποτίµησης και παραδοχών που στηρίζονται σε δεδοµένα της
αγοράς κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού (Επίπεδο 2).
Η ονοµαστική αξία µείον προβλέψεις για επισφάλειες των εµπορικών απαιτήσεων εκτιµάται ότι
προσεγγίζει την πραγµατική τους αξία. Οι πραγµατικές αξίες των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων
για σκοπούς εµφάνισής τους στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις υπολογίζονται µε βάση τη παρούσα
αξία των µελλοντικών ταµειακών ροών που προκύπτουν από συγκεκριµένες συµβάσεις
χρησιµοποιώντας το τρέχον επιτόκιο το οποίο είναι διαθέσιµο για την Εταιρία για τη χρήση παρόµοιων
χρηµατοπιστωτικών µέσων.
Οι παρακάτω πίνακες παρουσιάζουν τα στοιχεία των υποχρεώσεων που επιµετρώνται σε εύλογη αξία
κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2012 και 31 ∆εκεµβρίου 2011 αντίστοιχα:
31.12.2012
Ποσά σε ευρώ
Υποχρεώσεις
Παράγωγα αντιστάθµισης ταµειακών
ροών
Σύνολο υποχρεώσεων
31.12.2011
Ενεργητικό
Υποχρεώσεις
Παράγωγα αντιστάθµισης ταµειακών
ροών
Σύνολο υποχρεώσεων

Επίπεδο 1

Επίπεδο 2

-

Επίπεδο 1

1.679.671
1.679.671

Επίπεδο 2

-

Επίπεδο 3

1.866.688
1.866.688

Σύνολο

-

Επίπεδο 3

1.679.671
1.679.671

Σύνολο

-

1.866.688
1.866.688

- 26 -

Ετήσια οικονοµική έκθεση

LAMDA ∆ΟΜΗ Α.Ε.

1 Ιανουαρίου – 31 ∆εκεµβρίου 2012

4.

Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της ∆ιοίκησης

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.
α. Εκτίµηση της «εύλογης αξίας» των επενδύσεων σε ακίνητα
Η πλέον κατάλληλη ένδειξη της «εύλογης αξίας» είναι οι τρέχουσες αξίες που ισχύουν σε µια ενεργή
αγορά συναφών µισθωτηρίων αλλά και λοιπών συµβολαίων. Εάν δεν είναι εφικτή η εξεύρεση τέτοιων
πληροφοριών, η 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.
β. Κύριες παραδοχές της διοίκησης για την εκτίµηση της «εύλογης αξίας»
Εάν δεν είναι εφικτή η ανεύρεση τρεχουσών ή προσφάτων τιµών για τις επενδύσεις σε ακίνητα, οι
«εύλογες αξίες» των επενδύσεων σε ακίνητα προσδιορίζονται µε την εφαρµογή τεχνικών αποτίµησης
προεξοφληµένων ταµειακών ροών. Η Εταιρία χρησιµοποιεί παραδοχές, οι οποίες κατά κύριο λόγο
βασίζονται στις συνθήκες της αγοράς που επικρατούν, κατά την ηµεροµηνία κατάρτισης του εκάστοτε
ισολογισµού.
Οι κύριες παραδοχές που θεµελιώνουν τις εκτιµήσεις της διοίκησης για την «εύλογη αξία» είναι αυτές
που σχετίζονται µε την είσπραξη ενοικίων και εσόδων από σχετικές συµβάσεις, τα προσδοκώµενα
µελλοντικά ενοίκια της αγοράς, τις χρήσης κατά τις οποίες δεν υπάρχουν ενοικιοστάσια, τις
υποχρεώσεις για συντήρηση, καθώς και τα κατάλληλα προεξοφλητικά επιτόκια. Αυτές οι εκτιµήσεις
συγκρίνονται συστηµατικά µε πραγµατικά στοιχεία από την αγορά, καθώς και µε πραγµατοποιηθείσες
συναλλαγές της Εταιρίας και µε εκείνες που ανακοινώνονται από την αγορά.
Τα προσδοκώµενα µελλοντικά ενοίκια και έσοδα προσδιορίζονται µε βάση τα τρέχοντα ενοίκια όπως
αυτά ισχύουν στην αγορά, για παρεµφερή ακίνητα, στην ίδια τοποθεσία και κατάσταση.
γ. Φόρος εισοδήµατος
Κατά την κανονική ροή των εργασιών της επιχείρησης λαµβάνουν χώρα πολλές συναλλαγές και
υπολογισµοί για τους οποίους ο ακριβής υπολογισµός του φόρου είναι αβέβαιος. Η διοίκηση
σχηµατίζει πρόβλεψη πρόσθετων φόρων που πιθανόν να προκύψουν από µελλοντικούς φορολογικούς
- 27 -

Ετήσια οικονοµική έκθεση

LAMDA ∆ΟΜΗ Α.Ε.

1 Ιανουαρίου – 31 ∆εκεµβρίου 2012

ελέγχους. Στην περίπτωση που οι τελικοί φόροι που προκύπτουν µετά από τους ελέγχους είναι
διαφορετικοί από τα ποσά που αρχικά είχαν καταχωρηθεί, οι διαφορές αυτές θα επηρεάσουν το φόρο
εισοδήµατος και τις προβλέψεις για αναβαλλόµενους φόρους κατά την χρήση που ο προσδιορισµός
των φορολογικών διαφορών έλαβε χώρα.
4.2.

