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Ζκκεςθ Ελζγχου Ανεξάρτθτου Ορκωτοφ Ελεγκτι Λογιςτι
Προσ τουσ Μετόχουσ τθσ Εταιρείασ
«ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ Ε ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ»

Ζκκεςθ επί των Οικονομικϊν Καταςτάςεων
Ελζγξαμε τισ ςυνθμμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ ΕΘΝΙΚΘ ΡΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΕΙΑ
ΕΡΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΘΤΘ ΡΕΙΟΥΣΙΑ (θ «Εταιρεία») οι οποίεσ αποτελοφνται από τθν κατάςταςθ
οικονομικισ κζςθσ τθσ 31 Δεκεμβρίου 2012, τισ καταςτάςεισ ςυνολικϊν εςόδων, μεταβολϊν ιδίων
κεφαλαίων και ταμειακϊν ροϊν τθσ χριςεωσ που ζλθξε τθν θμερομθνία αυτι, κακϊσ και τθν περίλθψθ
ςθμαντικϊν λογιςτικϊν αρχϊν και μεκόδων και λοιπζσ επεξθγθματικζσ πλθροφορίεσ.
Ευκφνθ τθσ Διοίκθςθσ για τισ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ
Θ διοίκθςθ ζχει τθν ευκφνθ για τθν κατάρτιςθ και εφλογθ παρουςίαςθ αυτϊν των οικονομικϊν
καταςτάςεων ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ, όπωσ αυτά ζχουν
υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, όπωσ και για εκείνεσ τισ εςωτερικζσ δικλίδεσ που θ διοίκθςθ
κακορίηει ωσ απαραίτθτεσ ϊςτε να κακίςταται δυνατι θ κατάρτιςθ οικονομικϊν καταςτάςεων
απαλλαγμζνων από ουςιϊδθ ανακρίβεια, που οφείλεται είτε ςε απάτθ είτε ςε λάκοσ.
Ευκφνθ του Ελεγκτι
Θ δικι μασ ευκφνθ είναι να εκφράςουμε γνϊμθ επί αυτϊν των οικονομικϊν καταςτάςεων με βάςθ τον
ζλεγχό μασ. Διενεργιςαμε τον ζλεγχό μασ ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Ελζγχου. Τα πρότυπα αυτά
απαιτοφν να ςυμμορφωνόμαςτε με κανόνεσ δεοντολογίασ, κακϊσ και να ςχεδιάηουμε και διενεργοφμε
τον ζλεγχο με ςκοπό τθν απόκτθςθ εφλογθσ διαςφάλιςθσ για το εάν οι οικονομικζσ καταςτάςεισ είναι
απαλλαγμζνεσ από ουςιϊδθ ανακρίβεια.
Ο ζλεγχοσ περιλαμβάνει τθ διενζργεια διαδικαςιϊν για τθν απόκτθςθ ελεγκτικϊν τεκμθρίων, ςχετικά με
τα ποςά και τισ γνωςτοποιιςεισ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ. Οι επιλεγόμενεσ διαδικαςίεσ βαςίηονται
ςτθν κρίςθ του ελεγκτι περιλαμβανομζνθσ τθσ εκτίμθςθσ των κινδφνων ουςιϊδουσ ανακρίβειασ των
οικονομικϊν καταςτάςεων, που οφείλεται είτε ςε απάτθ είτε ςε λάκοσ. Κατά τθ διενζργεια αυτϊν των
εκτιμιςεων κινδφνου, ο ελεγκτισ εξετάηει τισ εςωτερικζσ δικλίδεσ που ςχετίηονται με τθν κατάρτιςθ και
εφλογθ παρουςίαςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ εταιρείασ, με ςκοπό το ςχεδιαςμό ελεγκτικϊν
διαδικαςιϊν κατάλλθλων για τισ περιςτάςεισ αλλά όχι με ςκοπό τθν ζκφραςθ γνϊμθσ επί τθσ
αποτελεςματικότθτασ των εςωτερικϊν δικλείδων τθσ εταιρείασ. Ο ζλεγχοσ περιλαμβάνει επίςθσ τθν
αξιολόγθςθ τθσ καταλλθλότθτασ των λογιςτικϊν αρχϊν και μεκόδων που χρθςιμοποιικθκαν και του
εφλογου των εκτιμιςεων που ζγιναν από τθ διοίκθςθ, κακϊσ και αξιολόγθςθ τθσ ςυνολικισ
παρουςίαςθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων.
Ριςτεφουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμιρια που ζχουμε ςυγκεντρϊςει είναι επαρκι και κατάλλθλα για τθ
κεμελίωςθ τθσ ελεγκτικισ μασ γνϊμθσ.

Ζκκεςθ Ελζγχου Ανεξάρτθτου Ορκωτοφ Ελεγκτι Λογιςτι

Γνϊμθ
Κατά τθ γνϊμθ μασ, οι ςυνθμμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ παρουςιάηουν εφλογα, από κάκε
ουςιϊδθ άποψθ, τθν οικονομικι κζςθ τθσ Εταιρείασ, ΕΘΝΙΚΘ ΡΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΕΙΑ
ΕΡΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΘΤΘ ΡΕΙΟΥΣΙΑ κατά τθν 31 Δεκεμβρίου 2012, και τθ χρθματοοικονομικι τθσ
επίδοςθ και τισ ταμειακζσ τθσ ροζσ για τθ χριςθ που ζλθξε τθν θμερομθνία αυτι, ςφμφωνα με τα
Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ, όπωσ αυτά ζχουν υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι
Ζνωςθ.
Αναφορά επί άλλων Νομικϊν και Κανονιςτικϊν κεμάτων
Επαλθκεφςαμε τθ ςυμφωνία και τθν αντιςτοίχθςθ του περιεχομζνου τθσ Ζκκεςθσ Διαχείριςθσ του
Διοικθτικοφ Συμβουλίου με τισ ςυνθμμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ, ςτα πλαίςια των οριηόμενων
από τα άρκρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

Ακινα, 31 Ιανουαρίου 2013
Θ Ορκωτόσ Ελεγκτισ Λογιςτισ

Αλεξάνδρα Β. Κωςτάρα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 19981
Deloitte.
Χατηθπαφλου, Σοφιανόσ & Καμπάνθσ Ανϊνυμθ Εταιρία
Ορκωτϊν Ελεγκτϊν & Συμβοφλων Επιχειριςεων
Φραγκοκκλθςιάσ 3α & Γρανικοφ, 151 25 Μαροφςι
Α.Μ. ΣΟΕΛ Ε 120
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Ετιςια Ζκκεςθ Διαχείριςθσ
επί των Οικονομικϊν Καταςτάςεων
τθσ Εταιρείασ «Εκνικι Πανγαία ΑΕΕΑΠ» χριςεωσ 2012
Σφμφωνα με το νόμο και το καταςτατικό τθσ Εταιρείασ, παρουςιάηεται κατωτζρω θ δραςτθριότθτά
τθσ, κατά τθν τρίτθ εταιρικι χριςθ από 1 Ιανουαρίου 2012 ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2012.

Α) Η οικονομικι κζςθ και χρθματοοικονομικι επίδοςθ τθσ Εταιρείασ
Τθν 31 Δεκεμβρίου 2012 το χαρτοφυλάκιο τθσ Εταιρείασ αποτελείτο από 242 εμπορικά ακίνθτα
(κυρίωσ τραπεηικά καταςτιματα και γραφεία) τα οποία βρίςκονται ςε περιοχζσ υψθλισ προβολισ και
εμπορικότθτασ ςε όλθ τθν Ελλάδα.
Θ εφλογθ αξία των επενδφςεων ςε ακίνθτα τθν 31 Δεκεμβρίου 2012, ςφμφωνα με ςχετικι εκτίμθςθ
του Σϊματοσ Ορκωτϊν Εκτιμθτϊν (εφεξισ «Σ.Ο.Ε.»), ιταν €770.609 (31 Δεκεμβρίου 2011: €820.990).
Κφκλοσ εργαςιϊν: Το ςφνολο του κφκλου εργαςιϊν κατά τθ χριςθ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 2012
ανιλκε ςε €70.024, το οποίο αφορά ςε ζςοδα από μιςκϊματα, ζναντι €68.300 το 2011,
παρουςιάηοντασ αφξθςθ 2,5%.
Κακαρι ηθμιά από αναπροςαρμογι των επενδφςεων ςε ακίνθτα ςε εφλογθ αξία: Κατά τθν
τρζχουςα χριςθ θ εφλογθ αξία των επενδφςεων ςε ακίνθτα εμφάνιςε πτϊςθ φψουσ €50.416 (ζναντι
€61.607 τθν προθγοφμενθ χριςθ). Θ εν λόγω πτϊςθ ςυνδζεται άμεςα με τθν κρίςθ τθσ ελλθνικισ
οικονομίασ και ζχει επθρεάςει και τθν ελλθνικι αγορά ακινιτων.
Λειτουργικά ζξοδα: Το ςφνολο των λειτουργικϊν εξόδων για τθ χριςθ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου
2012 ανιλκε ςε €3.598, ζναντι €4.029 τθσ προθγοφμενθσ χριςθσ, ςθμειϊνοντασ μείωςθ φψουσ
10,7%.
Λειτουργικά κζρδθ: Συνεπεία των παραπάνω, τα λειτουργικά κζρδθ τθσ Εταιρείασ για τθ χριςθ 2012
ανιλκαν ςε €16.010 ζναντι €2.664 τθσ προθγοφμενθσ χριςθσ. Τα λειτουργικά κζρδθ τθσ Εταιρείασ μθ
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κακαρισ ηθμιάσ από αναπροςαρμογι των επενδφςεων ςε ακίνθτα ςε
εφλογθ αξία ανιλκαν ςε ποςό €66.426 ζναντι ποςοφ €64.271 τθσ προθγοφμενθσ χριςθσ (αφξθςθ
3,4%).
Ζςοδα από τόκουσ: Το ςφνολο των εςόδων από τόκουσ τθσ Εταιρείασ για τθ χριςθ 2012 ανιλκαν ςε
€5.522 ζναντι €3.300 τθσ προθγοφμενθσ χριςθσ (αφξθςθ 67,3%).
Φόροσ: Ωσ Ανϊνυμθ Εταιρεία Επενδφςεων ςε Ακίνθτθ Ρεριουςία, και ςφμφωνα με τον ν.2778/1999,
θ Εταιρεία δεν υπόκειται ςε φόρο ειςοδιματοσ αλλά φορολογείται βάςει του ενεργθτικοφ τθσ. Ριο
αναλυτικά, θ Εταιρεία φορολογείται με ςυντελεςτι φόρου ίςου με το 10% επί του εκάςτοτε
ιςχφοντοσ επιτοκίου παρζμβαςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Κεντρικισ Τράπεηασ (εφεξισ «Ε.Κ.Τ.»)
προςαυξθμζνου κατά 1 ποςοςτιαία μονάδα, επί του μζςου όρου των εξαμθνιαίων επενδφςεων τθσ
πλζον διακεςίμων ςε τρζχουςεσ τιμζσ.
Ο φόροσ αυτόσ για τθ χριςθ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 2012 ανιλκε ςε €1.747 ζναντι €2.088 για
τθν προθγοφμενθ χριςθ. Θ μείωςθ φψουσ 16,3% οφείλεται κυρίωσ ςτο γεγονόσ ότι θ EKT μείωςε
εντόσ του 2012 το Επιτόκιο Αναφοράσ ςε ςχζςθ με το 2011.
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Κακαρά κζρδθ χριςθσ: Τα κακαρά κζρδθ τθσ χριςθσ 2012 ανιλκαν ςε €19.785 ζναντι €3.876 τθσ
προθγοφμενθσ χριςθσ. Ππωσ προαναφζραμε, θ αφξθςθ αυτι οφείλεται κυρίωσ α) ςτθ μείωςθ τθσ
κακαρισ ηθμιάσ από αναπροςαρμογι των επενδφςεων ςε ακίνθτα ςε εφλογθ αξία τθν τρζχουςα
χριςθ (φψουσ €50.416 το 2012 ζναντι €61.607 τθν προθγοφμενθ χριςθ) και β) ςτθν αφξθςθ των
εςόδων από τόκουσ φψουσ €5.522 το 2012 ζναντι €3.300 τθσ προθγοφμενθσ χριςθσ.

Β) Βαςικοί Δείκτεσ Μζτρθςθσ Αποδοτικότθτασ και Αποτελεςματικότθτασ

Δείκτθσ Γενικισ ι Άμεςθσ ευςτότθτασ
Δείκτθσ Μόχλευςθσ
Κακαρό περικϊριο κζρδουσ

31.12.2012
30,06x
0%
31%

31.12.2011
17,09x
0%
9%

Εςωτερικι Λογιςτικι Αξία (NAV)

31.12.2012

31.12.2011

939.451

919.666

(139)
939.312
147.500
6,37

(31)
919.635
147.500
6,23

Κδια Κεφάλαια
(Μείον): Διαφορά μεταξφ εφλογθσ αξίασ και αναπόςβεςτθσ,
ςφμφωνα με τα ΔΡΧΑ αξίασ, Ενςϊματων πάγιων ςτοιχείων
Εςωτερικι Λογιςτικι Αξία
Αρικμόσ Μετοχϊν (ςε χιλ.)
Εςωτερικι Λογιςτικι Αξία (ανά μετοχι)

Κακαρά κζρδθ χριςθσ
Ρλζον: Αποςβζςεισ ενςϊματων παγίων
περιουςιακϊν ςτοιχείων
Ρλζον: Αποςβζςεισ άυλων περιουςιακϊν
ςτοιχείων
Ρλζον: Φόροσ
Κζρδθ προ τόκων, φόρων και αποςβζςεων
(EBITDA)
Ρλζον: Κακαρι ηθμιά από αναπροςαρμογι
των επενδφςεων ςε ακίνθτα ςε εφλογθ αξία
Αναπροςαρμοςμζνα κζρδθ προ τόκων,
φόρων, αποςβζςεων και κακαρισ ηθμιάσ
από αναπροςαρμογι των ακινιτων
(Adjusted EBITDA)

Από 01.01.2012
Ζωσ 31.12.2012

Από 01.01.2011
Ζωσ 31.12.2011

19.785

3.876

12

12

29
1.747

29
2.088

21.573

6.005

50.416

61.607

71.989

67.612

Μεταβολι
%

6,5%
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Κεφάλαια από λειτουργικζσ
δραςτθριότθτεσ (Funds from Operations –
FFO)

Από 01.01.2012
Ζωσ 31.12.2012

Από 01.01.2011
Ζωσ 31.12.2011

19.785

3.876

12

12

29

29

50.416
70.242

61.607
65.524

Κακαρά κζρδθ χριςθσ
Ρλζον: Αποςβζςεισ ενςϊματων παγίων
περιουςιακϊν ςτοιχείων
Ρλζον: Αποςβζςεισ άυλων περιουςιακϊν
ςτοιχείων
Ρλζον: Κακαρι ηθμιά από αναπροςαρμογι
των επενδφςεων ςε ακίνθτα ςε εφλογθ αξία
FFO

Μεταβολι
%

7,2%

Γ) Γεγονότα μετά τθν θμερομθνία των οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ 31 Δεκεμβρίου 2012
Δεν υπάρχουν ςθμαντικά γεγονότα μετά τθν θμερομθνία των οικονομικϊν καταςτάςεων.