Καθοριστικές κρίσεις της διοίκησης για την εφαρµογή των λογιστικών αρχών

- Κατηγοριοποίηση ως επενδυτικό ακίνητο

Η ∆ιοίκηση συνήθως απαιτείται να κρίνει αν θα κατηγοριοποιήσει ένα ακίνητο ως επενδυτικό ή ως
απόθεµα. Αυτή η κατηγοριοποίηση βασίζεται σε προσεκτική αξιολόγηση των σχετικών δεδοµένων και
συνθηκών για κάθε περίπτωση τέτοιου ακινήτου, στην προτιθέµενη χρήση και στρατηγική για το
ακίνητο καθώς και στις ενδείξεις για µελλοντική αλλαγή χρήσης αυτού.
∆εν υπάρχουν περιοχές που χρειάσθηκε να χρησιµοποιηθούν εκτιµήσεις της διοίκησης για την
εφαρµογή των λογιστικών αρχών.

5.

Επενδύσεις σε ακίνητα

Ποσά σε Ευρώ

31.12.2012

1 Ιανουαρίου
Μεταβολές εύλογης αξίας
31 ∆εκεµβρίου

31.12.2011

105.000.000

112.000.000

(4.930.000)

(7.000.000)

100.070.000

105.000.000

Οι επενδύσεις σε ακίνητα της Εταιρίας επανεκτιµήθηκαν σε κάθε εξάµηνο από ανεξάρτητους
επαγγελµατίες εκτιµητές (SAVILLS HELLAS ΕΠΕ). Οι εκτιµήσεις βασίστηκαν πρωτογενώς σε
προβλέψεις προεξοφληµένων ταµειακών ροών λόγω µη ύπαρξης επαρκών τρεχουσών τιµών που
ισχύουν σε µια ενεργή αγορά.
Την 5/2/2013 ολοκληρώθηκε η διαδικασία σύστασης επικαρπίας επί του δικαιώµατος αξιοποίησης του
∆ιεθνούς Κέντρου Ραδιοτηλεόρασης (IBC) για 90 έτη, καθώς υπεγράφη το συµβόλαιο µεταξύ της
LAMDA ∆ΟΜΗ ΑΕ και του Ταµείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Ελληνικού ∆ηµοσίου
(Τ.Α.Ι.Π.Ε.∆.). Η Εταιρία, για το σκοπό αυτό και βάσει των ειδικών όρων της σύµβασης, τον
Φεβρουάριο του 2013 κατέβαλλε το συµβατικό µέρος του τιµήµατος ύψους €81εκ στο Τ.Α.Ι.Π.Ε.∆.,
ποσό που προήλθε από οµολογιακό δάνειο ύψους €40εκ, καθώς και εξ’ιδίων κεφαλαίων ύψους €41εκ.
Θα υπάρξει ένα επιπρόσθετο οικονοµικό αντάλλαγµα, του οποίου η εκταµίευση θα εξαρτηθεί από τις
µελλοντικές συνθήκες της Ελληνικής οικονοµίας.

6.

Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία

Ποσά σε Ευρώ

Οικόπεδα &
Κτίρια

Μεταφορικά
µέσα & µηχ/κός
Έπιπλα και
εξοπλισµός λοιπός εξοπλισµός

Λογισµικό

Ακινητοποιήσεις
υπό εκτέλεση

Σύνολο

Κόστος
1 Ιανουαρίου 2011

4.515

32.163

1.287.277

22.058

12.700

1.358.713

-

-

109.874

-

1.499.023

1.608.897

31 ∆εκεµβρίου 2011

4.515

32.163

1.397.151

22.058

1.511.723

2.967.611

1 Ιανουαρίου 2012

Προσθήκες

4.515

32.163

1.397.151

22.058

1.511.723

2.967.611

Προσθήκες

-

-

26.231

-

607.315

633.547

Ανακατανοµές

-

2.044.456

-

-

(2.044.456)

-

4.515

2.076.619

1.423.383

22.058

74.583

3.601.157

31 ∆εκεµβρίου 2012
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Συσσωρευµένες αποσβέσεις
1 Ιανουαρίου 2011

(391)

(7.227)

(486.698)

(8.962)

-

Αποσβέσεις περιόδου

(361)

(3.860)

(264.719)

(5.600)

-

(503.279)
(274.540)

31 ∆εκεµβρίου 2011

(753)

(11.086)

(751.417)

(14.562)

-

(777.818)

(777.818)

1 Ιανουαρίου 2012

(753)

(11.086)

(751.417)

(14.562)

-

Αποσβέσεις περιόδου

(361)

(44.749)

(282.400)

(3.568)

-

(331.078)

31 ∆εκεµβρίου 2012

(1.114)

(55.835)

(1.033.817)

(18.131)

-

(1.108.897)

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2011

3.763

21.076

645.734

7.496

1.511.723

2.189.792

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2012

3.401

2.020.784

389.566

3.927

74.583

2.492.261

7.

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα

Ποσά σε ευρώ

31.12.2012
Απαιτήσεις

31.12.2011

Υποχρεώσεις

Παράγωγα αντιστάθµισης ταµιακών ροών

-

Σύνολο

-

Απαιτήσεις

1.679.671
1.679.671

Υποχρεώσεις

-

1.866.688

-

1.866.688

Τα παραπάνω παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα αφορούν σε συµβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων.
Από το σύνολο της εύλογης αξίας των παραγώγων, ως µακροπρόθεσµη υποχρέωση απεικονίζεται στον
ισολογισµό 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.13). 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 31/12/2012 ήταν € 42εκ (31/12/2011:
€42εκ). Οι συµβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων έχουν αποτιµηθεί στην εύλογη αξία η οποία
προσδιορίστηκε από το αντισυµβαλλόµενο χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα. Κατά την 31/12/2012 το
µεταβλητό επιτόκιο που καλύπτεται µε χρηµατοοικονοµικά παράγωγα επιτοκιακού κινδύνου (swaps)
κυµαίνεται µε βάση το Euribor 3 µηνών συν µεσοσταθµικού περιθωρίου 2,50%.