Δ) θμαντικοί κίνδυνοι
Μεταβολζσ ςτισ αξίεσ των ακινιτων (κίνδυνοσ τιμϊν)
Θ Εταιρεία εκτίκεται ςε κίνδυνο από τθν μεταβολι τθσ αξίασ ακινιτων και μιςκωμάτων θ οποία
μπορεί να προζρχεται α) από τισ εξελίξεισ τθσ κτθματαγοράσ ςτθν οποία δραςτθριοποιείται θ
Εταιρεία β) από τα χαρακτθριςτικά των ακινιτων ιδιοκτθςίασ τθσ και γ) από γεγονότα που αφοροφν
τουσ υφιςτάμενουσ μιςκωτζσ τθσ Εταιρείασ. Θ Εταιρεία ελαχιςτοποιεί τθν ζκκεςθ τθσ ςτον κίνδυνο
αυτό, κακϊσ θ πλειοψθφία των μιςκωτθρίων ςυμβολαίων τθσ Εταιρείασ αποτελείται από
μακροπρόκεςμεσ λειτουργικζσ μιςκϊςεισ με τθν Εκνικι Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ (εφεξισ «ΕΤΕ» ι
«μθτρικι εταιρεία»), για διάρκεια τουλάχιςτον 20 ετϊν, ςτισ οποίεσ οι ετιςιεσ αναπροςαρμογζσ των
μιςκωμάτων ςυνδζονται με τον Δείκτθ Τιμϊν Καταναλωτι πλζον περικωρίου ζωσ και 1%.
Θ Εταιρεία διζπεται από κεςμικό πλαίςιο, ςφμφωνα με το οποίο α) απαιτείται περιοδικι αποτίμθςθ
των ακινιτων τθσ Εταιρείασ από το Σ.Ο.Ε., β) απαιτείται αποτίμθςθ τθσ αξίασ των ακινιτων προ
απόκτθςθσ ι προ πϊλθςθσ από το Σ.Ο.Ε., γ) επιτρζπεται θ αποπεράτωςθ ι επιςκευι ακινιτων
εφόςον το κόςτοσ αποπεράτωςισ τουσ δεν ξεπερνά το 25% τθσ τελικισ εμπορικισ αξίασ μετά τθν
ολοκλιρωςθ των ζργων και δ) απαγορεφεται θ αξία κάκε ακινιτου να υπερβαίνει το 25% τθσ αξίασ
του χαρτοφυλακίου ακινιτων. Το κακεςτϊσ αυτό ςυμβάλλει ςθμαντικά ςτθν αποφυγι ι/και ςτθν
ζγκαιρθ αντιμετϊπιςθ των ςχετικϊν κινδφνων.
Επιςφάλειεσ από μιςκωτζσ (πιςτωτικόσ κίνδυνοσ)
Ο πιςτωτικόσ κίνδυνοσ αφορά περιπτϊςεισ ακζτθςθσ υποχρζωςθσ αντιςυμβαλλομζνων να
εκπλθρϊςουν τισ ςυναλλακτικζσ τουσ υποχρεϊςεισ.
Δεν αναμζνονται ςθμαντικζσ ηθμίεσ κακϊσ το μεγαλφτερο μζροσ του χαρτοφυλακίου ακινιτων τθσ
Εταιρείασ είναι μιςκωμζνο ςτθν ΕΤΕ (99,03% των ςυνολικϊν εςόδων από μιςκϊματα).
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Πλθκωριςτικόσ κίνδυνοσ
Θ Εταιρεία ελαχιςτοποιεί τθν ζκκεςι τθσ ςτον πλθκωριςτικό κίνδυνο κακϊσ θ πλειοψθφία των
μιςκωτθρίων τθσ Εταιρείασ αφορά ςε μακροπρόκεςμεσ λειτουργικζσ μιςκϊςεισ με τουσ μιςκωτζσ για
διάρκεια τουλάχιςτον 20 ετϊν, ςτισ οποίεσ οι ετιςιεσ αναπροςαρμογζσ των μιςκωμάτων ςυνδζονται
με τον Δείκτθ Τιμϊν Καταναλωτι πλζον περικωρίου ζωσ και 1%.
Κίνδυνοσ ταμειακϊν ροϊν και κίνδυνοσ μεταβολϊν εφλογθσ αξίασ λόγω μεταβολισ των επιτοκίων
Θ Εταιρεία ζχει ςτο ενεργθτικό ςθμαντικά ζντοκα ςτοιχεία που περιλαμβάνουν κατακζςεισ όψεωσ και
βραχυπρόκεςμεσ τραπεηικζσ κατακζςεισ.
Ωςτόςο, θ Εταιρεία δεν είναι εκτεκειμζνθ ςτον κίνδυνο ταμειακϊν ροϊν και ςτον κίνδυνο μεταβολϊν
εφλογθσ αξίασ λόγω μεταβολισ των επιτοκίων, κακϊσ οι βραχυπρόκεςμεσ τραπεηικζσ κατακζςεισ
ζχουν μζγιςτθ ιςχφ 3 μινεσ (άρα και το επιτόκιό τουσ αναπροςαρμόηεται κάκε τρίμθνο) και θ
Εταιρεία δεν ζχει χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ και τραπεηικά δάνεια. Οι απαιτιςεισ από πελάτεσ και οι
λοιπζσ απαιτιςεισ δεν τοκίηονται και είναι βραχυπρόκεςμθσ λιξθσ.
Κίνδυνοσ ρευςτότθτασ
Ο υφιςτάμενοσ ι μελλοντικόσ κίνδυνοσ για τα κζρδθ και το κεφάλαιο που απορρζει από τθν
αδυναμία τθσ Εταιρείασ να ειςπράξει λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ χωρίσ να υποςτεί ςθμαντικζσ απϊλειεσ.
Δεν υφίςταται ςθμαντικόσ τζτοιοσ κίνδυνοσ δεδομζνου του χαμθλοφ υπολοίπου των υποχρεϊςεων
τθσ Εταιρείασ ςε ςχζςθ με τισ απαιτιςεισ τθσ από ςυμβάςεισ λειτουργικισ μίςκωςθσ ακινιτων, αλλά
και τθσ καλισ πρόςβαςθσ τθσ Εταιρείασ ςτθν αγορά Χριματοσ, μζςω τθσ μθτρικισ εταιρείασ.
Κεφαλαιουχικόσ κίνδυνοσ
Δε ςυντρζχει κίνδυνοσ κεφαλαίου για τθν Εταιρεία, λόγω του μεγάλου φψουσ των κεφαλαίων και των
ελάχιςτων υποχρεϊςεϊν τθσ. Θ Εταιρεία τθν 31 Δεκεμβρίου 2012 δεν ζχει δανειακζσ υποχρεϊςεισ,
ςυμπεριλαμβανομζνων και χρθματοδοτικϊν μιςκϊςεων.
Εξωτερικοί παράγοντεσ και διεκνείσ επενδφςεισ
Θ Εταιρεία ζχει επενδφςεισ μόνο εντόσ Ελλάδοσ.

Ε) Προοπτικζσ για το ζτοσ 2013
Το 2012, θ κρίςθ ςτθν ελλθνικι αγορά ςυνζχιςε να ζχει επίπτωςθ, όπωσ και τα ζτθ 2011 και 2010, ςτθ
ηιτθςθ και ςτθν προςφορά τόςο ςε επίπεδο είδουσ ακινιτου όςο και ςε επίπεδο αγοράσ (περιοχζσ
αυξθμζνθσ εμπορικότθτασ και προβολισ και δευτερεφουςεσ αγορζσ), με άμεςθ επίπτωςθ ςτισ αξίεσ
πϊλθςθσ, ςτισ μιςκωτικζσ αξίεσ και ςτισ αποδόςεισ των ακινιτων. Το 2013, αναμζνεται να ςυνεχιςτεί
θ πτωτικι τάςθ ςτθν αγορά του real estate, αλλά με μικρότερο ρυκμό ςε ςχζςθ με τα προθγοφμενα
ζτθ, και αναμζνονται ςθμάδια ςτακεροποίθςθσ από τα τζλθ του 2014 και μετά. Το 2012, όπωσ και τα
δφο προθγοφμενα ζτθ, οι επενδυτζσ ανζςτειλαν τισ επενδφςεισ τουσ ςτθν ελλθνικι αγορά ακινιτων
παρακολουκϊντασ τισ εξελίξεισ.
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Στουσ βαςικοφσ ςτόχουσ τθσ Εταιρείασ το 2013 περιλαμβάνονται: θ δυνατότθτα διεφρυνςθσ του
υφιςτάμενου, υψθλισ ποιότθτασ, χαρτοφυλακίου, λαμβάνοντασ υπ’ όψιν το κανονιςτικό πλαίςιο που
διζπει τισ ΑΕΕΑΡ και τισ εκάςτοτε ςυνκικεσ τθσ αγοράσ, διεφρυνςθσ τθσ πελατειακισ βάςθσ και
μεγιςτοποίθςθσ τθσ απόδοςθσ των επενδφςεων τθσ.
Επίςθσ, ςφμφωνα με τον ιςχφοντα νόμο που διζπει τισ ΑΕΕΑΡ, θ Εταιρεία υποχρεοφται να υποβάλει
αίτθςθ για τθν ειςαγωγι των μετοχϊν τθσ ςτο Χρθματιςτιριο Ακθνϊν ζωσ τα τζλθ Μαρτίου του 2013.
Το αμζςωσ προςεχζσ διάςτθμα και πριν τθν 30 Μαρτίου 2013, επίκεινται ςθμαντικά γεγονότα όπωσ θ
ολοκλιρωςθ τθσ Ρροαιρετικισ Δθμόςιασ Ρρόταςθσ τθσ μθτρικισ «ΕΘΝΙΚΘ ΤΑΡΕΗΑ ΤΘΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Α.Ε.» για τθν απόκτθςθ του ςυνόλου των μετοχϊν τθσ «EUROBANK ERGASIAS A.E.». Με τθν
ολοκλιρωςθ τθσ Ρροαιρετικισ Δθμόςιασ Ρρόταςθσ, ο Πμιλοσ τθσ ΕΤΕ κα αποκτιςει ςυμμετοχι ςτθν
ειςθγμζνθ Eurobank Properties Α.Ε.Ε.Α.Ρ. γεγονόσ το οποίο δφναται να επθρεάςει τον τρόπο
ειςαγωγισ τθσ Εταιρείασ ςτο Χρθματιςτιριο Ακθνϊν. Θ Διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ, ανάλογα με τθν
εξζλιξθ του ανωτζρω γεγονότοσ και λαμβάνοντασ υπ’ όψιν τισ επικρατοφςεσ ςυνκικεσ ςτθν ελλθνικι
αγορά ακινιτων και ειδικότερα ςτον ευρφτερο τραπεηικό κλάδο κα αξιολογιςει τισ διάφορεσ
εναλλακτικζσ που κα προκφψουν και κα αποφαςίςει μζχρι τθν 30 Μαρτίου 2013, για τθν άμεςθ ι
ζμμεςθ ειςαγωγι των μετοχϊν τθσ Εταιρείασ ςτο Χρθματιςτιριο Ακθνϊν.
Ακινα, 30 Ιανουαρίου 2013
Ο Διευκφνων Σφμβουλοσ και Εκτελεςτικό Μζλοσ του Δ.Σ.

Αριςτοτζλθσ Καρυτινόσ

10

Κατάςταςθ Οικονομικισ Θζςθσ
31 Δεκεμβρίου 2012
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Κατάςταςθ Οικονομικισ Θζςθσ
θμείωςθ

31.12.2012

31.12.2011

ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ
Μθ κυκλοφοροφν ενεργθτικό
Επενδφςεισ ςε ακίνθτα
Ενςϊματα πάγια περιουςιακά ςτοιχεία
Άυλα περιουςιακά ςτοιχεία

6
7
8

770.609
1.385
274
772.268

820.990
1.322
303
822.615

Κυκλοφοροφν ενεργθτικό
Εμπορικζσ και λοιπζσ απαιτιςεισ
Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα

9
10

7.550
165.408
172.958
945.226

7.270
95.829
103.099
925.714

11
12

590.000
325.984
23.467
939.451

590.000
325.790
3.876
919.666

13

22
22

17
17

14

4.918
835
5.753
5.775
945.226

4.892
1.139
6.031
6.048
925.714

φνολο ενεργθτικοφ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό Κεφάλαιο
Αποκεματικά
Κζρδθ εισ νζον
φνολο ιδίων κεφαλαίων
ΠΑΘΗΣΙΚΟ
Μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ
Υποχρεϊςεισ παροχϊν προςωπικοφ
εξόδου από τθν υπθρεςία

λόγω

Βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ
Ρρομθκευτζσ και λοιπζσ υποχρεϊςεισ
Τρζχουςεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ
φνολο πακθτικοφ
φνολο ιδίων κεφαλαίων και πακθτικοφ

Ακινα, 30 Ιανουαρίου 2013
Ο Ρρόεδροσ του Δ.Σ.

Ο Διευκφνων Σφμβουλοσ και
Εκτελεςτικό Μζλοσ του Δ.Σ.

Ο Οικονομικόσ
Διευκυντισ

Ο Λογιςτισ

Χριςτοσ Ρρωτόπαπασ
ΑΔΤ Σ061431

Αριςτοτζλθσ Καρυτινόσ
ΑΔ ΑΙ2053388

Θθρεςία Μεςςάρθ
ΑΔΤ ΑΑ003175

Άννα Χαλκιαδάκθ
Αρ. Αδ. 78785 Α’

Οι ςθμειϊςεισ ςτισ ςελίδεσ 15 ζωσ 42 αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ των οικονομικϊν καταςτάςεων
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Κατάςταςθ Συνολικϊν Εςόδων
για τθ χριςθ που ζλθξε 31 Δεκεμβρίου 2012
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Κατάςταςθ υνολικϊν Εςόδων
Από 01.01.2012
Ζωσ 31.12.2012

θμείωςθ
Κφκλοσ εργαςιϊν
Ζςοδα από μιςκϊματα
Κακαρι ηθμιά από αναπροςαρμογι των
επενδφςεων ςε ακίνθτα ςε εφλογθ αξία
Άμεςα ζξοδα ςχετιηόμενα με επενδφςεισ ςε
ακίνθτα
Αμοιβζσ και ζξοδα προςωπικοφ
Αποςβζςεισ ενςϊματων παγίων περιουςιακϊν
ςτοιχείων
Αποςβζςεισ άυλων περιουςιακϊν ςτοιχείων
Λοιπά ζξοδα
Λειτουργικά κζρδθ

15

70.024
70.024

68.300
68.300

6

(50.416)

(61.607)

16
17

(2.654)
(510)

(3.140)
(544)

7
8
18

(12)
(29)
(393)
16.010

(12)
(29)
(304)
2.664

5.522
21.532

3.300
5.964

(1.747)
19.785

(2.088)
3.876

19.785

3.876

0,134

0,026

Ζςοδα από τόκουσ
Κζρδθ προ φόρων
Φόροσ
Κακαρά κζρδθ χριςθσ
υγκεντρωτικά ςυνολικά ζςοδα μετά από
φόρουσ

Από 01.01.2011
Ζωσ 31.12.2011

19

Κζρδθ ανά μετοχι (εκφραςμζνα ςε € ανά
μετοχι)
-

Βαςικά και προςαρμοςμζνα

21
Ακινα, 30 Ιανουαρίου 2013

Ο Ρρόεδροσ του Δ.Σ.

Ο Διευκφνων Σφμβουλοσ και
Εκτελεςτικό Μζλοσ του Δ.Σ.

Ο Οικονομικόσ
Διευκυντισ

Ο Λογιςτισ

Χριςτοσ Ρρωτόπαπασ
ΑΔΤ Σ061431

Αριςτοτζλθσ Καρυτινόσ
ΑΔ ΑΙ2053388

Θθρεςία Μεςςάρθ
ΑΔΤ ΑΑ003175

Άννα Χαλκιαδάκθ
Αρ. Αδ. 78785 Α’

Οι ςθμειϊςεισ ςτισ ςελίδεσ 15 ζωσ 42 αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ των οικονομικϊν καταςτάςεων

12

Κατάςταςθ Μεταβολϊν Ιδίων Κεφαλαίων
για τθ χριςθ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 2012

Πλα τα ποςά είναι ςε χιλιάδεσ Ευρϊ, εκτόσ εάν αναφζρεται διαφορετικά

Κατάςταςθ Μεταβολϊν Ιδίων Κεφαλαίων
θμείωςθ
Τπόλοιπο τθν 1 Ιανουαρίου 2011
Κακαρά κζρδθ χριςθσ
Συγκεντρωτικά ςυνολικά ζςοδα μετά από φόρουσ
Μεταφορά ςτα αποκεματικά
Διανομι μερίςματοσ κερδϊν χριςθσ 2010
Τπόλοιπο τθν 31 Δεκεμβρίου 2011
Τπόλοιπο τθν 1 Ιανουαρίου 2012
Κακαρά κζρδθ χριςθσ
Συγκεντρωτικά ςυνολικά ζςοδα μετά από φόρουσ
Μεταφορά ςτα αποκεματικά
Τπόλοιπο τθν 31 Δεκεμβρίου 2012

12
20

12

Μετοχικό
κεφάλαιο
Αποκεματικά
590.000
323.987
1.803
590.000
325.790
590.000
590.000

325.790
194
325.984

Κζρδθ
εισ νζον
36.064
3.876
3.876
(1.803)
(34.261)
3.876

φνολο ιδίων
κεφαλαίων
950.051
3.876
3.876
(34.261)
919.666

3.876
19.785
19.785
(194)
23.467

919.666
19.785
19.785
939.451

Οι ςθμειϊςεισ ςτισ ςελίδεσ 15 ζωσ 42 αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ των οικονομικϊν καταςτάςεων
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Κατάςταςθ Ταμειακϊν οϊν
για τθ χριςθ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 2012
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Κατάςταςθ Σαμειακϊν Ροϊν
Από 01.01.2012
Ζωσ 31.12.2012

Από 01.01.2011
Ζωσ 31.12.2011

21.532

5.964

5

6

7
8

12
29

12
29

6

50.416
(5.522)

61.607
(3.300)

(280)
26
66.218
(2.051)

62.683
1.194
128.195
(1.854)

64.167

126.341

(35)

(86)

(75)
5.522

(19)
3.300

5.412

3.195

-

(34.261)

-

(34.261)

69.579

95.275

95.829

554

165.408

95.829

θμείωςθ

-

Σαμειακζσ
Ροζσ
από
Λειτουργικζσ
Δραςτθριότθτεσ
Κζρδθ προ φόρων
Προσαρμογές για:
Ρροβλζψεισ για παροχζσ ςτο προςωπικό
Αποςβζςεισ ενςϊματων παγίων περιουςιακϊν
ςτοιχείων
Αποςβζςεισ άυλων περιουςιακϊν ςτοιχείων
Κακαρι ηθμιά από τθν αναπροςαρμογι των
επενδφςεων ςε ακίνθτα ςε εφλογθ αξία
Ζςοδα από τόκουσ
Μεταβολζσ κεφαλαίου κίνθςθσ
(Αφξθςθ) / Μείωςθ απαιτιςεων
Αφξθςθ υποχρεϊςεων
Ταμειακζσ ροζσ από λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ
Καταβλθκείσ φόροσ
Κακαρζσ ταμειακζσ ροζσ από λειτουργικζσ
δραςτθριότθτεσ
Σαμειακζσ ροζσ από επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ
Μεταγενζςτερα κεφαλαιουχικά ζξοδα για
επενδφςεισ ςε ακίνθτα
Αγορζσ
ενςϊματων
πάγιων
και
άυλων
περιουςιακϊν ςτοιχείων
Τόκοι ειςπραχκζντεσ
Κακαρζσ ταμειακζσ ροζσ από επενδυτικζσ
δραςτθριότθτεσ
Σαμειακζσ
ροζσ
από
χρθματοδοτικζσ
δραςτθριότθτεσ
Μερίςματα πλθρωκζντα
Κακαρζσ ταμειακζσ ροζσ από χρθματοδοτικζσ
δραςτθριότθτεσ
Κακαρι αφξθςθ ςτα ταμειακά διακζςιμα και
ιςοδφναμα τθσ χριςθσ
Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα ζναρξθσ
χριςθσ
Σαμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα λιξθσ
χριςθσ

6
7,8

20

Οι ςθμειϊςεισ ςτισ ςελίδεσ 15 ζωσ 42 αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ των οικονομικϊν καταςτάςεων
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1.