8.

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 συµψηφισµένα ποσά είναι τα παρακάτω:
Ποσά σε Ευρώ
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις:
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις:

31.12.2012

31.12.2011

(6.741.596)

(7.373.359)

1.390.200

1.427.230

(5.351.396)

(5.946.129)
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Το µεγαλύτερο ποσοστό τον αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων είναι ανακτήσιµο µετά από 12
µήνες.
Η συνολική µεταβολή στον αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος είναι η παρακάτω:
Ποσά σε Ευρώ

31.12.2012

Υπόλοιπο αρχής χρήσης
Πίστωση στην κατάσταση αποτελεσµάτων (σηµ.20)
Φόρος που χρεώθηκε στα ίδια κεφάλαια
Υπόλοιπο τέλους χρήσης

31.12.2011

(5.946.129)

(6.577.143)

632.136

541.521

(37.403)

89.493

(5.351.396)

(5.946.129)

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:
Μεταβολές εύλογης
αξίας επενδύσεων σε
ακίνητα

Λοιπά

Σύνολο

777.061

7.299.270

213.631

8.289.962

393.791

(1.400.000)

89.605

(916.603)

31 ∆εκεµβρίου 2011

1.170.852

5.899.270

303.236

7.373.359

1 Ιανουαρίου 2012

1.170.852

5.899.270

303.236

7.373.359

393.932

(986.000)

(39.695)

(631.763)

1.564.784

4.913.270

263.542

6.741.596

Ποσά σε Ευρώ

1 Ιανουαρίου 2011
Χρέωση / (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσµάτων

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

∆ιαφορά
αποσβέσεων

Αναβαλλόµενες Φορολογικές Απαιτήσεις:
Προβλέψεις
απαιτήσεων

Φορολογικές ζηµίες

Λοιπά

Σύνολο

1 Ιανουαρίου 2011

275.974

1.153.000

283.845

1.712.819

Χρέωση στην κατάσταση αποτελεσµάτων

(33.082)

(342.000)

-

(375.082)

-

-

89.493

89.493

31 ∆εκεµβρίου 2011

242.892

811.000

373.338

1.427.230

1 Ιανουαρίου 2012

242.892

811.000

373.338

1.427.230

59.373

(59.000)

-

373

-

-

(37.403)

(37.403)

302.266

752.000

335.934

1.390.200

Ποσά σε Ευρώ

Πίστωση στα ίδια κεφάλαια

Χρέωση / (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσµάτων
Χρέωση στα ίδια κεφάλαια
31 ∆εκεµβρίου 2012

Σύµφωνα µε τον νέο φορολογικό νόµο 4110/2013, ο φορολογικός συντελεστής των νοµικών
προσώπων που εδρεύουν στην Ελλάδα αυξήθηκε από 20% σε 26% για τις χρήσεις που αρχίζουν την
1η Ιανουαρίου 2013. Μια τέτοια µεταβολή στο φορολογικό συντελεστή εκτιµάται ότι θα επιφέρει
αύξηση της αναβαλλόµενης υποχρέωσης για την Εταιρία κατά €1.561.219.
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9.

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις

Ποσά σε Ευρώ

31.12.2012

Πελάτες

31.12.2011

3.668.912

3.445.896

(1.511.328)
2.157.584

(1.214.461)
2.231.435

287.995

273.682

-

2.056.173

Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη (σηµ.25)

158.301

21.244

Έξοδα επόµενων χρήσεων

253.626

974.241

Έσοδα χρήσεως δεδουλευµένα

129.337

13.429

2.986.843

5.570.205

233.300

233.300

2.753.543

5.336.905

2.986.843

5.570.205

Μείον: Προβλέψεις αποµείωσης
Καθαρές απαιτήσεις πελατών

(α)

Προκαταβολές και λοιποί χρεώστες
ΦΠΑ εισπρακτέο

(β)

Σύνολο

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Σύνολο

(α) Οι µεταβολές των προβλέψεων επισφαλών πελατών της Εταιρίας κατά τη διάρκεια του 2012,
καθώς και του 2011 έχουν ως εξής:

Ποσά σε Ευρώ
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου
Σχηµατισµός προβλέψεων επισφαλών πελατών
∆ιαγραφές
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου

31.12.2012

31.12.2011

1.214.461

1.043.257

405.864

291.758

(108.997)

(120.554)

1.511.328

1.214.461

(β) Στο κονδύλι «ΦΠΑ εισπρακτέο» κατά την 31/12/2011 περιλαµβάνεται απαίτηση έναντι του
Ελληνικού ∆ηµοσίου για την επιστροφή του ΦΠΑ εισροών που αντιστοιχεί στο κόστος κατασκευής
του εµπορικού κέντρου που διαχειρίζεται η Εταιρία, σύµφωνα µε το άρθρο 24 του Ν.3522/22.12.2006.
Το δικαίωµα συµψηφισµού του ΦΠΑ εισροών µε ΦΠΑ εκροών κατοχυρώνεται ύστερα και από την
διευκρινιστική του νόµου αυτού ΠΟΛ 1112 (05/12/2007). Κατά την 31/12/2012 το κονδύλι αυτό έχει
συµψηφιστεί πλήρως µε ΦΠΑ πληρωτέο που προέκυψε µέσα στη χρήση.
Οι υπόλοιπες απαιτήσεις για τις οποίες δεν έχει γίνει αποµείωση ή πρόβλεψη επισφάλειας
εξυπηρετούνται πλήρως και εµφανίζονται στην εύλογη αξία τους.
∆εν υπάρχει σηµαντική συγκέντρωση του πιστωτικού κινδύνου από πελάτες, καθώς η Εταιρία έχει
µεγάλο αριθµό πελατών.
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10.

α) Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ανά κατηγορία
∆άνεια και απαιτήσεις

Σύνολο

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις

2.986.843

2.986.843

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

7.319.123

7.319.123

10.305.966

10.305.966

Λοιπά
Παράγωγα προς Χρηµατοοικονοµικά
αντιστάθµιση
στοιχεία

Σύνολο

31 ∆εκεµβρίου 2012
Ποσά σε Ευρώ
Ενεργητικό

Σύνολο

31 ∆εκεµβρίου 2012
Ποσά σε Ευρώ
Υποχρεώσεις
∆άνεια

-

49.802.290

49.802.290

1.679.671

-

1.679.671

-

4.248.416

4.248.416

1.679.671

54.050.706

55.730.377

∆άνεια και απαιτήσεις

Σύνολο

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις

5.570.205

5.570.205

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

8.345.033

8.345.033

13.915.238

13.915.238

Λοιπά
Παράγωγα προς Χρηµατοοικονοµικά
αντιστάθµιση
στοιχεία

Σύνολο

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις (πλην
υποχρεώσεων προς δηµόσιο τοµέα)
Σύνολο

31 ∆εκεµβρίου 2011
Ποσά σε Ευρώ
Ενεργητικό

Σύνολο

31 ∆εκεµβρίου 2011
Ποσά σε Ευρώ
Υποχρεώσεις
∆άνεια
Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις (πλην
υποχρεώσεων προς δηµόσιο τοµέα)
Σύνολο

-

55.273.817

55.273.817

1.866.688

-

1.866.688

-

2.704.752

2.704.752

1.866.688

57.978.569

59.845.256

β) Πιστοληπτική ικανότητα χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού
Η πιστοληπτική ικανότητα των χρηµατοοικονοµικών στοιχειών ενεργητικού που δεν έχουν καταστεί
ληξιπρόθεσµα και δεν έχουν αποµειωθεί µπορούν να επιµετρηθούν χρησιµοποιώντας εξωτερικούς
δείκτες πιστοληπτικής ικανότητας (Moody’s rating) ή µε βάση ιστορικές πληροφορίες των
συναλλασσόµενων (Κατηγορίες 1 έως 3):

Πελάτες
Οι καθαρές απαιτήσεις από πελάτες στις 31 ∆εκεµβρίου 2012 αποτελούν ποσά εισπρακτέα από τους
καταστηµατάρχες του εµπορικού κέντρου.
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Οι απαιτήσεις από πελάτες ουσιαστικά αποτελούν απαιτήσεις από πελάτες οι οποίοι δεν υπάγονται σε
κάποια κλίµακα εξωτερικής αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας. Εξαίρεση αποτελούν οι
θυγατρικές εταιρίες του οµίλου Eurobank Ergasias Α.Ε., του οποίου η αξιολόγηση µε βάση την
κλίµακα πιστοληπτικής ικανότητας της Moody’s ανέρχεται σε Caa2 (2011: Caa2). Ο όµιλος Eurobank
Ergasias Α.Ε. αποτελεί συνδεδεµένο µέρος, όπως παρουσιάζεται και στην σηµείωση 25 και οι
απαιτήσεις της Εταιρίας από την Eurobank Ergasias Α.Ε. κατά την 31/12/2012 αφορούν κυρίως
απαιτήσεις από την ενοικίαση καταστηµάτων του εµπορικού κέντρου της Εταιρίας. Οι πελάτες της
Εταιρίας χωρίς εξωτερική αξιολόγηση αποτελούν εµπόρους και ιδιώτες πελάτες βάση συµφωνιών
εµπορικής συνεργασίας.

•

Κατηγορία 1: Νέοι πελάτες ή συνδεδεµένα µέρη (λιγότερο από 6 µήνες).

•

Κατηγορία 2: Υπάρχοντες πελάτες ή συνδεδεµένα µέρη (πέραν των 6 µηνών) χωρίς
προβλήµατα αποπληρωµής στο παρελθόν.

•

Κατηγορία 3: Νέοι πελάτες ή συνδεδεµένα µέρη (πέραν των 6 µηνών) µε προβλήµατα
αποπληρωµής στο παρελθόν τα οποία και έχουν αποκατασταθεί.

Ο πιστωτικός κίνδυνος των ταµειακών διαθέσιµων, των παραγώγων χρηµατοοικονοµικών στοιχείων
ενεργητικού και των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση έχει ταξινοµηθεί στον
παρακάτω πίνακα ανάλογα µε το βαθµό πιστωτικού κίνδυνου (Moody’s rating):

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα:
Πιστοληπτική Ικανότητα Τράπεζας

31.12.2012

Caa2
Aa3

31.12.2011

7.168.830
1
7.168.831

8.147.856
1
8.147.857

Το υπόλοιπο ποσό του κονδυλίου «Τραπεζικά διαθέσιµα και ισοδύναµα» αφορά σε διαθέσιµα στο
ταµείο.

11.

Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα

Ποσά σε Ευρώ
∆ιαθέσιµα σε τράπεζες
∆ιαθέσιµα στο ταµείο
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις
Σύνολο

31.12.2012

31.12.2011

4.468.831

2.097.857

150.291

197.176

2.700.000

6.050.000

7.319.123

8.345.033

Τα παραπάνω αποτελούν τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα για την κατάσταση ταµειακών ροών.
Η Εταιρία εµφανίζει αυξηµένο πιστωτικό κίνδυνο προερχόµενο από τα ταµειακά και τραπεζικά
υπόλοιπα λόγω του γεγονότος ότι τα συγκεκριµένα υπόλοιπα είναι κατατεθειµένα σε ποσοστά που
ξεπερνούν το 10% του συνόλου των διαθεσίµων σε µία τράπεζα.
Σχετικά µε τον πιστωτικό κίνδυνο των τραπεζικών διαθεσίµων βλέπε επίσης σηµείωση 10.
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12.