Γενικζσ Πλθροφορίεσ

Θ «Εκνικι Ρανγαία Ανϊνυμθ Εταιρεία Επενδφςεων ςε Ακίνθτθ Ρεριουςία» (εφεξισ θ «Εταιρεία»)
δραςτθριοποιείται ςτον κλάδο επενδφςεων ςε ακίνθτθ περιουςία και ςκοπόσ τθσ είναι ςφμφωνα με
το άρκρο 3 του καταςτατικοφ τθσ, αποκλειςτικά θ απόκτθςθ και διαχείριςθ: α) ακίνθτθσ περιουςίασ,
δικαιϊματοσ αγοράσ ακινιτου δια προςυμφϊνου και μετοχϊν ανϊνυμθσ εταιρείασ κατά τθν ζννοια
των παρ. 2 και 2α του άρκρου 22 του Ν. 2778/1999 «περί Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ακίνθτθσ Ρεριουςίασ
– Εταιριϊν Επενδφςεων ςε Ακίνθτθ Ρεριουςία και άλλων διατάξεων», όπωσ εκάςτοτε ιςχφει και β)
μζςων χρθματαγοράσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 3 του Ν.3283/2004.
Θ Εκνικι Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ Α.Ε. (εφεξισ «ΕΤΕ» ι «Τράπεηα» ι «μθτρικι εταιρεία») με τθν από 29
Σεπτεμβρίου 2009 απόφαςθ του Διοικθτικοφ τθσ Συμβουλίου ενζκρινε τθ ςφςταςθ τθσ κατά 100%
κυγατρικισ τθσ ανϊνυμθσ εταιρείασ επενδφςεων ςε ακίνθτθ περιουςία, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ
παρ. 4 του άρκρου 31 του Ν. 2778/1999, ωσ ιςχφει και των άρκρων 1-5 του Ν.2166/1993 και τον Κ.Ν.
2190/1920, ωσ ιςχφουν, με ειςφορά ακίνθτθσ περιουςίασ και καταβολι μετρθτϊν ςτθν Εταιρεία που
επρόκειτο να ςυςτακεί και κακορίςτθκε ωσ θμερομθνία λογιςτικισ κατάςταςθσ (θμερομθνία
ειςφοράσ του κλάδου) θ 30 Σεπτεμβρίου 2009.
Θ Εταιρεία ςυςτάκθκε τθν 30 Μαρτίου 2010 με τθν υπ’ αρικμ. 5941/30.03.2010 απόφαςθ τθσ
Νομαρχίασ Ακθνϊν και είναι εγγεγραμμζνθ ςτο Μθτρϊο Ανωνφμων Εταιρειϊν του Υπουργείου
Ανάπτυξθσ με αρικμό 69474/001/Β/10/0128.
Θ Εταιρεία, ωσ Εταιρεία Επενδφςεων ςε Ακίνθτθ Ρεριουςία (Α.Ε.Ε.Α.Ρ.) εποπτεφεται από τθν
Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ, θ οποία ζχει χορθγιςει και τθν υπ’ αρικμ. 9/544/18.3.2010 άδεια
λειτουργίασ τθσ Εταιρείασ.
Θ ζδρα τθσ Εταιρείασ βρίςκεται ςτθν Ακινα επί τθσ οδοφ Καραγεϊργθ Σερβίασ 6, Σφνταγμα.
Θ Εταιρεία είναι μζλοσ του Ομίλου τθσ ΕΤΕ, θ οποία κατά τθν 31 Δεκεμβρίου 2012 κατείχε το 100%
του μετοχικοφ τθσ κεφαλαίου. Οι οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ ενοποιοφνται ςτισ
οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ ΕΤΕ (με ζδρα τθν Ελλάδα) με τθ μζκοδο τθσ ολικισ ενοποίθςθσ.
Το Διοικθτικό Συμβοφλιο, θ κθτεία του οποίου ζχει οριςτεί τριετισ και λιγει με τθν εκλογι νζου
Διοικθτικοφ Συμβουλίου από τθν Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ που κα ςυγκλθκεί εντόσ του ζτουσ 2014
ςφμφωνα με τισ από 30 Ιουνίου 2011 και 30 Ιουνίου 2012 Γενικζσ Συνελεφςεισ τθσ Εταιρείασ και τθν
από 25 Ιουνίου 2012 ςυνεδρίαςθ αυτοφ, ζχει τθν εξισ ςφνκεςθ:
Χριςτοσ Ρρωτόπαπασ του Ιωάννθ, Ρρόεδροσ (Μθ Εκτελεςτικό Μζλοσ),
Σπυρίδων Μακρυδάκθσ του Γεωργίου, Αντιπρόεδροσ (Μθ Εκτελεςτικό Μζλοσ),
Αριςτοτζλθσ Καρυτινόσ του Δθμθτρίου, Διευκφνων Σφμβουλοσ (Εκτελεςτικό Μζλοσ),
Γεϊργιοσ Κουντοφρθσ του Ευάγγελου, Εκτελεςτικό Μζλοσ
Θθρεςία Μεςςάρθ του Γεράςιμου, Εκτελεςτικό Μζλοσ
Ρρόδρομοσ Βλάμθσ του Γρθγορίου, Μθ Εκτελεςτικό Μζλοσ,
Οι παροφςεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ ζχουν εγκρικεί από το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Εταιρείασ τθν
30 Ιανουαρίου 2013 και υπόκεινται ςτθν ζγκριςθ τθσ Ετιςιασ Γενικισ Συνζλευςθσ των μετόχων τθσ
Εταιρείασ.
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2.

Περίλθψθ θμαντικϊν Λογιςτικϊν Αρχϊν

Οι βαςικζσ λογιςτικζσ αρχζσ που εφαρμόςκθκαν κατά τθ ςφνταξθ αυτϊν των οικονομικϊν
καταςτάςεων περιγράφονται παρακάτω.
2.1. Βάςθ παρουςίαςθσ
Οι παραπάνω οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ χριςθσ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 2012 (οι
«οικονομικζσ καταςτάςεισ»), ζχουν ςυνταχκεί ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα
Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ (εφεξισ «Δ.Ρ.Χ.Α.») που ζχουν υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι
Ζνωςθ (εφεξισ «Ε.Ε.»). Τα υιοκετθμζνα από τθν Ε.Ε. Δ.Ρ.Χ.Α. μπορεί να διαφζρουν από αυτά που
ζχουν εκδοκεί από το Συμβοφλιο Διεκνϊν Λογιςτικϊν Ρροτφπων (International Accounting
Standards Board - IASB), αν νζα ι τροποποιθμζνα Δ.Ρ.Χ.Α. δεν υιοκετθκοφν από τθν Ε.Ε. Κατά τθν 31
Δεκεμβρίου 2012 δεν υπιρχαν πρότυπα που δεν είχαν υιοκετθκεί και να είναι ςε ιςχφ για τθ χριςθ
που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 2012 τα οποία να επθρζαηαν τισ οικονομικζσ καταςτάςεισ. Επίςθσ δεν
υπιρχαν διαφορζσ μεταξφ των υιοκετθμζνων από τθν Ε.Ε. Δ.Ρ.Χ.Α. και αυτϊν που ζχουν εκδοκεί
από το IASB και εφαρμόηονται από τθν Εταιρεία. Ωσ εκ τοφτου, οι οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ
Εταιρείασ για τθ χριςθ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 2012 ζχουν ςυνταχκεί ςφμφωνα με τα Δ.Ρ.Χ.Α.
όπωσ αυτά ζχουν εκδοκεί από το IASB.
Τα ποςά απεικονίηονται ςε χιλιάδεσ Ευρϊ (εκτόσ εάν αναφζρεται διαφορετικά).
Οι οικονομικζσ καταςτάςεισ ζχουν ςυνταχκεί ςφμφωνα με τθν αρχι τθσ ςυνζχιςθσ τθσ
δραςτθριότθτασ τθσ Εταιρείασ, εφαρμόηοντασ τθν αρχι του ιςτορικοφ κόςτουσ, με εξαίρεςθ τα
ακίνθτα ςε επενδφςεισ, τα οποία αποτιμϊνται ςτθν εφλογθ αξία τουσ.
Επίςθσ, ςφμφωνα με τον ιςχφοντα νόμο που διζπει τισ ΑΕΕΑΡ, θ Εταιρεία υποχρεοφται να υποβάλει
αίτθςθ για τθν ειςαγωγι των μετοχϊν τθσ ςτο Χρθματιςτιριο Ακθνϊν ζωσ τα τζλθ Μαρτίου του
2013. Το αμζςωσ προςεχζσ διάςτθμα και πριν τθν 30 Μαρτίου 2013, επίκεινται ςθμαντικά γεγονότα
όπωσ θ ολοκλιρωςθ τθσ Ρροαιρετικισ Δθμόςιασ Ρρόταςθσ τθσ μθτρικισ «ΕΘΝΙΚΘ ΤΑΡΕΗΑ ΤΘΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» για τθν απόκτθςθ του ςυνόλου των μετοχϊν τθσ «EUROBANK ERGASIAS A.E.». Με
τθν ολοκλιρωςθ τθσ Ρροαιρετικισ Δθμόςιασ Ρρόταςθσ, ο Πμιλοσ τθσ ΕΤΕ κα αποκτιςει ςυμμετοχι
ςτθν ειςθγμζνθ Eurobank Properties Α.Ε.Ε.Α.Ρ. γεγονόσ το οποίο δφναται να επθρεάςει τον τρόπο
ειςαγωγισ τθσ Εταιρείασ ςτο Χρθματιςτιριο Ακθνϊν. Θ Διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ, ανάλογα με τθν
εξζλιξθ του ανωτζρω γεγονότοσ και λαμβάνοντασ υπ’ όψιν τισ επικρατοφςεσ ςυνκικεσ ςτθν
ελλθνικι αγορά ακινιτων και ειδικότερα ςτον ευρφτερο τραπεηικό κλάδο κα αξιολογιςει τισ
διάφορεσ εναλλακτικζσ που κα προκφψουν και κα αποφαςίςει μζχρι τθν 30 Μαρτίου 2013, για τθν
άμεςθ ι ζμμεςθ ειςαγωγι των μετοχϊν τθσ Εταιρείασ ςτο Χρθματιςτιριο Ακθνϊν.
Θ ςφνταξθ των οικονομικϊν καταςτάςεων ςφμφωνα με τα Δ.Ρ.Χ.Α. προχποκζτει τθ διενζργεια
εκτιμιςεων και παραδοχϊν, οι οποίεσ ενδζχεται να επθρεάςουν τόςο τα λογιςτικά υπόλοιπα των
περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων, όςο και τισ απαιτοφμενεσ γνωςτοποιιςεισ για
ενδεχόμενεσ απαιτιςεισ και υποχρεϊςεισ κατά τθν θμερομθνία τθσ ςφνταξθσ των οικονομικϊν
καταςτάςεων, όπωσ επίςθσ και το φψοσ των εςόδων και εξόδων που αναγνωρίςκθκαν κατά τθ
διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσ. Θ χριςθ των διακζςιμων πλθροφοριϊν και θ άςκθςθ εκτιμιςεων
και παραδοχϊν ςτθν εφαρμογι των λογιςτικϊν αρχϊν, αποτελοφν αναπόςπαςτα ςτοιχεία για τθ
διενζργεια εκτιμιςεων ςτισ ακόλουκεσ περιοχζσ: αποτίμθςθ τθσ «εφλογθσ αξίασ» των επενδφςεων
ςε ακίνθτα, υποχρεϊςεισ από παροχζσ ςτο προςωπικό μετά τθν ζξοδο από τθν υπθρεςία,
ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ από εκκρεμείσ δικαςτικζσ υποκζςεισ και ανοιχτζσ φορολογικζσ χριςεισ.
Τα πραγματικά μελλοντικά αποτελζςματα ενδζχεται να διαφζρουν από τα δθμοςιευμζνα.
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Οι περιοχζσ που εμπεριζχουν υψθλότερο βακμό εκτιμιςεων και παραδοχϊν ι πολυπλοκότθτασ, ι
περιοχζσ όπου οι υποκζςεισ και οι εκτιμιςεισ ζχουν ςθμαντικι επίπτωςθ ςτισ εταιρικζσ οικονομικζσ
καταςτάςεισ, παρουςιάηονται ςτθ Σθμείωςθ 3.
2.2.

Τιοκζτθςθ των Δ.Π.Χ.Α.

2.2.1. Νζα Δ.Π.Χ.Α., διερμθνείεσ και τροποποιιςεισ που τζκθκαν ςε ιςχφ από τθν 1 Ιανουαρίου
2012
-

Δ.Π.Χ.Α. 7 «Χρθματοοικονομικά Μζςα: Γνωςτοποιιςεισ» (Τροποποίθςθ) (ςε ιςχφ για χριςεισ
με ζναρξθ από τθν 1 Ιουλίου 2011 και μετά). Θ τροποποίθςθ απαιτεί πρόςκετεσ
γνωςτοποιιςεισ για χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία που ζχουν μεταφερκεί αλλά δεν
ζχουν διαγραφεί και για τυχόν ςυνεχιηόμενθ ανάμειξθ ςε χρθματοοικονομικά περιουςιακά
ςτοιχεία που ζχουν μεταφερκεί και εξακολουκοφν να υφίςτανται κατά τθν θμερομθνία
ςφνταξθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων, ανεξάρτθτα από τθν θμερομθνία που ζγινε θ
μεταφορά. Θ τροποποίθςθ δεν είχε επίδραςθ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ.

-

Δ.Λ.Π. 12 «Φόροσ Ειςοδιματοσ» (Σροποποίθςθ) (ςε ιςχφ για χριςεισ με ζναρξθ από τθν 1
Ιανουαρίου 2012 και μετά). Οι τροποποιιςεισ παρζχουν μία πρακτικι προςζγγιςθ για τθν
επιμζτρθςθ αναβαλλόμενων φορολογικϊν υποχρεϊςεων και απαιτιςεων όταν ακίνθτα
επενδφςεων επιμετρϊνται ςφμφωνα με το μοντζλο εφλογθσ αξίασ του Δ.Λ.Ρ. 40 Ακίνθτα
Επενδφςεων. Θ τροποποίθςθ δεν ζχει επίδραςθ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ.

2.2.2. Νζα Δ.Π.Χ.Α., διερμθνείεσ και τροποποιιςεισ που κα τεκοφν ςε ιςχφ μετά το 2012
-

Δ.Π.Χ.Α. 10 «Ενοποιθμζνεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ», Δ.Π.Χ.Α. 11 «υμμετοχζσ ςε
Κοινοπραξίεσ», Δ.Π.Χ.Α. 12 «Γνωςτοποιιςεισ υμμετοχϊν ςε Άλλεσ Επιχειριςεισ», Δ.Λ.Π. 27
“Ατομικζσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ» (Τροποποίθςθ), Δ.Λ.Π. 28 «υμμετοχζσ ςε υγγενείσ και
Κοινοπραξίεσ» (Σροποποίθςθ) (ςε ιςχφ για χριςεισ με ζναρξθ από τθν 1 Ιανουαρίου 2013 και
μετά).
Το Δ.Ρ.Χ.Α. 10 παρζχει ζνα μοναδικό μοντζλο ενοποίθςθσ που βαςίηεται ςε υφιςτάμενεσ αρχζσ,
κζτοντασ τθν ζννοια του ελζγχου ωσ τον κακοριςτικό παράγοντα ςχετικά με τθν ενςωμάτωςθ
μίασ οντότθτασ ςτισ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ μθτρικισ επιχείρθςθσ. Το
Ρρότυπο παρζχει πρόςκετεσ οδθγίεσ ςχετικά με τον προςδιοριςμό του ελζγχου, ςε
περιπτϊςεισ που θ αξιολόγθςθ είναι δφςκολθ. Το Δ.Ρ.Χ.Α. 10 αντικακιςτά τισ απαιτιςεισ
ςχετικά με τθν ενοποίθςθ του Δ.Λ.Ρ. 27 «Ενοποιθμζνεσ και Ατομικζσ Οικονομικζσ
Καταςτάςεισ», το οποίο πλζον, πραγματεφεται μόνο τισ απαιτιςεισ ςχετικά με τισ ατομικζσ
οικονομικζσ καταςτάςεισ, και τθν Μ.Ε.Δ. 12 «Ενοποίθςθ- Οικονομικζσ Οντότθτεσ Ειδικοφ
Σκοποφ».
Το Δ.Ρ.Χ.Α. 11 αντικακιςτά το Δ.Λ.Ρ. 31 «Συμμετοχζσ ςε Κοινοπραξίεσ» και τθ Μ.Ε.Δ. 13 «Από
Κοινοφ Ελεγχόμενεσ Οικονομικζσ Οντότθτεσ — Μθ Χρθματικζσ Συνειςφορζσ από
Κοινοπρακτοφντεσ». Απαιτεί από ζνα ςυμμετζχοντα ςε μία κοινοπραξία να προςδιορίςει τον
τφπο τθσ κοινοπραξίασ ςτθν οποία ςυμμετζχει αξιολογϊντασ τα δικαιϊματα και τισ
υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από αυτι και εν ςυνεχεία να λογιςτικοποιιςει αυτά τα
δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ ανάλογα με τον τφπο τθσ κοινοπραξίασ. Οι κοινοπραξίεσ
χαρακτθρίηονται είτε ωσ «Από κοινοφ ελεγχόμενεσ εργαςίεσ» είτε ωσ «Από κοινοφ ελεγχόμενεσ
οντότθτεσ». Σε αντίκεςθ με το Δ.Λ.Ρ. 31, καταργείται θ δυνατότθτα χριςθσ τθσ μεκόδου τθσ
αναλογικισ ενοποίθςθσ για τθν ενοποίθςθ των «Από κοινοφ ελεγχόμενων οντοτιτων».
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Το Δ.Λ.Ρ. 28 «Επενδφςεισ ςε Συγγενείσ Επιχειριςεισ και Κοινοπραξίεσ» (2011) αντικακιςτά το
Δ.Λ.Ρ. 28 «Επενδφςεισ ςε Συγγενείσ Επιχειριςεισ» και ορίηει το λογιςτικό χειριςμό για
επενδφςεισ ςε ςυγγενείσ επιχειριςεισ και τισ απαιτιςεισ για τθν εφαρμογι τθσ μεκόδου τθσ
κακαρισ κζςθσ για τθν λογιςτικοποίθςθ επενδφςεων ςε ςυγγενείσ επιχειριςεισ και
κοινοπραξίεσ από κοινοφ ελεγχόμενων οντοτιτων.
Το Δ.Ρ.Χ.Α. 12 ενςωματϊνει, επεκτείνει και αντικακιςτά τισ απαιτιςεισ γνωςτοποιιςεων για
κυγατρικζσ, κοινοπραξίεσ, ςυγγενείσ και μθ ενοποιοφμενεσ επιχειριςεισ.
Θ Εταιρεία δεν ζχει εφαρμόςει τα ανωτζρω Ρρότυπα και τροποποιιςεισ και δεν αναμζνεται να
ζχουν ςθμαντικι επίδραςθ επί των οικονομικϊν τθσ καταςτάςεων.
-

Δ.Π.Χ.Α. 13 «Αποτίμθςθ» (ςε ιςχφ για χριςεισ με ζναρξθ από τθν 1 Ιανουαρίου 2013 και μετά).
Το Δ.Ρ.Χ.Α. 13:
• ορίηει τθν εφλογθ αξία ωσ τθν τιμι που κα ειςπραττόταν για τθν πϊλθςθ ενόσ περιουςιακοφ
ςτοιχείου ι κα καταβάλλονταν για τθ μεταφορά μίασ υποχρζωςθσ ςε μία κανονικι
ςυναλλαγι μεταξφ ςυμμετεχόντων ςτθν αγορά, κατά τθν θμερομθνία επιμζτρθςθσ (δθλαδι
τιμι εξόδου)
• κακορίηει το πλαίςιο για τθν επιμζτρθςθ τθσ εφλογθσ αξίασ ςφμφωνα με τα Δ.Ρ.Χ.Α.; και
• απαιτεί γνωςτοποιιςεισ ςχετικά με τισ επιμετριςεισ ςε εφλογθ αξία.
Το Δ.Ρ.Χ.Α. 13 εφαρμόηεται για τα Ρρότυπα που απαιτοφν ι επιτρζπουν επιμετριςεισ ςτθν
εφλογθ αξία ι γνωςτοποιιςεισ ςχετικά με επιμετριςεισ ςτθν εφλογθ αξία (και ςε επιμετριςεισ
όπωσ ςτθν εφλογθ αξία μείον ζξοδα πϊλθςθσ, ςε επιμετριςεισ που βαςίηονται ςτθν εφλογθ
αξία ι γνωςτοποιιςεισ ςχετικά με αυτζσ τισ επιμετριςεισ), εκτόσ από ειδικζσ περιπτϊςεισ. Το
Δ.Ρ.Χ.Α. 13 εξθγεί πϊσ να επιμετράται θ εφλογθ αξία για ςκοποφσ χρθματοοικονομικϊν
αναφορϊν. Δεν απαιτεί επιμετριςεισ ςε εφλογθ αξία πλζον εκείνων που ιδθ απαιτοφνται ι
επιτρζπονται από άλλα Ρρότυπα και δεν ςκοπεφει ςτον κακοριςμό προτφπων αποτίμθςθσ ι να
επθρεάςει πρακτικζσ αποτίμθςθσ για ςκοποφσ πζραν των χρθματοοικονομικϊν αναφορϊν.
Θ Εταιρεία δεν ζχει εφαρμόςει αυτό το Ρρότυπο και αξιολογεί τθν επίδραςθ του Δ.Ρ.Χ.Α. 13 επί
των οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ.

-

Δ.Λ.Π. 1 «Παρουςίαςθ των Οικονομικϊν Καταςτάςεων» (Τροποποίθςθ) (ςε ιςχφ για χριςεισ
με ζναρξθ από τθν 1 Ιουλίου 2012 και μετά). Θ τροποποίθςθ απαιτεί τθν ομαδοποίθςθ ςτθν
κατάςταςθ λοιπϊν ςυνολικϊν εςόδων των ςτοιχείων που μποροφν, μεταγενζςτερα, να
μεταφερκοφν ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων. Θ Εταιρεία δεν ζχει εφαρμόςει αυτι τθν
τροποποίθςθ και δεν αναμζνεται να ζχει ςθμαντικι επίδραςθ επί των οικονομικϊν τθσ
καταςτάςεων.

-

Δ.Λ.Π. 19 «Παροχζσ ςε Εργαηόμενουσ» (Τροποποίθςθ) (ςε ιςχφ για χριςεισ με ζναρξθ από τθν
1 Ιανουαρίου 2013 και μετά). Θ τροποποίθςθ:
• καταργεί τθν επιλογι τθσ αναβολισ αναγνϊριςθσ των κερδϊν ι ηθμιϊν και απαιτεί τθν
αναγνϊριςθ αυτϊν όταν προκφπτουν. Κατά ςυνζπεια οποιοδιποτε ζλλειμμα ι πλεόναςμα ςε
κάποιο πρόγραμμα κα απεικονίηεται ςτθν κατάςταςθ οικονομικισ κζςθσ
• απαιτεί τθν καταχϊριςθ του κόςτουσ απαςχόλθςθσ και των τόκων ςτθν κατάςταςθ
αποτελεςμάτων και των μεταβολϊν λόγω επαναμζτρθςθσ ςτα λοιπά ςυνολικά ζςοδα
• επεκτείνει τισ απαιτιςεισ γνωςτοποιιςεων για τα προγράμματα κακοριςμζνων παροχϊν,
ϊςτε να παρζχεται καλφτερθ πλθροφόρθςθ ςχετικά με τα χαρακτθριςτικά των

18

θμειϊςεισ επί των Οικονομικϊν Καταςτάςεων

προγραμμάτων αυτϊν και των κινδφνων ςτουσ οποίουσ εκτίκεται μία επιχείρθςθ από τθν
ςυμμετοχι τθσ ςε τζτοια προγράμματα
• αλλάηει το λογιςτικό χειριςμό για παροχζσ που ςχετίηονται με τθν ζξοδο από τθν υπθρεςία
και περιλαμβάνει τον διαχωριςμό των παροχϊν που δίνονται για υπθρεςίεσ και εκείνων που
δίνονται για τον τερματιςμό τθσ απαςχόλθςθσ και επθρεάηει τθν αναγνϊριςθ και επιμζτρθςθ
των παροχϊν εξόδου από τθν υπθρεςία.
Θ Εταιρεία δεν ζχει εφαρμόςει αυτι τθν τροποποίθςθ και δεν αναμζνεται να ζχει ςθμαντικι
επίδραςθ επί των οικονομικϊν τθσ καταςτάςεων.
-

Δ.Π.Χ.Α. 7 «Χρθματοοικονομικά Μζςα: Γνωςτοποιιςεισ» (Τροποποίθςθ) (ςε ιςχφ για χριςεισ
με ζναρξθ από τθν 1 Ιανουαρίου 2013 και μετά). Θ τροποποίθςθ απαιτεί τθν παροχι
πλθροφοριϊν ςχετικά με όλα τα χρθματοοικονομικά μζςα που ςυμψθφίηονται ςφμφωνα με
τθν παράγραφο 42 του Δ.Λ.Ρ. 32. Θ τροποποίθςθ, επίςθσ, απαιτεί τθ γνωςτοποίθςθ
πλθροφοριϊν ςχετικά με τα χρθματοοικονομικά μζςα που υπόκεινται ςε Κφριεσ Συμβάςεισ
Συμψθφιςμοφ Κερδϊν και Οφειλϊν ι λοιπϊν ςυμβάςεων ςυμψθφιςμοφ ακόμα και εάν δεν
ςυμψθφίηονται ςφμφωνα με το Δ.Λ.Ρ. 32. Θ Εταιρεία δεν ζχει εφαρμόςει αυτι τθν
τροποποίθςθ.

-

Βελτιϊςεισ ςε Δ.Π.Χ.Α., Μάιοσ 2012 (ςε ιςχφ για χριςεισ με ζναρξθ από τθν 1 Ιανουαρίου 2013
και μετά). Θ Εταιρεία δεν ζχει εφαρμόςει αυτζσ τισ τροποποιιςεισ.

-

Δ.Π.Χ.Α. 10 «Ενοποιθμζνεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ», Δ.Π.Χ.Α. 11 «υμμετοχζσ ςε
Κοινοπραξίεσ», Δ.Π.Χ.Α. 12 «Γνωςτοποιιςεισ υμμετοχϊν ςε Άλλεσ Επιχειριςεισ»
(Τροποποίθςθ) (ςε ιςχφ για χριςεισ με ζναρξθ από τθν 1 Ιανουαρίου 2013 και μετά).
Οι τροποποιιςεισ διευκρινίηουν τισ μεταβατικζσ διατάξεισ του Δ.Ρ.Χ.Α. 10. Οι τροποποιιςεισ
παρζχουν, επίςθσ, εξαιρζςεισ κατά τθν μετάβαςθ ςτα Δ.Ρ.Χ.Α. 10, Δ.Ρ.Χ.Α. 11 και Δ.Ρ.Χ.Α. 12,
περιορίηοντασ τθν απαίτθςθ για τθν παροχι ςυγκριτικϊν ςτοιχείων μόνο ςτθν αμζςωσ
προθγοφμενθ ςυγκριτικι περίοδο. Επιπρόςκετα, για γνωςτοποιιςεισ που αφοροφν ςε μθ
ενοποιοφμενεσ επιχειριςεισ, οι τροποποιιςεισ καταργοφν τθν απαίτθςθ για τθν παροχι
ςυγκριτικϊν ςτοιχείων για περιόδουσ πριν τθν εφαρμογι του Δ.Ρ.Χ.Α. 12. Θ Εταιρεία κα
εφαρμόςει αυτζσ τισ τροποποιιςεισ όταν εφαρμόςει τα Δ.Ρ.Χ.Α. 10, Δ.Ρ.Χ.Α. 11 και Δ.Ρ.Χ.Α. 12.

-

Δ.Λ.Π. 32 «Χρθματοοικονομικά Μζςα: Παρουςίαςθ» (Τροποποίθςθ) (ςε ιςχφ για χριςεισ με
ζναρξθ από τθν 1 Ιανουαρίου 2014 και μετά). Θ τροποποίθςθ παρζχει διευκρινιςεισ για τθν
εφαρμογι των κανόνων ςυμψθφιςμοφ. Θ Εταιρεία δεν ζχει εφαρμόςει αυτι τθν τροποποίθςθ.

-

Δ.Π.Χ.Α. 10 «Ενοποιθμζνεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ», Δ.Π.Χ.Α. 12 «Γνωςτοποιιςεισ
υμμετοχϊν ςε Άλλεσ Επιχειριςεισ», Δ.Λ.Π. 27 «Ατομικζσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ»
(Τροποποίθςθ) (ςε ιςχφ για χριςεισ με ζναρξθ από τθν 1 Ιανουαρίου 2014 και μετά).
Οι τροποποιιςεισ αυτζσ παρζχουν εξαίρεςθ από τισ απαιτιςεισ περί ενοποίθςθσ του Δ.Ρ.Χ.Α.
10 και απαιτοφν από επενδυτικζσ επιχειριςεισ να καταχωροφν ςυγκεκριμζνεσ κυγατρικζσ ςτθν
εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων, αντί να τισ ενοποιοφν. Οι τροποποιιςεισ ειςάγουν, επίςθσ,
απαιτιςεισ για γνωςτοποιιςεισ από επενδυτικζσ επιχειριςεισ. «Επενδυτικι επιχείρθςθ»
ορίηεται μία επιχείρθςθ τθσ οποίασ ο επιχειρθματικόσ ςκοπόσ είναι να επενδφει κεφάλαια
αποκλειςτικά για να ωφελείται από τθν κεφαλαιακι απόδοςθ, ζςοδα από τισ επενδφςεισ ι και
τα δφο. Μία επενδυτικι επιχείρθςθ πρζπει να αξιολογεί τθν απόδοςι των επενδφςεϊν τθσ
βάςει τθσ εφλογθσ αξίασ. Θ Εταιρεία δεν ζχει εφαρμόςει αυτζσ τισ τροποποιιςεισ.
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-

Δ.Π.Χ.Α. 9 «Χρθματοοικονομικά Μζςα» (ςε ιςχφ για χριςεισ με ζναρξθ από τθν 1 Ιανουαρίου
2015 και μετά).
Το Δ.Ρ.Χ.Α. 9 κακορίηει πωσ θ οντότθτα κα πρζπει να κατατάςςει και να επιμετρά τα
χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία και τισ χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ,
ςυμπεριλαμβανομζνων και κάποιων υβριδικϊν ςυμβολαίων. Το νζο πρότυπο απαιτεί όλα τα
χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία να:
(α)

(β)

(γ)
(δ)

(ε)

ταξινομοφνται βάςει του επιχειρθςιακοφ μοντζλου τθσ οντότθτασ ςχετικά με τα
χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία και τα χαρακτθριςτικά των ταμειακϊν ροϊν
των ςτοιχείων.
αποτιμϊνται αρχικά ςτθν εφλογθ αξία πλζον των δαπανϊν ςυναλλαγισ, εκτόσ από τα
χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία ςτθν εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων, για
τα οποία οι δαπάνεσ ςυναλλαγισ δεν περιλαμβάνονται.
αποτιμϊνται μεταγενζςτερα ςτο αποςβεςμζνο κόςτοσ ι ςτθν εφλογθ αξία.
επενδφςεισ ςε μετοχζσ μποροφν να προςδιοριςτοφν ωσ αποτιμϊμενεσ «ςτθν εφλογθ αξία
μζςω λοιπϊν ςυνολικϊν εςόδων» και μόνο τα μερίςματα κα αναγνωρίηονται ςτθν
κατάςταςθ αποτελεςμάτων.
καταργείται θ ζννοια των ενςωματωμζνων παραγϊγων για τα χρθματοοικονομικά
ςτοιχεία ενεργθτικοφ που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του προτφπου και τα ςτοιχεία
κα πρζπει να ταξινομοφνται και να επιμετρϊνται ςφμφωνα με τα ανωτζρω.

Το πρότυπο ορίηει, επίςθσ, ότι, οι χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ κα ταξινομοφνται ωσ
αποτιμϊμενεσ είτε ςτθν εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων είτε ςτο αποςβεςμζνο κόςτοσ. Για
χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ που επιλζγεται να επιμετρϊνται ςτθν εφλογθ αξία μζςω
αποτελεςμάτων, θ μεταβολι ςτθ εφλογθ αξία τουσ που οφείλεται ςτθ μεταβολι του
πιςτωτικοφ κινδφνου των απαιτιςεων κα καταχωρείται ςτα λοιπά ςυνολικά ζςοδα, εκτόσ εάν
δθμιουργεί ι αυξάνει μία λογιςτικι αςυμμετρία. Το ποςό που καταχωρείται ςτα λοιπά
ςυνολικά ζςοδα δε μεταφζρεται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων όταν θ υποχρζωςθ
εκκακαριςτεί ι εξοφλθκεί.
Θ Εταιρεία δεν ζχει εφαρμόςει αυτό το Ρρότυπο και αξιολογεί τθν επίδραςθ του Δ.Ρ.Χ.Α. 9 επί
των οικονομικϊν τθσ καταςτάςεων, κακϊσ και το χρόνο εφαρμογισ του.
Δεν υπάρχουν άλλα Δ.Ρ.Χ.Α. ι Διερμθνείεσ που δεν είναι ςε ιςχφ και αναμζνεται να ζχουν ςθμαντικι
επίδραςθ επί των οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ Εταιρείασ.
2.3.