Μετοχικό κεφάλαιο

Ποσά σε Ευρώ
1 Ιανουαρίου 2011

Αριθµός µετοχών

Κοινές µετοχές

Σύνολο

30.500.000

30.500.000

30.500.000

Έκδοση µετοχών σε τρίτους
31 ∆εκεµβρίου 2011

1 Ιανουαρίου 2012
31 ∆εκεµβρίου 2012

2.500.000

2.500.000

2.500.000

33.000.000

33.000.000

33.000.000

33.000.000

33.000.000

33.000.000

33.000.000

33.000.000

33.000.000

Βάσει του πρακτικού συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας της
7ης Νοεµβρίου 2012, αποφασίστηκε η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά €4.000.000
µε την έκδοση 4.000.000 νέων ονοµαστικών µετοχών, υπέρ το άρτιο, ήτοι ονοµαστικής αξίας €1 η
καθεµία και τιµή διάθεσης €10,25 η καθεµία. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, το µετοχικό κεφάλαιο της
Εταιρίας θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των €37.000.000 και ταυτόχρονα θα σχηµατιστεί αποθεµατικό
υπέρ το άρτιο ύψους €37.000.000.
Η καταβολή του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου, καθώς και του 1‰ υπέρ της Επιτροπής
Ανταγωνισµού έγινε στις 9/11/2012 και 8/11/2012, ενώ η καταβολή των µετρητών από τους µετόχους
της Εταιρίας έγινε στις 4/2/2013.

13.

Λοιπά αποθεµατικά

Ποσά σε Ευρώ
1 Ιανουαρίου 2011
Μεταβολές κατά τη διάρκεια της χρήσης - παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα

31 ∆εκεµβρίου 2011

1 Ιανουαρίου 2012
Μεταβολές κατά τη διάρκεια της χρήσης - παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα

31 ∆εκεµβρίου 2012

Αποθεµατικά
αποτίµησης παραγώγων
(1.135.380)

Σύνολο

(357.971)

(1.135.380)
(357.971)

(1.493.350)

(1.493.350)

(1.493.350)

(1.493.350)

149.613

149.613

(1.343.737)

(1.343.737)

(α) 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.
(β) Αποθεµατικό αντιστάθµισης ταµειακών ροών
Το ανωτέρω αποθεµατικό περιλαµβάνει ποσό €-1.680χιλ. (31/12/2011: €-1.867χιλ.) από την
αποτίµηση του παραγώγου αντιστάθµισης ταµειακών ροών στην εύλογη αξία (µετά από αναβαλλόµενη
φορολογία €-1.344χιλ., 31/12/2011: €-1.493χιλ.).
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14.

∆ανεισµός

Ποσά σε Ευρώ

31.12.2012

31.12.2011

Μακροπρόθεσµα δάνεια
Οµολογιακός δανεισµός
Σύνολο µακροπρόθεσµων δανείων

46.940.763

50.672.290

46.940.763

50.672.290

2.861.527

4.601.527

2.861.527

4.601.527

49.802.290

55.273.817

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

12 µήνες έως 31 ∆εκεµβρίου (ποσά σε Ευρώ)

31.12.2012

31.12.2011

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου

55.273.817

60.595.344

Αποπληρωµή δανεισµού

(5.670.000)

(5.520.000)

198.473

198.473

49.802.290

55.273.817

Έξοδα έκδοσης δανείου - απόσβεση
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου

Οι ηµεροµηνίες λήξης των µακροπρόθεσµων δανείων είναι οι εξής:

Ποσά σε Ευρώ

31.12.2012

31.12.2011

Μεταξύ 1 και 2 ετών

46.940.763

2.201.527

Μεταξύ 2 και 5 ετών

-

48.470.763

46.940.763

50.672.290

Εντός του 2012 η Εταιρία προχώρησε στην προγραµµατισµένη αποπληρωµή κεφαλαίου ύψους
€4.140χιλ. (όπως προβλέπεται από τη δανειακή σύµβαση) ενώ το ∆εκέµβριο σε πρόωρη µερική
αποπληρωµή του κοινοπρακτικού οµολογιακού δανείου µε τις τράπεζες Eurobank – Alpha Bank –
HSBC Bank plc κατά €1.530χιλ. Το σύνολο του εν λόγω δανείου είναι κυµαινόµενου επιτοκίου µε
βάση το Euribor περιόδου 3 µηνών πλέον spread 2.50% και οι τόκοι του λογίζονται σε τριµηνιαία
βάση. Οι παρασχεθείσες εγγυήσεις προς τις Τράπεζες περιλαµβάνουν ενεχυρίαση µετοχών,
εισοδηµάτων, συµβάσεων εµπορικής συνεργασίας, εγγυητικών επιστολών πελατών κτλ. Κατά τα λοιπά
δεν υπάρχει κάποια τροποποίηση στην ικανοποίηση των χρηµατοοικονοµικών όρων / δεικτών οι
οποίοι κατά την 31/12/2012 εξυπηρετούνται πλήρως και παραµένουν οι ίδιοι µε την προηγούµενη
περίοδο αναφοράς.
Για τη χρηµατοδότηση της απόκτησης του δικαιώµατος της επικαρπίας του κτιρίου IBC από το
Τ.Α.Ι.Π.Ε.∆., η κοινοπραξία των τραπεζών Alpha – Eurobank – Εθνική – New Proton χορήγησε το
Φεβρουάριο του 2013 ένα bridge facility ύψους 40 εκ µε περιθώριο (spread) 6,5% (που φέρει
προσωρινά την εταιρική εγγύηση της LAMDA Development S.A.). Το εν λόγω bridge facility µαζί µε
το ήδη υπάρχον οµολογιακό δάνειο θα ενοποιηθούν σε ένα οµολογιακό δάνειο. Η υπογραφή του
προγράµµατος του νέου οµολογιακού δανείου και των εξασφαλιστικών συµβάσεων αναµένεται να
ολοκληρωθεί στα µέσα του 2013. Το δάνειο θα είναι 5ετούς διάρκειας, µε κλιµακωτά αυξανόµενο
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spread ανά έτος, πρόγραµµα αποπληρωµής µε αυξανόµενες δόσεις που καταλήγει και αυτό σε balloon
payment που θα υπερβαίνει το 70%. Περίπου το ήµισυ του ποσού του δανείου θα είναι σταθερού
επιτοκίου, µέσω hedging agreement και το υπόλοιπο θα είναι κυµαινόµενου επιτοκίου µε επιτόκιο
βάσης το 3 month Euribor.