υναλλαγζσ ςε ξζνο νόμιςμα

Οι οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ παρουςιάηονται ςε χιλιάδεσ Ευρϊ (€ ‘000) που είναι και
το λειτουργικό νόμιςμα τθσ Εταιρείασ.
Οι ςυναλλαγζσ ςε ξζνα νομίςματα μετατρζπονται ςτο λειτουργικό νόμιςμα με βάςθ τισ
ςυναλλαγματικζσ ιςοτιμίεσ που ίςχυαν τθν θμερομθνία διενζργειασ τθσ εκάςτοτε ςυναλλαγισ. Κατά
τθν θμερομθνία ςφνταξθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων, οι απαιτιςεισ και υποχρεϊςεισ ςε ξζνα
νομίςματα, μετατρζπονται ςε ευρϊ με βάςθ τθν επίςθμθ τιμι του ξζνου νομίςματοσ που ιςχφει τθν
θμερομθνία αυτι όπωσ αυτζσ εκδίδονται από τθν Ευρωπαϊκι Κεντρικι Τράπεηα (εφεξισ «Ε.Κ.Τ.»).
Τα ςυναλλαγματικά κζρδθ ι ηθμιζσ που προκφπτουν από τθν εκκακάριςθ αυτϊν των ςυναλλαγϊν
και από τθ μετατροπι των νομιςματικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων ςε ξζνο
νόμιςμα καταχωροφνται ςτθν κατάςταςθ ςυνολικϊν εςόδων.
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2.4.

Επενδφςεισ ςε ακίνθτα

Οι επενδφςεισ ςε ακίνθτα περιλαμβάνουν γιπεδα και κτιρια που είναι ιδιόκτθτα (ι ζχουν περιζλκει
ςτθν κατοχι τθσ Εταιρείασ ςτο πλαίςιο μίασ ςφμβαςθσ χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ), τα οποία
κατζχονται με ςκοπό τθν είςπραξθ μιςκωμάτων ι /και τθν αποκόμιςθ κεφαλαιακϊν κερδϊν.
Οι επενδφςεισ ςε ακίνθτα καταχωροφνται αρχικά ςτθν αξία κτιςθσ τουσ, θ οποία περιλαμβάνει και
τισ δαπάνεσ ςυναλλαγισ.
Μεταγενζςτερα τθσ αρχικισ καταχϊρθςισ τουσ, οι επενδφςεισ ςε ακίνθτα αποτιμϊνται ςτθν
«εφλογθ αξία». Θ «εφλογθ αξία» βαςίηεται ςε τιμζσ που ιςχφουν ςε μία ενεργι αγορά,
αναμορφωμζνεσ, όπου κρίνεται απαραίτθτο, λόγω διαφορϊν ςτθ φφςθ, τθν τοποκεςία ι τθν
κατάςταςθ του εκάςτοτε περιουςιακοφ ςτοιχείου. Εάν αυτζσ οι πλθροφορίεσ δεν είναι διακζςιμεσ,
τότε θ Εταιρεία εφαρμόηει εναλλακτικζσ μεκόδουσ αποτίμθςθσ όπωσ πρόςφατεσ τιμζσ ςε λιγότερο
ενεργζσ αγορζσ ι προεξόφλθςθ ταμειακϊν ροϊν. Αυτζσ οι εκτιμιςεισ διενεργοφνται κατά τθν 30
Ιουνίου και 31 Δεκεμβρίου κάκε χριςθσ από το Σϊμα Ορκωτϊν Εκτιμθτϊν (εφεξισ «Σ.Ο.Ε.»)
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ που εκδίδονται από τθ Διεκνι Επιτροπι Ρροτφπων Αποτίμθςθσ
(International Valuation Standards Committee).
Οι επενδφςεισ ςε ακίνθτα που αξιοποιοφνται περαιτζρω για ςυνεχιηόμενθ χριςθ ωσ επενδφςεισ ςε
ακίνθτα, ι για τα οποία θ αγορά ζχει εξελιχκεί ςε λιγότερο ενεργι, ςυνεχίηουν να αποτιμϊνται ςτθν
«εφλογθ αξία».
Θ «εφλογθ αξία» των επενδφςεων ςε ακίνθτα απεικονίηει, μεταξφ άλλων, ζςοδα από ενοίκια
υφιςτάμενων μιςκϊςεων και παραδοχζσ ςχετικά με τα ζςοδα από ενοίκια από μελλοντικζσ
μιςκϊςεισ, υπό το φωσ των τρεχουςϊν ςυνκθκϊν που ιςχφουν ςτθν αγορά.
Θ «εφλογθ αξία» επίςθσ αντικατοπτρίηει, ςε παρόμοια βάςθ, οποιαδιποτε ταμειακι εκροι
(ςυμπεριλαμβανομζνων πλθρωμϊν ενοικίων και άλλων εκροϊν) που κα ιταν αναμενόμενθ, από
κάκε ακίνθτο. Οριςμζνεσ από αυτζσ τισ εκροζσ αναγνωρίηονται ωσ υποχρζωςθ, ενϊ άλλεσ εκροζσ,
ςυμπεριλαμβανομζνων ενδεχόμενων πλθρωμϊν ενοικίων, δεν αναγνωρίηονται ςτισ οικονομικζσ
καταςτάςεισ.
Μεταγενζςτερεσ δαπάνεσ προςτίκενται ςτθν λογιςτικι αξία του ακινιτου μόνο όταν είναι πικανόν
ότι μελλοντικά οικονομικά οφζλθ, που ςχετίηονται με το εν λόγω ακίνθτο, κα ειςρεφςουν ςτθν
Εταιρεία και ότι τα ςχετικά κόςτθ μποροφν να μετρθκοφν αξιόπιςτα.
Τα ζξοδα επιςκευϊν και ςυντθριςεων επιβαρφνουν τα αποτελζςματα τθσ χριςθσ κατά τθν οποία
πραγματοποιοφνται.
Μεταβολζσ ςτισ «εφλογεσ αξίεσ» καταχωροφνται ςτα αποτελζςματα χριςθσ. Οι επενδφςεισ ςε
ακίνθτα παφουν να αναγνωρίηονται όταν πουλθκοφν ι όταν δεν αναμζνονται πλζον μελλοντικά
οικονομικά οφζλθ.
Εάν μια επζνδυςθ ςε ακίνθτο μεταβλθκεί ςε ιδιοχρθςιμοποιοφμενο πάγιο, τότε αναταξινομείται
ςτα ενςϊματα πάγια ςτοιχεία και θ «εφλογθ αξία» του κατά τθν θμερομθνία τθσ αναταξινόμθςθσ
ορίηεται ωσ το κόςτοσ κτιςθσ του, για λογιςτικοφσ ςκοποφσ.
Εάν ζνα πάγιο περιουςιακό ςτοιχείο αναταξινομθκεί από τα ενςϊματα πάγια ςτοιχεία ςε επζνδυςθ
ςε ακίνθτα, λόγω αλλαγισ ςτθν χριςθ του, όποια διαφορά προκφψει μεταξφ τθσ λογιςτικισ αξίασ
και τθσ «εφλογθσ αξίασ» κατά τθν θμερομθνία τθσ μεταφοράσ του, αναγνωρίηεται ςτα ίδια
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κεφάλαια ωσ αναπροςαρμογι τθσ αξίασ ενςϊματων πάγιων περιουςιακϊν ςτοιχείων, βάςει του
Δ.Λ.Ρ. 16. Αν προκφψει αφξθςθ, κατά τθν ζκταςθ που θ αφξθςθ αυτι αναςτρζφει μία προθγοφμενθ
ηθμία απομείωςθσ, για το υπό αναταξινόμθςθ ακίνθτο, αναγνωρίηεται ςτα αποτελζςματα. Κάκε
υπόλοιπο που απομζνει από τθν αφξθςθ πιςτϊνεται ςε αποκεματικό αναπροςαρμογισ. Σε
περίπτωςθ που προκφψει μείωςθ, αυτι αναγνωρίηεται ςτα αποτελζςματα.
Ακίνθτα τα οποία αξιοποιοφνται για μελλοντικι χριςθ ωσ επενδφςεισ ςε ακίνθτα, ταξινομοφνται ωσ
ενςϊματα πάγια ςτοιχεία και εμφανίηονται ςτο κόςτοσ ζωσ ότου θ αξιοποίθςθ ολοκλθρωκεί, οπότε
και αναταξινομοφνται και λογιςτικοποιοφνται ωσ επενδφςεισ ςε ακίνθτα.
Επενδυτικά ακίνθτα που διακρατοφνται για πϊλθςθ χωρίσ επαναξιοποίθςθ, ταξινομοφνται ςτα μθ
κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία ωσ διακζςιμα προσ πϊλθςθ, ςφμφωνα με το ΔΡΧΡ 5. Το
κόςτοσ του ακινιτου για τον μετζπειτα λογιςτικό χειριςμό είναι θ «εφλογθ αξία» του κατά τθν
θμερομθνία τθσ μεταφοράσ.
2.5.

Ενςϊματα πάγια περιουςιακά ςτοιχεία

Τα ενςϊματα πάγια ςτοιχεία περιλαμβάνουν γιπεδα, ακίνθτα και εξοπλιςμό, τα οποία κατζχονται
από τθν Εταιρεία με ςκοπό τθ λειτουργικι χρθςιμοποίθςι τουσ, αλλά και για διοικθτικοφσ ςκοποφσ.
Τα ενςϊματα πάγια ςτοιχεία καταχωροφνται αρχικά ςτθν αξία κτιςθσ τουσ, θ οποία περιλαμβάνει
όλεσ τισ δαπάνεσ που απαιτοφνται προκειμζνου ζνα πάγιο να τεκεί ςε κατάςταςθ λειτουργίασ.
Μεταγενζςτερα τθσ αρχικισ καταχϊρθςισ τουσ, τα ενςϊματα πάγια ςτοιχεία αποτιμϊνται ςτο
κόςτοσ κτιςθσ τουσ μείον τισ ςωρευμζνεσ αποςβζςεισ και τισ όποιεσ ςωρευμζνεσ προβλζψεισ
απομείωςθσ τθσ αξίασ τουσ. Οι δαπάνεσ που πραγματοποιοφνται μεταγενζςτερα τθσ απόκτθςθσ
ενόσ παγίου που περιλαμβάνεται ςτο λογαριαςμό «ενςϊματα πάγια ςτοιχεία», κεφαλαιοποιοφνται
μόνο ςτθν περίπτωςθ όπου κεωρείται πικανό οι ςυγκεκριμζνεσ δαπάνεσ κα αποφζρουν ςτο μζλλον
πρόςκετα οικονομικά οφζλθ για τθν Εταιρεία, πζρα από εκείνα τα οποία αναμζνονταν αρχικά κατά
τθν απόκτθςθ του παγίου. Σε διαφορετικι περίπτωςθ, οι ςυγκεκριμζνεσ δαπάνεσ μεταφζρονται
απευκείασ ςτα αποτελζςματα κατά το χρόνο πραγματοποίθςισ τουσ.
Θ διενζργεια αποςβζςεων επί ενόσ ενςϊματου παγίου περιουςιακοφ ςτοιχείου αρχίηει με τθν
ζναρξθ χρθςιμοποίθςισ του και διακόπτεται μόνο με τθν πϊλθςθ ι μεταβίβαςθ του ςτοιχείου
αυτοφ. Κατά ςυνζπεια, θ διενζργεια αποςβζςεων επί ενόσ ενςϊματου παγίου περιουςιακοφ
ςτοιχείου το οποίο παφει να χρθςιμοποιείται, δε διακόπτεται εκτόσ εάν ζχει πλιρωσ αποςβεςκεί. Τα
ενςϊματα πάγια ςτοιχεία αποςβζνονται με τθ μζκοδο του ςτακεροφ ποςοφ κατά τθ διάρκεια τθσ
ωφζλιμθσ ηωισ τουσ, με επανεκτίμθςθ τθσ ωφζλιμθσ ηωισ τουσ. Θ εκτιμϊμενθ ωφζλιμθ ηωι των
ενςϊματων παγίων περιουςιακϊν ςτοιχείων ανά κατθγορία, ζχει ωσ εξισ:
Γιπεδα: Δεν αποςβζνονται
Κτίρια: 40 ζτθ
Ζπιπλα και λοιπόσ εξοπλιςμόσ: 3 – 5 ζτθ
Θ Εταιρεία εξετάηει ςε κάκε θμερομθνία αναφοράσ εάν υπάρχει ζνδειξθ ότι κάποιο ενςϊματο πάγιο
περιουςιακό ςτοιχείο ζχει υποςτεί απομείωςθ τθσ αξίασ του. Αν υπάρχει τζτοια ζνδειξθ, θ Εταιρεία
υπολογίηει το ανακτιςιμο ποςό του ενςϊματου παγίου ςτοιχείου. Πταν θ λογιςτικι αξία ενόσ
ενςϊματου παγίου ςτοιχείου υπερβαίνει τθν ανακτιςιμθ αξία του, θ Εταιρεία ςχθματίηει ανάλογθ
πρόβλεψθ απομείωςθσ προκειμζνου θ λογιςτικι αξία του παγίου να απεικονίηει τθν ανακτιςιμθ
αξία του. Τα κζρδθ και ηθμιζσ από πϊλθςθ ενςϊματων παγίων περιουςιακϊν ςτοιχείων
προςδιορίηονται βάςει τθσ λογιςτικισ αξίασ τουσ και λαμβάνονται υπ’ όψιν για τον προςδιοριςμό
των λειτουργικϊν αποτελεςμάτων.
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2.6.

Άυλα περιουςιακά ςτοιχεία

Τα άυλα περιουςιακά ςτοιχεία περιλαμβάνουν δαπάνεσ κτιςθσ λογιςμικοφ.
Θ αξία κτιςθσ λογιςμικοφ περιλαμβάνει δαπάνεσ οι οποίεσ ςυνδζονται άμεςα με ςυγκεκριμζνα και
διακριτά προϊόντα λογιςμικοφ που κατζχει θ Εταιρεία και από τα οποία αναμζνεται να προκφψουν
μελλοντικά οφζλθ για διάςτθμα μεγαλφτερο του ενόσ ζτουσ και τα οποία κα υπερβαίνουν τα
ςχετικά με αυτά ζξοδα κτιςθσ. Δαπάνεσ που βελτιϊνουν ι επεκτείνουν τθ λειτουργία των
λογιςμικϊν προγραμμάτων πζρα από τισ αρχικζσ προδιαγραφζσ τουσ, κεφαλαιοποιοφνται και
προςτίκενται ςτθν αρχικι αξία κτιςθσ τουσ.
Τα άυλα περιουςιακά ςτοιχεία αποςβζνονται με τθ μζκοδο του ςτακεροφ ποςοφ κατά τθ διάρκεια
τθσ ωφζλιμθσ ηωισ τουσ, θ οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 12 ζτθ.
Δαπάνεσ όπωσ οι δαπάνεσ ίδρυςθσ και πρϊτθσ εγκατάςταςθσ, δαπάνεσ εκπαίδευςθσ προςωπικοφ,
δαπάνεσ διαφιμιςθσ και προβολισ και δαπάνεσ μετεγκατάςταςθσ και αναδιοργάνωςθσ τμιματοσ ι
όλθσ τθσ Εταιρείασ, αναγνωρίηονται ωσ ζξοδα κατά το χρόνο πραγματοποίθςισ τουσ.
Σε κάκε θμερομθνία ςφνταξθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων, θ Διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ εξετάηει τθν
αξία των άυλων περιουςιακϊν ςτοιχείων προκειμζνου να διαπιςτϊςει εάν υφίςταται περίπτωςθ
απομείωςθσ τθσ αξίασ τουσ. Εφόςον ςυντρζχει τζτοια περίπτωςθ, θ Διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ
διενεργεί ανάλυςθ προκειμζνου να διαπιςτϊςει εάν θ λογιςτικι αξία των ςυγκεκριμζνων
περιουςιακϊν ςτοιχείων μπορεί πλιρωσ να ανακτθκεί. Πταν θ λογιςτικι αξία ενόσ άυλου
περιουςιακοφ ςτοιχείου υπερβαίνει τθν ανακτιςιμθ αξία του, τότε διενεργείται πρόβλεψθ για
απομείωςθ.
2.7.

Μιςκϊςεισ

Θ αξιολόγθςθ του εάν μια ςφμβαςθ είναι ι εμπεριζχει μίςκωςθ βαςίηεται πάντοτε ςτθν ουςία τθσ
εν λόγω ςφμβαςθσ. Κατά τθν αξιολόγθςθ κα πρζπει να εξεταςκεί κατά πόςον: α) θ εκπλιρωςθ μιασ
ςφμβαςθσ εξαρτάται από τθ χριςθ ενόσ ςυγκεκριμζνου περιουςιακοφ ςτοιχείου ι ςτοιχείων και β)
θ ςφμβαςθ εκχωρεί το δικαίωμα χριςθσ του περιουςιακοφ ςτοιχείου.
2.7.1. Η Εταιρεία ωσ εκμιςκωτισ
Λειτουργικζσ Μιςκϊςεισ: Θ Εταιρεία εκμιςκϊνει ιδιόκτθτα ακίνθτα με ςυμβάςεισ λειτουργικισ
μίςκωςθσ. Πταν ακίνθτα ζχουν μιςκωκεί με λειτουργικι μίςκωςθ, απεικονίηονται ςτθν κατάςταςθ
οικονομικισ κζςθσ ωσ επενδφςεισ ςε ακίνθτα (Σθμείωςθ 7). Τα ζςοδα από μιςκϊματα (μείον τθν
αξία τυχόν κινιτρων που παρζχονται από τον εκμιςκωτι) αναγνωρίηονται με τθ μζκοδο του
ςτακεροφ ποςοφ κατά τθ διάρκεια τθσ μίςκωςθσ. Εγγυιςεισ μιςκωμάτων που ειςπράττονται κατά
τθν ζναρξθ μιασ ςφμβαςθσ αναγνωρίηονται ωσ υποχρζωςθ και παρουςιάηονται ςτο κόςτοσ κτιςθσ
τουσ.
Χρθματοδοτικζσ Μιςκϊςεισ: Θ Εταιρεία προσ το παρόν δε διενεργεί, ωσ εκμιςκωτισ,
χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ ακινιτων.
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2.7.2. Η Εταιρεία ωσ μιςκωτισ
Λειτουργικζσ Μιςκϊςεισ: Μιςκϊςεισ όπου ουςιωδϊσ οι κίνδυνοι και τα οφζλθ τθσ ιδιοκτθςίασ
διατθροφνται από τον εκμιςκωτι ταξινομοφνται ωσ λειτουργικζσ μιςκϊςεισ. Το ςφνολο των
καταβαλλόμενων μιςκωμάτων (ςτα οποία δεν περιλαμβάνεται θ αξία τυχόν κινιτρων που
παρζχονται από τον εκμιςκωτι) μεταφζρεται ςτα αποτελζςματα κατά τθ διάρκεια τθσ μίςκωςθσ.
Στθν περίπτωςθ όπου μια ςφμβαςθ λειτουργικισ μίςκωςθσ διακοπεί πριν από τθν θμερομθνία
λιξθσ τθσ, το ποςό που καταβάλλεται ςτον εκμιςκωτι με τθ μορφι αποηθμίωςθσ, αναγνωρίηεται
ωσ ζξοδο κατά τθν περίοδο ςτθν οποία διακόπτεται θ ςφμβαςθ. Δεν υπιρχαν ουςιϊδεισ
λειτουργικζσ μιςκϊςεισ για τθν περίοδο που ζχουν ςυνταχκεί οι παροφςεσ οικονομικζσ
καταςτάςεισ.
Χρθματοδοτικζσ Μιςκϊςεισ: Θ Εταιρεία προσ το παρόν δεν ζχει αναλάβει, ωσ μιςκωτισ,
χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ.
2.8.

Εμπορικζσ απαιτιςεισ και λοιπζσ απαιτιςεισ

Οι εμπορικζσ απαιτιςεισ καταχωροφνται αρχικά ςτθν εφλογθ αξία τουσ και μεταγενζςτερα
αποτιμϊνται ςτο αποςβεςμζνο κόςτοσ με τθ χριςθ τθσ μεκόδου του πραγματικοφ επιτοκίου (εάν
αυτζσ είναι απαιτθτζσ ςε διάςτθμα άνω του ενόσ ζτουσ), εκτόσ εάν το αποτζλεςμα τθσ
προεξόφλθςθσ δεν είναι ςθμαντικό, μειωμζνο με τυχόν πρόβλεψθ απομείωςθσ. Οι προβλζψεισ
απομείωςθσ για τισ εμπορικζσ απαιτιςεισ αναγνωρίηονται όταν υπάρχει αντικειμενικι ζνδειξθ ότι θ
Εταιρεία δεν είναι ςε κζςθ να ειςπράξει όλα τα ποςά που οφείλονται με βάςθ τουσ ςυμβατικοφσ
όρουσ. Το ποςό τθσ πρόβλεψθσ είναι θ διαφορά μεταξφ τθσ λογιςτικισ αξίασ και τθσ παροφςασ
αξίασ των εκτιμϊμενων μελλοντικϊν ταμειακϊν ροϊν, προεξοφλθμζνων με το πραγματικό επιτόκιο,
και καταχωρείται ωσ ζξοδο ςτθν κατάςταςθ ςυνολικοφ ειςοδιματοσ τθσ χριςθσ.
2.9.

Σαμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα

Για τουσ ςκοποφσ ςφνταξθσ τθσ κατάςταςθσ ταμειακϊν ροϊν, ωσ ταμειακά διακζςιμα νοοφνται τα
υπόλοιπα των λογαριαςμϊν «ταμείο» και «κατακζςεισ όψεωσ». Ωσ ιςοδφναμα νοοφνται οι
βραχυπρόκεςμεσ κατακζςεισ προκεςμίασ. Τα ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα χρθςιμοποιοφνται
από τθν Εταιρεία για τθν εξυπθρζτθςθ των βραχυπρόκεςμων υποχρεϊςεϊν τθσ και ο κίνδυνοσ
μεταβολισ τθσ εφλογθσ αξίασ τουσ είναι αςιμαντοσ.
2.10. Μετοχικό κεφάλαιο
Οι κοινζσ μετοχζσ καταχωροφνται ςτα ίδια κεφάλαια. Τα ζξοδα αυξιςεωσ κεφαλαίου
παρουςιάηονται, κακαρά από φόρουσ, αφαιρετικά ςτα ίδια κεφάλαια ωσ μείωςθ του προϊόντοσ
ζκδοςθσ. Οι δαπάνεσ ίδρυςθσ και πρϊτθσ εγκατάςταςθσ αναγνωρίηονται ωσ ζξοδα κατά το χρόνο
πραγματοποίθςισ τουσ.
2.11. Προμθκευτζσ και λοιπζσ υποχρεϊςεισ
Οι υποχρεϊςεισ αρχικά καταχωροφνται αρχικά ςτθν εφλογθ αξία τουσ και μεταγενζςτερα
επιμετροφνται ςτο αποςβεςμζνο κόςτοσ με τθ μζκοδο του πραγματικοφ επιτοκίου.
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2.12. Σρζχουςεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ
Ωσ ΑΕΕΑΡ, θ Εταιρεία δεν υπόκειται ςε φόρο ειςοδιματοσ αλλά φορολογείται βάςει του
ενεργθτικοφ τθσ. Ριο αναλυτικά, θ Εταιρεία φορολογείται με ςυντελεςτι φόρου ίςου με το 10% επί
του εκάςτοτε ιςχφοντοσ επιτοκίου παρζμβαςθσ τθσ Ε.Κ.Τ. προςαυξθμζνου κατά 1 ποςοςτιαία
μονάδα, επί του μζςου όρου των εξαμθνιαίων επενδφςεων τθσ πλζον διακεςίμων ςε τρζχουςεσ
τιμζσ. Οι τρζχουςεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ περιλαμβάνουν τισ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ
προσ τισ φορολογικζσ αρχζσ που ςχετίηονται με τον ανωτζρω πλθρωτζο φόρο.
Κακϊσ θ φορολογικι υποχρζωςθ τθσ Εταιρείασ υπολογίηεται βάςει του ενεργθτικοφ τθσ και όχι
βάςει των κερδϊν τθσ, δεν προκφπτουν προςωρινζσ διαφορζσ και επομζνωσ δεν δθμιουργοφνται
αντίςτοιχα αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ ι/και απαιτιςεισ.
2.13. Παροχζσ προσ εργαηομζνουσ
Τα «Ρρογράμματα κακοριςμζνων ειςφορϊν» περιλαμβάνουν τθν καταβολι, από τον εργοδότθ,
ςυγκεκριμζνων ειςφορϊν ςε αςφαλιςτικά Ταμεία χωρίσ καμία άλλθ νομικι ι ςυμβατικι
υποχρζωςθ για περαιτζρω ειςφορζσ, ςε περίπτωςθ που το Ταμείο αδυνατεί να καταβάλει ςφνταξθ
ςτον αςφαλιηόμενο. Δθλαδι, θ υποχρζωςθ του εργοδότθ περιορίηεται ςτθν καταβολι των
εργοδοτικϊν ειςφορϊν ςτα Ταμεία. Οι ειςφορζσ που καταβάλλονται ςε ετιςια βάςθ
καταχωροφνται ςτα αποτελζςματα κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου που αφοροφν και
περιλαμβάνονται ςτισ «Αμοιβζσ και Ζξοδα Ρροςωπικοφ».
Τα «Ρρογράμματα κακοριςμζνων παροχϊν» είναι προγράμματα παροχϊν ςτουσ εργαηομζνουσ
μετά τθν ζξοδο από τθν υπθρεςία ςτα οποία οι παροχζσ κακορίηονται με βάςθ ςυγκεκριμζνεσ
παραμζτρουσ όπωσ τα ζτθ προχπθρεςίασ, θ θλικία και ο μιςκόσ. Θ διαφορά με τα προγράμματα
κακοριςμζνων ειςφορϊν είναι ότι ο εργοδότθσ φζρει τθν ευκφνθ για τθν καταβολι των
ςυμφωνθμζνων παροχϊν ςτον εργαηόμενο. Το μόνο πρόγραμμα κακοριςμζνων παροχϊν που
υφίςταται ςτθν Εταιρεία αφορά ςτθν καταβολι τθσ νόμιμθσ αποηθμίωςθσ του Ν. 2112/1920. Το
πρόγραμμα αυτό δεν είναι αυτοχρθματοδοτοφμενο. Στα προγράμματα κακοριςμζνων παροχϊν, θ
αξία τθσ υποχρζωςθσ είναι ίςθ με τθν παροφςα αξία των κακοριςμζνων πλθρωτζων παροχϊν κατά
τθν θμερομθνία των οικονομικϊν καταςτάςεων μειωμζνθσ κατά τθν εφλογθ αξία των περιουςιακϊν
ςτοιχείων του προγράμματοσ, μετά από προςαρμογι για μθ αναγνωριςκζντα αναλογιςτικά κζρδθ ι
ηθμίεσ κακϊσ και του κόςτουσ παρελκόντων υπθρεςιϊν. Θ Εταιρεία εφαρμόηει τον «κανόνα
περικωρίου» του Δ.Λ.Ρ. 19 «Ραροχζσ ςε εργαηομζνουσ», ςφμφωνα με το οποίο μζροσ από τα κζρδθ
ι ηθμιζσ που ζχουν προκφψει από αναλογιςτικζσ μελζτεσ δφναται να μθν αναγνωριςτοφν και να
αποςβεςκοφν επί του μζςου χρόνου που απομζνει ωσ τθ ςυνταξιοδότθςθ των αςφαλιςμζνων.
Θ υποχρζωςθ κακοριςμζνων παροχϊν εκτιμάται ετθςίωσ από ανεξάρτθτουσ αναλογιςτζσ με τθ
χριςθ τθσ μεκόδου τθσ προβεβλθμζνθσ πιςτωτικισ μονάδασ (projected unit credit method). Θ
παροφςα αξία τθσ υποχρζωςθσ προςδιορίηεται από τισ εκτιμϊμενεσ μελλοντικζσ ταμειακζσ ροζσ,
προεξοφλθμζνεσ με το επιτόκιο υψθλισ ποιότθτασ εταιρικϊν ομολόγων με διάρκεια ανάλογθ τθσ
υποχρζωςθσ. Το ςχετικό κόςτοσ καταχωρείται ςτα αποτελζςματα κατά τθ διάρκεια τθσ παροχισ των
υπθρεςιϊν των αςφαλιςμζνων.
2.14. Προβλζψεισ
Θ Εταιρεία διενεργεί προβλζψεισ για ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ και κινδφνουσ όταν υπάρχει
παροφςα νομικι ι τεκμαιρόμενθ δζςμευςθ, ωσ αποτζλεςμα παρελκόντων γεγονότων, μεγάλθ
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πικανότθτα εκροισ πόρων που εμπεριζχουν οικονομικά οφζλθ για το διακανονιςμό τθσ
υποχρζωςθσ και είναι εφικτό να εκτιμθκεί το ποςό τθσ υποχρζωςθσ.
2.15. Αναγνϊριςθ εςόδων
Το ζςοδα από λειτουργικζσ μιςκϊςεισ αναγνωρίηονται ςτα αποτελζςματα, με τθ ςτακερι μζκοδο,
κατά τθ διάρκεια τθσ μίςκωςθσ. Πταν θ Εταιρεία παρζχει κίνθτρα ςτουσ πελάτεσ τθσ, το κόςτοσ
αυτϊν των κινιτρων αναγνωρίηεται κατά τθ διάρκεια τθσ μίςκωςθσ, με τθ ςτακερι μζκοδο,
μειωτικά των εςόδων από λειτουργικζσ μιςκϊςεισ.
Τα ζςοδα από πϊλθςθ ακινιτων αναγνωρίηονται με τθν πραγματοποίθςθ τθσ πϊλθςθσ.
Τα ζςοδα από τόκουσ αναγνωρίηονται ωσ δεδουλευμζνα με βάςθ τθ μζκοδο του πραγματικοφ
επιτοκίου.
2.16. Ζςοδα από τόκουσ
Τα ζςοδα από τόκουσ, που αφοροφν ςε τόκουσ από κατακζςεισ όψεωσ και προκεςμίασ,
καταχωροφνται ςτα αποτελζςματα χρθςιμοποιϊντασ τθ μζκοδο του πραγματικοφ επιτοκίου.
Πταν ζνα χρθματοοικονομικό περιουςιακό ςτοιχείο ι μια ομάδα παρόμοιων τζτοιων ςτοιχείων ζχει
υποςτεί απομείωςθ, τα ζςοδα από τόκουσ αναγνωρίηονται χρθςιμοποιϊντασ το επιτόκιο που
χρθςιμοποιικθκε για να προεξοφλθκοφν οι μελλοντικζσ ταμειακζσ ροζσ για τον ςκοπό τθσ
επιμζτρθςθσ τθσ ηθμίασ απομείωςθσ.
2.17. Διανομι μεριςμάτων
Τα μερίςματα που αναλογοφν ςτισ κοινζσ μετοχζσ, αναγνωρίηονται ωσ υποχρζωςθ κατά τθν περίοδο
ςτθν οποία εγκρίνονται από τθ Γενικι Συνζλευςθ των Μετόχων τθσ Εταιρείασ.
2.18. Σομείσ δραςτθριότθτασ
Οι τομείσ δραςτθριότθτασ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ, παρουςιάηονται με τρόπο αντίςτοιχο με
τουσ τομείσ δραςτθριότθτασ ςτισ εςωτερικζσ αναφορζσ, οι οποίεσ χρθςιμοποιοφνται από τον
αρμόδιο επικεφαλισ ι το αρμόδιο όργανο για τθ λιψθ επιχειρθματικϊν αποφάςεων. Ο αρμόδιοσ
επικεφαλισ ι το αρμόδιο όργανο είναι υπεφκυνο για τθ λιψθ αποφάςεων ςχετικά με τον
καταμεριςμό των πόρων ανά τομζα δραςτθριότθτασ και τθν αξιολόγθςθ τθσ απόδοςισ του. Θ
Εταιρεία όριςε ωσ αρμόδιο όργανο για τθ λιψθ επιχειρθματικϊν αποφάςεων, τθν Επενδυτικι
Επιτροπι τθσ Εταιρείασ.
2.19. υναλλαγζσ με ςυνδεδεμζνα μζρθ
Στα ςυνδεδεμζνα μζρθ περιλαμβάνονται θ μθτρικι εταιρεία, ΕΤΕ κακϊσ και επιχειριςεισ, ςτισ
οποίεσ θ Τράπεηα διατθρεί τον ζλεγχο ι αςκεί ουςιϊδθ επιρροι ςτθ διαχείριςθ και οικονομικι
πολιτικι τουσ. Επίςθσ, ωσ ςυνδεδεμζνα μζρθ κεωροφνται τα μζλθ τθσ Διοίκθςθσ τθσ Εταιρείασ,
ςτενά ςυγγενικά με αυτά πρόςωπα, εταιρείεσ που κατζχονται από αυτά ι ςτισ οποίεσ τα τελευταία
ζχουν ουςιϊδθ επιρροι ςτθ διαχείριςθ και οικονομικι πολιτικι τουσ. Πλεσ οι ςυναλλαγζσ με
ςυνδεδεμζνα μζρθ, πραγματοποιοφνται ουςιαςτικά με όρουσ ίδιουσ με εκείνουσ που ιςχφουν για
παρόμοιεσ ςυναλλαγζσ με μθ ςυνδεδεμζνα μζρθ, ςυμπεριλαμβανομζνων επιτοκίων και
εξαςφαλίςεων και δεν εμπεριζχουν κίνδυνο υψθλότερο του κανονικοφ.
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2.20. υμψθφιςμόσ χρθματοοικονομικϊν μζςων
Θ απεικόνιςθ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ του κακαροφ ποςοφ που προκφπτει από ςυμψθφιςμό
χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων επιτρζπεται, μόνο εφόςον
υφίςταται ςυμβατικό δικαίωμα που επιτρζπει το ςυμψθφιςμό των ποςϊν που ζχουν καταχωρθκεί
και παράλλθλα υπάρχει πρόκεςθ είτε για ταυτόχρονο διακανονιςμό του ςυνολικοφ ποςοφ, τόςο του
χρθματοοικονομικοφ περιουςιακοφ ςτοιχείου όςο και τθσ υποχρζωςθσ αντίςτοιχα, είτε για
διακανονιςμό του κακαροφ ποςοφ που προκφπτει μετά το ςυμψθφιςμό.
2.21. Κζρδθ ανά μετοχι
Ο δείκτθσ των βαςικϊν κερδϊν ανά μετοχι (EPS) υπολογίηεται διαιρϊντασ το κακαρό κζρδοσ ι τθ
ηθμία τθσ περιόδου που αναλογεί ςτουσ κοινοφσ μετόχουσ με το μζςο ςτακμιςμζνο αρικμό των
κοινϊν μετοχϊν ςε κυκλοφορία κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου, αφαιρουμζνων των μετοχϊν που
αποκτικθκαν από τθν Εταιρεία και κατζχονται ωσ ίδιεσ μετοχζσ.
Ο δείκτθσ των «προςαρμοςμζνων» κερδϊν ανά μετοχι υπολογίηεται με τθν ίδια μζκοδο όπωσ και
του δείκτθ των βαςικϊν κερδϊν ανά μετοχι, ωςτόςο τα κζρδθ και ο αρικμόσ των μετοχϊν
προςαρμόηονται ανάλογα, προκειμζνου να απεικονίςουν τθν ενδεχόμενθ μείωςθ των κερδϊν ανά
μετοχι που κα μποροφςε να επιφζρει θ μετατροπι τυχόν μετατρζψιμων ομολογιϊν ι θ άςκθςθ
δικαιωμάτων προαίρεςθσ αγοράσ μετοχϊν ι άλλων ςυναφϊν ςυμβολαίων, ςε κοινζσ μετοχζσ.