15.

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

Ποσά σε Ευρώ
Προµηθευτές

31.12.2012

31.12.2011

968.703

1.034.556

Ποσά οφειλόµενα σε συνδεδεµένα µέρη (σηµ.25)

1.106.930

977.029

Έξοδα χρήσεως δεδουλευµένα

1.790.179

346.401

187.599

-

60.509

103.909

322.096

242.857

4.436.015

2.704.752

Ασφαλιστικοί οργανισµοί και λοιποί φόροι/τέλη
Προκαταβολές πελατών
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο
Ποσά σε Ευρώ

31.12.2012

31.12.2011

Μακροπρόθεσµες

155.190

242.669

Βραχυπρόθεσµες

4.280.825

2.462.083

4.436.015

2.704.752

Σύνολο

Οι εύλογες αξίες των προµηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων είναι ίσες µε τις λογιστικές τους αξίες.

16.

Έσοδα

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

31.12.2012

31.12.2011

16.309.708

17.049.002

240.415

217.796

Έσοδα από εκµετάλλευση γραφείων

1.330.342

1.341.844

Έσοδα από εκµετάλλευση πάρκινγκ

1.635.429

1.664.896

-

16.507

846.742

611.183

20.362.637

20.901.228

Μεταβλητό αντάλλαγµα

Έσοδα από εργολαβίες
Λοιπά
Σύνολο
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17.

Έξοδα σχετιζόµενα µε επενδύσεις σε ακίνητα

Ποσά σε Ευρώ

1.1.2012 έως
31.12.2012

1.1.2011 έως
31.12.2011

Ενοίκια - υπεκµίσθωση

8.652.841

8.652.841

Κοινόχρηστες δαπάνες εµπορικού κέντρου

2.925.196

1.401.494

Έξοδα προβολής και διαφήµισης

1.126.547

358.373

Έξοδα λειτουργίας πάρκινγκ

957.458

928.363

Αµοιβές διαχείρισης εµπορικών κέντρων

944.736

1.094.803

Επισφαλείς απαιτήσεις (σηµ.9)

405.864

291.758

Ασφάλιστρα

308.568

308.094

Μεσιτείες

205.141

84.864

Αµοιβές παροχής οικονοµικοδιοικητικών υπηρεσιών

120.000

120.000

Αµοιβές και έξοδα τεχνικών

122.700

90.435

16.187

34.369

Αµοιβές δικηγόρων
Επισκευές και συντηρήσεις
Λοιπά έξοδα
Σύνολο

18.

97.733

271.304

549.821

274.194

16.432.793

13.910.893

Λοιπά λειτουργικά έσοδα / (έξοδα) εκµετάλλευσης (καθαρά)

Ποσά σε Ευρώ

1.1.2012 έως
31.12.2012

1.1.2011 έως
31.12.2011

Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων (σηµ.6)

331.078

274.540

Λοιπές αµοιβές

130.000

145.000

50.600

26.550

-

116.875

Φόροι - τέλη

155

1.689

Λοιπά έξοδα

92.040

40.525

603.873

605.179

Αµοιβές διαφόρων επαγγελµατιών
Έξοδα προβολής και διαφήµισης

Σύνολο

19.

Χρηµατοοικονοµικό κόστος

Ποσά σε Ευρώ

1.1.2012 έως
31.12.2012

1.1.2011 έως
31.12.2011

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα:
- Τόκοι δανείων
- Λοιπά έξοδα και προµήθειες
- Εξόδων έκδοσης δανείων - απόσβεση

(2.689.240)

(2.938.680)

(328.249)

(176.893)

(198.473)
(3.215.962)

(198.473)
(3.314.046)

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα:
Αντιστροφή αποµείωσης µακροπρόθεσµων απαιτήσεων
Έσοδα τόκων
Σύνολο

-

338.197

259.190
259.190

150.573
488.770

(2.956.772)

(2.825.276)
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20.

Φόρος εισοδήµατος
1.1.2012 έως
31.12.2012

Ποσά σε Ευρώ
Φόρος εισοδήµατος τρέχουσας χρήσης
Περαίωση ανέλεγκτων χρήσεων
Αναβαλλόµενος φόρος (σηµ.8)
Σύνολο

1.1.2011 έως
31.12.2011

-

-

-

(149.090)

632.136

541.521

632.136

392.431

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:
1.1.2012 έως
31.12.2012

Ποσά σε Ευρώ
Ζηµιές προ φόρων
Φόρος υπολογισµένος µε βάση ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές (2012: 20%,
2011: 20%)
Έξοδα που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς
∆ιαφορά λόγω µείωσης µελλοντικού φορολογικού συντελεστή
Φορολογικές ζηµιές που δεν αναγνωρίστηκαν ως αναβαλλόµενη φορολογική
απαίτηση

1.1.2011 έως
31.12.2011

(4.560.801)

(3.440.120)

912.160
(43.670)
-

688.024
(37.503)
20.300

(236.354)

-

Επιπλέον σχηµατισµός πρόβλεψης ανέλεγκτης χρήσης 2010

-

(129.300)

Περαίωση ανέλεγκτων χρήσεων

-

(149.090)

632.136

392.431

Φόροι

21.