3.

θμαντικζσ Λογιςτικζσ Εκτιμιςεισ και Παραδοχζσ

Θ ςφνταξθ των οικονομικϊν καταςτάςεων ςφμφωνα με τα Δ.Ρ.Χ.Α. προχποκζτει τθ διενζργεια
εκτιμιςεων και παραδοχϊν από τθ Διοίκθςθ, οι οποίεσ επθρεάηουν τόςο τα λογιςτικά υπόλοιπα των
περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων, όςο και τα ζςοδα και ζξοδα που αναγνωρίςκθκαν ςτισ
οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ. Θ Διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ πιςτεφει ότι οι υποκειμενικζσ
κρίςεισ, εκτιμιςεισ και παραδοχζσ που ζχουν διενεργθκεί κατά τθ ςφνταξθ των οικονομικϊν
καταςτάςεων είναι οι κατάλλθλεσ δεδομζνου των γεγονότων που ίςχυαν κατά τθν 31 Δεκεμβρίου
2012 και 2011.
Οι εκτιμιςεισ και οι παραδοχζσ αξιολογοφνται διαρκϊσ και βαςίηονται ςτθν ιςτορικι εμπειρία και ςε
άλλουσ παράγοντεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων αναμενόμενων μελλοντικϊν γεγονότων που, υπό τισ
παροφςεσ ςυνκικεσ, αναμζνεται να πραγματοποιθκοφν.
3.1.

θμαντικζσ λογιςτικζσ εκτιμιςεισ και παραδοχζσ

Θ Εταιρεία προβαίνει ςε εκτιμιςεισ και παραδοχζσ ςχετικά με τθν εξζλιξθ των μελλοντικϊν
γεγονότων. Οι εκτιμιςεισ αυτζσ, εξ’ οριςμοφ, ςπάνια ταυτίηονται με τα πραγματικά αποτελζςματα
τα οποία προκφπτουν. Οι εκτιμιςεισ και παραδοχζσ που ενζχουν ςθμαντικό κίνδυνο να
προκαλζςουν ουςιϊδεισ προςαρμογζσ ςτισ λογιςτικζσ αξίεσ των περιουςιακϊν ςτοιχείων και των
υποχρεϊςεων ςτθν επόμενθ οικονομικι περίοδο ζχουν ωσ εξισ:
α) Εκτίμθςθ τθσ «εφλογθσ αξίασ» των επενδφςεων ςε ακίνθτα τθσ Εταιρείασ.
Θ πλζον κατάλλθλθ ζνδειξθ τθσ «εφλογθσ αξίασ» είναι οι τρζχουςεσ αξίεσ που ιςχφουν ςε μια ενεργι
αγορά για ςυναφι μιςκωτιρια αλλά και λοιπά ςυμβόλαια. Εάν δεν είναι εφικτι θ ανεφρεςθ τζτοιων
πλθροφοριϊν θ Εταιρεία προςδιορίηει τθν αξία μζςα από ζνα εφροσ λογικϊν εκτιμιςεων των
«ευλόγων αξιϊν». Σφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία για τισ Α.Ε.Ε.Α.Ρ., οι εκτιμιςεισ των
επενδφςεων ςε ακίνθτα πρζπει να υποςτθρίηονται από ανεξάρτθτεσ εκτιμιςεισ οι οποίεσ
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πραγματοποιοφνται από το Σ.Ο.Ε. για τθν 30 Ιουνίου και 31 Δεκεμβρίου κάκε ζτουσ. Οι εκτιμιςεισ
βαςίηονται πρωτογενϊσ ςε προβλζψεισ προεξοφλθμζνων ταμειακϊν ροϊν λόγω μθ φπαρξθσ
επαρκϊν τρεχουςϊν τιμϊν που ιςχφουν ςε μια ενεργι αγορά. Για να πάρει μια τζτοια απόφαςθ, θ
Εταιρεία λαμβάνει υπ’ όψιν τθσ δεδομζνα από διάφορεσ πθγζσ, που περιλαμβάνουν:
(i)

(ii)

(iii)

Τρζχουςεσ τιμζσ ςε μια ενεργι αγορά ακινιτων διαφορετικισ φφςεωσ, κατάςταςθσ ι
τοποκεςίασ (ι υποκείμενεσ ςε διαφορετικζσ μιςκϊςεισ ι λοιπά ςυμβόλαια), οι οποίεσ ζχουν
αναπροςαρμοςτεί ωσ προσ αυτζσ τισ διαφορζσ.
Ρρόςφατεσ τιμζσ παρόμοιων ακινιτων ςε λιγότερο ενεργζσ αγορζσ, αναπροςαρμοςμζνεσ ζτςι
ϊςτε να απεικονίηονται οποιεςδιποτε μεταβολζσ ςτισ οικονομικζσ ςυνκικεσ που ζλαβαν
χϊρα από τθν θμερομθνία που ζγιναν οι αντίςτοιχεσ ςυναλλαγζσ ςε εκείνεσ τισ τιμζσ, και
Ρροεξόφλθςθ ταμειακϊν ροϊν, βαςιςμζνεσ ςε αξιόπιςτεσ εκτιμιςεισ μελλοντικϊν ταμειακϊν
ροϊν, που πθγάηουν από τουσ όρουσ των εν ιςχφ μιςκωμάτων και άλλων ςυμβολαίων και
(όπου είναι εφικτό) από εξωτερικά ςτοιχεία όπωσ, τρζχουςεσ τιμζσ ενοικίαςθσ παρεμφερϊν
ακινιτων ςτθν ίδια τοποκεςία και κατάςταςθ, χρθςιμοποιϊντασ προεξοφλθτικά επιτόκια
που απεικονίηουν τθν τρζχουςα εκτίμθςθ τθσ αγοράσ αναφορικά με τθν αβεβαιότθτα για το
φψοσ και τθν χρονικι ςτιγμι εμφάνιςθσ αυτϊν των ταμειακϊν ροϊν.

β) Κφριεσ παραδοχζσ τθσ Διοίκθςθσ για τθν εκτίμθςθ τθσ «εφλογθσ αξίασ».
Εάν δεν είναι εφικτι θ ανεφρεςθ τρεχουςϊν ι προςφάτων τιμϊν, οι «εφλογεσ αξίεσ» των
επενδφςεων ςε ακίνθτα προςδιορίηονται με τθν εφαρμογι τεχνικϊν αποτίμθςθσ προεξόφλθςθσ
ταμειακϊν ροϊν. Θ Εταιρεία χρθςιμοποιεί παραδοχζσ, οι οποίεσ κατά κφριο λόγο βαςίηονται ςτισ
ςυνκικεσ τθσ αγοράσ που επικρατοφν, κατά τθν θμερομθνία κατάρτιςθσ των οικονομικϊν
καταςτάςεων.
Οι κφριεσ παραδοχζσ που κεμελιϊνουν τισ εκτιμιςεισ τθσ Διοίκθςθσ για τον προςδιοριςμό τθσ
«εφλογθσ αξίασ» είναι αυτζσ που ςχετίηονται με: τθν είςπραξθ ςυμβατικϊν ενοικίων,
προςδοκϊμενα μελλοντικά μιςκϊματα ςτθν αγορά, κενζσ περίοδοι, υποχρεϊςεισ ςυντιρθςθσ,
κακϊσ και κατάλλθλα προεξοφλθτικά επιτόκια. Αυτζσ οι εκτιμιςεισ ςυγκρίνονται ςυςτθματικά με
πραγματικά ςτοιχεία από τθν αγορά, με πραγματοποιθκείςεσ ςυναλλαγζσ τθσ Εταιρείασ και με
εκείνεσ που ανακοινϊνονται από τθν αγορά. Τα προςδοκϊμενα μελλοντικά μιςκϊματα
προςδιορίηονται βάςει των τρεχόντων ενοικίων όπωσ ιςχφουν ςτθν αγορά, για παρεμφερι ακίνθτα,
ςτθν ίδια τοποκεςία και κατάςταςθ.
Εάν οι κενζσ περίοδοι χωρίσ μιςκωτιρια ςτθν ανάλυςθ προεξόφλθςθσ ταμειακϊν ροϊν διζφεραν
κατά +/-10% από τισ εκτιμιςεισ τθσ Διοίκθςθσ, θ λογιςτικι αξία των επενδφςεων ςε ακίνθτα κα
ιταν, κατά εκτίμθςθ, χαμθλότερθ και υψθλότερθ κατά €1.229, αντίςτοιχα. Εάν το προεξοφλθτικό
επιτόκιο που χρθςιμοποιείται ςτθν ανάλυςθ προεξόφλθςθσ ταμειακϊν ροϊν διζφερε κατά +/-10%
από τισ εκτιμιςεισ τθσ Διοίκθςθσ, θ λογιςτικι αξία των επενδφςεων ςε ακίνθτα κα ιταν κατά
εκτίμθςθ €40.911 χαμθλότερθ ι €45.480 υψθλότερθ, αντίςτοιχα.
3.2.

θμαντικζσ κρίςεισ τθσ Διοίκθςθσ για τθν εφαρμογι των λογιςτικϊν αρχϊν

Θ Εταιρεία δεν προζβθ ςε ςθμαντικζσ κρίςεισ το 2012.
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4.
4.1.

Διαχείριςθ Χρθματοοικονομικϊν Κινδφνων
Διαχείριςθ χρθματοοικονομικοφ κινδφνου

Θ Εταιρεία εκτίκεται ςε αρκετοφσ χρθματοοικονομικοφσ κινδφνουσ όπωσ κίνδυνο αγοράσ, πιςτωτικό
κίνδυνο και κίνδυνο ρευςτότθτασ. Οι χρθματοοικονομικοί κίνδυνοι ςχετίηονται με τα παρακάτω
χρθματοοικονομικά μζςα: εμπορικζσ απαιτιςεισ, ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα και
προμθκευτζσ και λοιπζσ υποχρεϊςεισ. Οι λογιςτικζσ αρχζσ ςχετικά με τα παραπάνω
χρθματοοικονομικά μζςα περιγράφονται ςτθ Σθμείωςθ 2. Θ πολιτικι διαχειρίςεωσ κινδφνων που
ακολουκεί θ Εταιρεία επικεντρϊνεται ςτθν ελαχιςτοποίθςθ των επιπτϊςεων από τισ απρόβλεπτεσ
μεταβολζσ τθσ αγοράσ.
α) Κίνδυνοσ αγοράσ
i) Συναλλαγματικόσ κίνδυνοσ
Θ Εταιρεία ζχει δραςτθριότθτα ςτθν Ελλάδα, οπότε δεν είναι ςθμαντικά εκτεκειμζνθ ςε κινδφνουσ
από ξζνο νόμιςμα.
ii) Κίνδυνοσ τιμϊν
Θ Εταιρεία εκτίκεται ςε κίνδυνο από τθν μεταβολι τθσ αξίασ των ακινιτων και μιςκωμάτων θ οποία
μπορεί να προζρχεται α) από τισ εξελίξεισ τθσ κτθματαγοράσ ςτθν οποία δραςτθριοποιείται θ
Εταιρεία β) από τα χαρακτθριςτικά των ακινιτων ιδιοκτθςίασ τθσ και γ) από γεγονότα που αφοροφν
τουσ υφιςτάμενουσ μιςκωτζσ τθσ Εταιρείασ. Θ Εταιρεία ελαχιςτοποιεί τθν ζκκεςθ τθσ ςτον κίνδυνο
αυτό, κακϊσ θ πλειοψθφία των μιςκωτθρίων τθσ Εταιρείασ αφορά ςε μακροπρόκεςμεσ
λειτουργικζσ μιςκϊςεισ με μιςκωτζσ υψθλισ πιςτολθπτικισ ικανότθτασ για διάρκεια τουλάχιςτον 20
ετϊν, ςτισ οποίεσ οι ετιςιεσ αναπροςαρμογζσ των μιςκωμάτων ςυνδζονται με τον Δείκτθ Τιμϊν
Καταναλωτι πλζον περικωρίου ζωσ και 1%. Θ Εταιρεία δεν εκτίκεται ςε κίνδυνο ςχετικά με
χρθματοοικονομικά μζςα εφόςον δεν κατζχει ςυμμετοχικοφσ τίτλουσ.
Θ Εταιρεία διζπεται από κεςμικό πλαίςιο, ςφμφωνα με το οποίο: α) απαιτείται περιοδικι
αποτίμθςθ των ακινιτων τθσ Εταιρείασ από το Σ.Ο.Ε., β) απαιτείται αποτίμθςθ τθσ αξίασ των
ακινιτων προ απόκτθςθσ ι προ πϊλθςθσ από το Σ.Ο.Ε., γ) επιτρζπεται θ αποπεράτωςθ ι επιςκευι
ακινιτων εφόςον το κόςτοσ αποπεράτωςισ τουσ δεν ξεπερνά το 25% τθσ τελικισ εμπορικισ αξίασ
μετά τθν ολοκλιρωςθ των ζργων και δ) απαγορεφεται θ αξία κάκε ακινιτου να υπερβαίνει το 25%
τθσ αξίασ του χαρτοφυλακίου ακινιτων. Το κακεςτϊσ αυτό ςυμβάλλει ςθμαντικά ςτθν αποφυγι
ι/και ςτθν ζγκαιρθ αντιμετϊπιςθ των ςχετικϊν κινδφνων.
iii) Κίνδυνοσ ταμειακϊν ροϊν και κίνδυνοσ μεταβολϊν εφλογθσ αξίασ λόγω μεταβολισ των
επιτοκίων
Θ Εταιρεία ζχει ςτο ενεργθτικό τθσ ςθμαντικά ζντοκα ςτοιχεία που περιλαμβάνουν κατακζςεισ
όψεωσ και βραχυπρόκεςμεσ τραπεηικζσ κατακζςεισ.
Ωςτόςο, θ Εταιρεία δεν είναι εκτεκειμζνθ ςτον κίνδυνο ταμειακϊν ροϊν και ςτον κίνδυνο
μεταβολϊν εφλογθσ αξίασ λόγω μεταβολισ των επιτοκίων, κακϊσ οι βραχυπρόκεςμεσ τραπεηικζσ
κατακζςεισ ζχουν μζγιςτθ ιςχφ 3 μινεσ (άρα και το επιτόκιό τουσ αναπροςαρμόηεται κάκε τρίμθνο)
και θ Εταιρεία δεν ζχει χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ και τραπεηικά δάνεια. Οι απαιτιςεισ από πελάτεσ
και οι λοιπζσ απαιτιςεισ δεν τοκίηονται και είναι βραχυπρόκεςμθσ λιξθσ.
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β) Πιςτωτικόσ κίνδυνοσ
Θ Εταιρεία ζχει ςυγκεντρϊςεισ πιςτωτικοφ κινδφνου αναφορικά με τισ απαιτιςεισ από μιςκϊματα
που προζρχονται από ςυμβόλαια λειτουργικισ μίςκωςθσ ακίνθτθσ περιουςίασ. Ο πιςτωτικόσ
κίνδυνοσ αφορά περιπτϊςεισ ακζτθςθσ υποχρζωςθσ αντιςυμβαλλομζνων να εκπλθρϊςουν τισ
ςυναλλακτικζσ τουσ υποχρεϊςεισ. Δεν αναμζνονται ςθμαντικζσ ηθμίεσ κακϊσ οι ςυμφωνίεσ
μίςκωςθσ ακινιτων πραγματοποιοφνται με πελάτεσ - μιςκωτζσ με επαρκι πιςτολθπτικι ικανότθτα
και το μεγαλφτερο μζροσ του χαρτοφυλακίου ακινιτων τθσ Εταιρείασ είναι μιςκωμζνο ςτθν ΕΤΕ
(99,03% των ςυνολικϊν εςόδων από μιςκϊματα). Θ μζγιςτθ ζκκεςθ τθσ Εταιρείασ ςε πιςτωτικό
κίνδυνο παρατίκεται παρακάτω (κίνδυνοσ ρευςτότθτασ).
γ) Κίνδυνοσ ρευςτότθτασ
Ο υφιςτάμενοσ ι μελλοντικόσ κίνδυνοσ για τα κζρδθ και το κεφάλαιο που απορρζει από τθν
αδυναμία τθσ Εταιρείασ να ειςπράξει λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ χωρίσ να υποςτεί ςθμαντικζσ
απϊλειεσ. Οι χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ τθσ Εταιρείασ ανζρχονταν τθν 31 Δεκεμβρίου2012
ςε €643 (31 Δεκεμβρίου 2011: €296) και είναι πλθρωτζεσ εντόσ δϊδεκα μθνϊν.
Δεν υφίςταται ςθμαντικόσ κίνδυνοσ ρευςτότθτασ δεδομζνου του χαμθλοφ υπολοίπου των ωσ άνω
υποχρεϊςεων τθσ Εταιρείασ ςε ςχζςθ με τα ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα και τισ απαιτιςεισ
τθσ Εταιρείασ από ςυμβάςεισ λειτουργικισ μίςκωςθσ ακινιτων, αλλά και τθσ καλισ πρόςβαςθσ τθσ
Εταιρείασ ςτθν αγορά Χριματοσ, μζςω τθσ μθτρικισ εταιρείασ.
4.2.