Λειτουργικές ταµειακές ροές

Ποσά σε Ευρώ

Σηµείωση

Ζηµιές χρήσης

1.1.2012 έως
31.12.2012

1.1.2011 έως
31.12.2011

(3.928.665)

(3.047.688)

Προσαρµογές για:
Φόρο

20

(632.136)

(392.431)

Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων στοιχείων

6

331.078

274.540

Προβλέψεις για επισφάλειες

9

405.864

291.758

Αποµείωση απαιτήσεων από ΦΠΑ

9

-

(338.197)

Έσοδα τόκων

19

(259.190)

(150.573)

Έξοδα τόκων

19

3.215.962

3.314.046

Μεταβολές εύλογης αξίας επενδύσεων σε ακίνητα

5

4.930.000
4.062.912

7.000.000
6.951.454

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης:
Μείωση απαιτήσεων

2.187.368

3.673.096

Αύξηση / (µείωση) υποχρεώσεων

1.839.524
4.026.893

(745.195)
2.927.901

Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

8.089.805

9.879.355

22.

Ανειληµµένες υποχρεώσεις

Κεφαλαιουχικές υποχρεώσεις
∆εν υπάρχουν σηµαντικές κεφαλαιουχικές δαπάνες που έχουν αναληφθεί αλλά δεν έχουν εκτελεστεί
κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού εκτός από την περίπτωση που περιγράφεται στη σηµείωση 5.

- 38 -

Ετήσια οικονοµική έκθεση

LAMDA ∆ΟΜΗ Α.Ε.

1 Ιανουαρίου – 31 ∆εκεµβρίου 2012

Υποχρεώσεις λειτουργικών µισθώσεων
Η Εταιρία µισθώνει ακίνητα µε συµβάσεις λειτουργικής µίσθωσης. Τα µελλοντικά πληρωτέα συνολικά
µισθώµατα σύµφωνα µε τις λειτουργικές µισθώσεις και λαµβάνοντας υπόψη την κατ’ έτος
αναπροσαρµογή έχουν ως εξής:

Ποσά σε Ευρώ

31.12.2012

31.12.2011

Έως 1 έτος

-

8.630.569

Από 1-5 έτη

-

39.058.773

Περισσότερα από 5 έτη

-

593.168.977

Σύνολο

-

640.858.319

Την 5/2/2013 ολοκληρώθηκε η διαδικασία σύστασης επικαρπίας επί του δικαιώµατος αξιοποίησης του
∆ιεθνούς Κέντρου Ραδιοτηλεόρασης (IBC) για 90 έτη, καθώς υπεγράφη το συµβόλαιο µεταξύ της
LAMDA ∆ΟΜΗ ΑΕ και του Ταµείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Ελληνικού ∆ηµοσίου
(Τ.Α.Ι.Π.Ε.∆.). Η Εταιρία, για το σκοπό αυτό και βάσει των ειδικών όρων της σύµβασης, τον
Φεβρουάριο του 2013 κατέβαλλε το συµβατικό µέρος του τιµήµατος ύψους €81εκ στο Τ.Α.Ι.Π.Ε.∆.,
ποσό που προήλθε από οµολογιακό δάνειο ύψους €40εκ, καθώς και εξ’ιδίων κεφαλαίων ύψους €41εκ.
Θα υπάρξει ένα επιπρόσθετο οικονοµικό αντάλλαγµα, του οποίου η εκταµίευση θα εξαρτηθεί από τις
µελλοντικές συνθήκες της Ελληνικής οικονοµίας.

23.

Ενδεχόµενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις

Η Εταιρία έχει ενδεχόµενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις σε σχέση µε τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και
άλλα θέµατα που προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας της από τις οποίες δεν
αναµένεται να προκύψουν σηµαντικές επιπλέον επιβαρύνσεις, ως εξής:
Ποσά σε Ευρώ

31.12.2012

31.12.2011

Υποχρεώσεις
Εγγυήσεις για εξασφάλιση υποχρεώσεων προς προµηθευτές

19.704.327

16.453.287

19.704.327

16.453.287

Νοµικές απαιτήσεις
Σχετικά µε τα νοµικά θέµατα που αφορούν στην Εταιρία, θα πρέπει να αναφερθεί ότι είχε ασκηθεί
ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθήνας µία αίτηση ακύρωσης, η οποία στρεφόταν κατά της άδειας
για καθαιρέσεις και ενισχύσεις του φέροντος οργανισµού του κυρίου τµήµατος του εν λόγω κτιρίου. Ο
αιτών παραιτήθηκε από την αίτηση.

24.

Έκθεση φορολογικής συµµόρφωσης και Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις

Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης
Για την χρήση 2011 και εντεύθεν, οι Ελληνικές Ανώνυµες Εταιρίες και οι Εταιρείες Περιορισµένης
Ευθύνης που οι ετήσιες οικονοµικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά, υποχρεούνται να
λαµβάνουν «Ετήσιο Πιστοποιητικό» που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994, το
οποίο εκδίδεται µετά από φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από τον ίδιο Νόµιµο Ελεγκτή ή
ελεγκτικό γραφείο που ελέγχει τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Κατόπιν ολοκλήρωσης του
φορολογικού ελέγχου, ο Νόµιµος Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο εκδίδει στην εταιρία «Έκθεση
Φορολογικής Συµµόρφωσης» και στη συνέχεια ο Νόµιµος Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο την υποβάλει
ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονοµικών το αργότερο µέχρι τη δέκατη µέρα του έβδοµου µήνα µετά
το τέλος της διαχειριστικής χρήσης. Το Υπουργείο Οικονοµικών θα επιλέξει δείγµα εταιρειών
τουλάχιστον της τάξης του 9% για έλεγχο από τις αρµόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου. Ο
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έλεγχος αυτός θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε διάστηµα όχι αργότερο των δεκαοκτώ µηνών από την
ηµεροµηνία υποβολής της «Έκθεσης Φορολογικής Συµµόρφωσης» στο Υπουργείο Οικονοµικών.
Ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις

Η Εταιρία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τη χρήση 2010. Για τη χρήση 2011, ο
φορολογικός έλεγχος διενεργήθηκε από την PricewaterhouseCoopers Α.Ε. Κατά την ολοκλήρωση του
φορολογικού ελέγχου, η «Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης» έχει εκδοθεί χωρίς ουσιαστικές
προσαρµογές όσον αφορά το έξοδο φόρων και την αντίστοιχη πρόβλεψη φόρων.
Για τη χρήση 2012 ο φορολογικός έλεγχος ήδη διενεργείται από την PricewaterhouseCoopers Α.Ε.
κατά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου, η διοίκηση της εταιρίας δεν αναµένει να προκύψουν
σηµαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και που απεικονίζονται
στις οικονοµικές καταστάσεις. Για τις ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις, υπάρχει το ενδεχόµενο
επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων, κατά το χρόνο που αυτές θα εξετασθούν και θα
οριστικοποιηθούν.

25.

Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη

Οι κατωτέρω συναλλαγές, αφορούν συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη.

Ποσά σε Ευρώ

1.1.2012 έως
31.12.2012

1.1.2011 έως
31.12.2011

i) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών προς
- µητρική

987.624

938.804

- συνδεδεµένα

430.713

403.201

1.418.337

1.342.005

120.000

120.000

2.430.730

2.248.648

2.550.730

2.368.648

ii) Αγορές παγίων και υπηρεσιών από
- µητρική
- συνδεδεµένα

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

1.1.2012 έως
31.12.2012

1.1.2011 έως
31.12.2011

Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη (σηµ.9):
- από µητρική
- από λοιπά συνδεδεµένα µέρη

104.237

7.512

54.064

13.733

158.301

21.244

44.438

120

1.062.492

976.909

1.106.930

977.029

Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένα µέρη (σηµ.15):
- προς µητρική
- προς λοιπά συνδεδεµένα µέρη
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iv) ∆άνεια από συνδεδεµένες επιχειρήσεις:
Αρχή της χρήσης

18.424.606

20.198.448

∆όσεις δανείων που εξοφλήθηκαν

(1.890.000)

(1.840.000)

66.158

66.158

(1.136.801)

(1.191.701)

1.141.486

1.191.701

16.605.448

18.424.606

7.168.812

8.147.823

Έξοδα έκδοσης δανείων - απόσβεση
Τόκος που εξοφλήθηκε
Τόκος που χρεώθηκε
Τέλος χρήσης

v) Τραπεζικές καταθέσεις σε συνδεδεµένα µέρη

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.

26.

Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού

Βάσει του πρακτικού συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας της
7ης Νοεµβρίου 2012, αποφασίστηκε η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά €4.000.000
µε την έκδοση 4.000.000 νέων ονοµαστικών µετοχών, υπέρ το άρτιο, ήτοι ονοµαστικής αξίας €1 η
καθεµία και τιµή διάθεσης €10,25 η καθεµία. Η καταβολή των µετρητών από τους µετόχους της
Εταιρίας έγινε στις 4/2/2013 (βλέπε σηµ.12).
Την 5/2/2013 ολοκληρώθηκε η διαδικασία σύστασης επικαρπίας επί του δικαιώµατος αξιοποίησης του
∆ιεθνούς Κέντρου Ραδιοτηλεόρασης (IBC) για 90 έτη, καθώς υπεγράφη το συµβόλαιο µεταξύ της
LAMDA ∆ΟΜΗ ΑΕ και του Ταµείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Ελληνικού ∆ηµοσίου
(Τ.Α.Ι.Π.Ε.∆.). Η Εταιρία, για το σκοπό αυτό και βάσει των ειδικών όρων της σύµβασης, τον
Φεβρουάριο του 2013 κατέβαλλε το συµβατικό µέρος του τιµήµατος ύψους €81εκ στο Τ.Α.Ι.Π.Ε.∆.,
ποσό που προήλθε από οµολογιακό δάνειο ύψους €40εκ, καθώς και εξ’ιδίων κεφαλαίων ύψους €41εκ.
Θα υπάρξει ένα επιπρόσθετο οικονοµικό αντάλλαγµα, του οποίου η εκταµίευση θα εξαρτηθεί από τις
µελλοντικές συνθήκες της Ελληνικής οικονοµίας (βλέπε σηµ.5).
Για τη χρηµατοδότηση της απόκτησης του δικαιώµατος της επικαρπίας του κτιρίου IBC από το
Τ.Α.Ι.Π.Ε.∆., η κοινοπραξία των τραπεζών Alpha – Eurobank – Εθνική – New Proton χορήγησε το
Φεβρουάριο του 2013 ένα bridge facility ύψους 40 εκ (βλέπε σηµ.14).
∆εν έχουν προκύψει άλλα γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού, τα οποία να έχουν
σηµαντική επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις.
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