Διαχείριςθ κεφαλαιουχικοφ κινδφνου

Ο ςκοπόσ τθσ Εταιρείασ κατά τθ διαχείριςθ των κεφαλαίων είναι θ διαςφάλιςθ τθσ ικανότθτάσ τθσ
να ςυνεχίςει τθ δραςτθριότθτά τθσ ϊςτε να εξαςφαλίηει τισ αποδόςεισ για τουσ μετόχουσ και τα
οφζλθ των λοιπϊν μερϊν τα οποία ςχετίηονται με τθν Εταιρεία, να διατθρεί μία βζλτιςτθ
κεφαλαιακι διάρκρωςθ και να ςυμμορφϊνεται με τον Ν. 2778/1999, όπωσ ιςχφει.
Δε ςυντρζχει κίνδυνοσ κεφαλαίου για τθν Εταιρεία, λόγω του μεγάλου φψουσ των κεφαλαίων και
των ελάχιςτων υποχρεϊςεϊν τθσ. Για τθν απόκτθςθ νζων ακινιτων, θ Εταιρεία μπορεί να προβεί
είτε ςε αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου, είτε ςε δανειςμό μζςα ςτο πλαίςιο που ορίηει ο Ν.2778/1999,
όπωσ ιςχφει.
Σφμφωνα με τθν κοινι πρακτικι του κλάδου, θ εξζλιξθ τθσ κεφαλαιακισ διάρκρωςθσ τθσ Εταιρείασ
παρακολουκείται με τον δείκτθ μόχλευςθσ (debt ratio). Ο δείκτθσ υπολογίηεται διαιρϊντασ τα
ςυνολικά δάνεια (ςυμπεριλαμβανομζνων των χρθματοδοτικϊν μιςκϊςεων) προσ τα ςυνολικά
ςτοιχεία ενεργθτικοφ, όπωσ εμφανίηονται ςτθν κατάςταςθ οικονομικισ κζςθσ. Το νομικό κακεςτϊσ
που διζπει τισ Α.Ε.Ε.Α.Ρ. ςτθν Ελλάδα επιτρζπει ςτισ Ελλθνικζσ Α.Ε.Ε.Α.Ρ. τθ ςφναψθ δανείων και
παροχι πιςτϊςεων ςε αυτζσ ποςά που ςτο ςφνολο τουσ δεν υπερβαίνουν το 50% του ενεργθτικοφ
τουσ, για τθν απόκτθςθ και αξιοποίθςθ ακινιτων.
Στόχοσ τθσ Εταιρείασ είναι θ βελτιςτοποίθςθ των κεφαλαίων τθσ μζςω τθσ ςωςτισ διαχείριςθσ των
πιςτϊςεων τθσ. Θ Εταιρεία τθν 31 Δεκεμβρίου 2012 δεν ζχει δανειακζσ υποχρεϊςεισ,
ςυμπεριλαμβανομζνων και χρθματοδοτικϊν μιςκϊςεων. Ωσ αποτζλεςμα ο δείκτθσ μόχλευςθσ
ανζρχεται ςε 0% (31 Δεκεμβρίου 2011: 0%).
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5.

Σομείσ Δραςτθριότθτασ

Οι επιχειρθματικοί τομείσ τθσ Εταιρείασ, ανάλογα με τθν προζλευςθ του εςόδου του ανά κατθγορία ακινιτων, διακρίνονται ςτουσ εξισ τομείσ: α)
καταςτιματα, β) γραφεία γ) λοιπά (τα οποία περιλαμβάνουν αποκικεσ και χϊρουσ ςτάκμευςθσ). Θ Εταιρεία δραςτθριοποιείται μόνο ςτθν ελλθνικι αγορά
και ωσ εκ τοφτου δεν ζχει ανάλυςθ ςε δευτερεφοντεσ τομείσ δραςτθριότθτασ.
Για τθ χριςθ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 2012:
Ζςοδα από μιςκϊςεισ ακινιτων
φνολο εςόδων τομζων
Κακαρι ηθμιά από αναπροςαρμογι ακινιτων ςε εφλογεσ αξίεσ
Άμεςα ζξοδα ςχετιηόμενα με επενδφςεισ ςε ακίνθτα
φνολο λειτουργικϊν εξόδων τομζων
Μθ κατανεμθμζνα λειτουργικά ζξοδα
Λειτουργικά κζρδθ
Μθ κατανεμθμζνα ζςοδα από τόκουσ
Κζρδθ προ φόρων
Φόροσ
Κακαρά κζρδθ χριςθσ
Στοιχεία ενεργθτικοφ επιχειρθματικϊν τομζων
Μθ κατανεμθμζνα ςτοιχεία ενεργθτικοφ
φνολο ενεργθτικοφ
Υποχρεϊςεισ επιχειρθματικϊν τομζων
Μθ κατανεμθμζνεσ υποχρεϊςεισ
φνολο υποχρεϊςεων
Προςκικεσ μθ κυκλοφοροφντων ςτοιχείων ενεργθτικοφ

Καταςτιματα
45.552
45.552
(35.697)
(1.663)
(37.360)

Γραφεία
23.954
23.954
(14.014)
(973)
(14.987)

Λοιπά

(1.168)

(565)

(14)

515.443

249.504

6.212

771.159
174.067
945.226

3.155

1.619

37

4.811
964
5.775

10

25

-

35

518
518
(705)
(18)
(723)

φνολο
70.024
70.024
(50.416)
(2.654)
(53.070)
(944)
16.010
5.522
21.532
(1.747)
19.785
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Για τθ χριςθ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 2011:
Ζςοδα από μιςκϊςεισ ακινιτων
φνολο εςόδων τομζων
Κακαρι ηθμιά από αναπροςαρμογι ακινιτων ςε εφλογεσ αξίεσ
Άμεςα ζξοδα ςχετιηόμενα με επενδφςεισ ςε ακίνθτα
φνολο λειτουργικϊν εξόδων τομζων
Μθ κατανεμθμζνα λειτουργικά ζξοδα
Λειτουργικά κζρδθ
Μθ κατανεμθμζνα ζςοδα από τόκουσ
Κζρδθ προ φόρων
Φόροσ
Κακαρά κζρδθ χριςθσ
Στοιχεία ενεργθτικοφ επιχειρθματικϊν τομζων
Μθ κατανεμθμζνα ςτοιχεία ενεργθτικοφ
φνολο ενεργθτικοφ
Υποχρεϊςεισ επιχειρθματικϊν τομζων
Μθ κατανεμθμζνεσ υποχρεϊςεισ
φνολο υποχρεϊςεων
Προςκικεσ μθ κυκλοφοροφντων ςτοιχείων ενεργθτικοφ

Καταςτιματα
44.502
44.502
(42.843)
(2.012)
(44.855)

Γραφεία
23.327
23.327
(18.189)
(1.110)
(19.299)

Λοιπά

(1.401)

(669)

(18)

551.314

263.068

6.885

821.267
104.447
925.714

3.167

1.621

39

4.827
1.221
6.048

69

17

-

86

471
471
(575)
(18)
(593)

φνολο
68.300
68.300
(61.607)
(3.140)
(64.747)
(889)
2.664
3.300
5.964
(2.088)
3.876
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Σχετικά με τθν παραπάνω ανάλυςθ των επιχειρθματικϊν τομζων αναφζρουμε ότι:
(α)
(β)
(γ)

Δεν υπάρχουν ςυναλλαγζσ μεταξφ των επιχειρθματικϊν τομζων.
Τα ςτοιχεία ενεργθτικοφ επιχειρθματικϊν τομζων αποτελοφνται από επενδφςεισ ςε ακίνθτα
και απαιτιςεισ από πελάτεσ.
Τα μθ κατανεμόμενα ςτοιχεία ενεργθτικοφ αποτελοφνται από ενςϊματα πάγια ςτοιχεία,
άυλα περιουςιακά ςτοιχεία, ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα και λοιπζσ απαιτιςεισ.

Συγκζντρωςθ ςε πελάτεσ
Θ ΕΤΕ, μιςκωτισ τθσ Εταιρείασ αντιπροςωπεφει άνω του 10% των εςόδων από μιςκϊματα τθσ
Εταιρείασ. Τα ζςοδα από μιςκϊματα για τθ χριςθ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 2012 από τθν ΕΤΕ
ανιλκαν ςε €69.347, ιτοι 99,03% (31 Δεκεμβρίου 2011: €67.429, ιτοι 98,72%).

6.

-

Επενδφςεισ ςε Ακίνθτα

Χριςθ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου
Τπόλοιπο ζναρξθσ χριςθσ
Ρροςκικεσ:
Μεταγενζςτερεσ κεφαλαιουχικζσ δαπάνεσ αναφορικά με
επενδφςεισ ςε ακίνθτα
Κακαρι ηθμιά από τθν αναπροςαρμογι των επενδφςεων ςε
ακίνθτα ςτθν εφλογθ αξία
Τπόλοιπο λιξθσ χριςθσ

2012
820.990

2011
882.511

35

86

(50.416)
770.609

(61.607)
820.990

Σφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία για τισ Α.Ε.Ε.Α.Ρ., οι εκτιμιςεισ των επενδφςεων ςε ακίνθτα
πρζπει να υποςτθρίηονται από ανεξάρτθτεσ εκτιμιςεισ οι οποίεσ πραγματοποιοφνται από το Σ.Ο.Ε.
για τθν 30 Ιουνίου και 31 Δεκεμβρίου κάκε ζτουσ. Οι εκτιμιςεισ βαςίηονται πρωτογενϊσ ςε
προβλζψεισ προεξοφλθμζνων ταμειακϊν ροϊν λόγω μθ φπαρξθσ επαρκϊν τρεχουςϊν τιμϊν που
ιςχφουν ςε μια ενεργι αγορά.
Θ τελευταία εκτίμθςθ των ακινιτων τθσ Εταιρείασ ζγινε ςτισ 31 Δεκεμβρίου 2012 με βάςθ τισ από 31
Δεκεμβρίου 2012 εκκζςεισ εκτίμθςθσ του ΣΟΕ, όπωσ προβλζπεται και από τισ ςχετικζσ διατάξεισ του
Ν.2778/1999. Από τθν αναπροςαρμογι των επενδφςεων ςε ακίνθτα τθσ Εταιρείασ ςε εφλογεσ αξίεσ
προζκυψαν ηθμίεσ φψουσ €50.416 (χριςθ 2011: €61.607).
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7.

Ενςϊματα Πάγια τοιχεία

Οικόπεδα
και Κτιρια
Αξία κτιςθσ
Τπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2011
Ρροςκικεσ
Τπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2011

Ζπιπλα &
Λοιπόσ
Εξοπλιςμόσ

Ακινθτοποιιςεισ
υπό εκτζλεςθ

φνολο

1.328
1.328

2
2

19
19

1.330
19
1.349

υςςωρευμζνεσ αποςβζςεισ
Τπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2011
Αποςβζςεισ χριςεωσ
Τπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2011
Αναπόςβεςτθ αξία 31 Δεκεμβρίου
2011

(15)
(11)
(26)

(1)
(1)

-

(15)
(12)
(27)

1.302

1

19

1.322

Αξία κτιςθσ
Τπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012
Ρροςκικεσ
Τπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2012

1.328
1.328

2
2

19
75
94

1.349
75
1.424

(26)
(12)
(38)

(1)
(1)

-

(27)
(12)
(39)

1.290

1

94

1.385

υςςωρευμζνεσ αποςβζςεισ
Τπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012
Αποςβζςεισ χριςεωσ
Τπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2012
Αναπόςβεςτθ αξία 31 Δεκεμβρίου
2012

Δεν υπιρξε απομείωςθ τθσ αξίασ των ενςϊματων πάγιων περιουςιακϊν ςτοιχείων τθσ Εταιρείασ κατά
τα ζτθ 2011 και 2012.
Τα οικόπεδα και κτίρια περιλαμβάνουν το ιδιοχρθςιμοποιοφμενο για διοικθτικζσ υπθρεςίεσ ακίνθτο
που βρίςκεται ςτθν οδό Καραγεϊργθ Σερβίασ 6, Ακινα. Το ιδιοχρθςιμοποιοφμενο ακίνθτο
ειςφζρκθκε από τθν ΕΤΕ ςτθν Εταιρεία, ςφμφωνα με τθν από 14.01.2010 απόφαςθ τθσ Γενικισ
Συνζλευςθσ των Μετόχων τθσ ΕΤΕ (Σθμείωςθ 1). Θ εφλογθ αξία του ακινιτου τθν 30 Σεπτεμβρίου
2009 ανερχόταν ςτο ποςό των €1.328, ςφμφωνα με αποτίμθςθ που διενεργικθκε από το Σ.Ο.Ε. Θ
εφλογθ αξία τθν 31 Δεκεμβρίου 2012 ανερχόταν ςτο ποςό των €1.150 (31 Δεκεμβρίου 2011: €1.271).
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8.

Άυλα Περιουςιακά τοιχεία
Λογιςμικό

Αξία κτιςθσ
Τπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2011
Τπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2011

346
346

υςςωρευμζνεσ αποςβζςεισ
Τπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2011
Αποςβζςεισ χριςεωσ
Τπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2011
Αναπόςβεςτθ αξία 31 Δεκεμβρίου 2011

(14)
(29)
(43)
303

Αξία κτιςθσ
Τπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012
Τπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2012

346
346

υςςωρευμζνεσ αποςβζςεισ
Τπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012
Αποςβζςεισ χριςεωσ
Τπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2012
Αναπόςβεςτθ αξία 31 Δεκεμβρίου 2012

(43)
(29)
(72)
274

9.

Εμπορικζσ και Λοιπζσ Απαιτιςεισ

Θ ανάλυςθ των εμπορικϊν και λοιπϊν απαιτιςεων ζχει ωσ εξισ:
31.12.2012
Εμπορικζσ απαιτιςεισ
458
Απαιτιςεισ από ςυνδεδεμζνα μζρθ (Σθμείωςθ 23)
101
Απαιτιςεισ από το Δθμόςιο
5.904
Ρροπλθρωκζντα ζξοδα
1.057
Λοιπζσ απαιτιςεισ
30
φνολο
7.550

31.12.2011
271
17
5.904
1.055
23
7.270

Θ εφλογθ αξία των απαιτιςεων τθσ Εταιρείασ κεωρείται ότι προςεγγίηει τθ λογιςτικι αξία τουσ,
κακϊσ θ είςπραξι τουσ αναμζνεται να πραγματοποιθκεί ςε χρονικό διάςτθμα τζτοιο που θ επίδραςθ
τθσ χρονικισ αξίασ του χριματοσ κεωρείται αςιμαντθ.
Οι απαιτιςεισ από το Δθμόςιο αφοροφν κυρίωσ ςε φόρο ςυγκζντρωςθσ κεφαλαίου καταβλθκζν από
τθν Εταιρεία ςτισ 14.4.2010. Κατά τθν καταβολι του εν λόγω φόρου, θ Εταιρεία διατφπωςε ρθτι
επιφφλαξθ περί τθσ υποχρεϊςεϊσ τθσ για τθν καταβολι του φόρου αυτοφ ηθτϊντασ ταυτόχρονα τθ
νομιμότοκθ επιςτροφι του ποςοφ αυτοφ ωσ αχρεωςτιτωσ καταβλθκζντοσ, κακϊσ λόγω τθσ παρ. 1
του άρκρου 31 του Ν. 2778/1999, «οι εκδιδόμενεσ από εταιρεία επενδφςεων ςε ακίνθτθ περιουςία
μετοχζσ, κακϊσ και θ μεταβίβαςθ ακινιτων προσ αυτι απαλλάςςονται παντόσ φόρου, τζλουσ, τζλουσ
χαρτοςιμου, ειςφοράσ, δικαιϊματοσ ι οποιαςδιποτε άλλθσ επιβάρυνςθσ υπζρ του Δθμοςίου,
νομικϊν προςϊπων δθμοςίου δικαίου και γενικά τρίτων». Λόγω τθσ ςιωπισ τθσ Αρχισ επί τρίμθνο,
οπότε και απόρριψθσ ςιωπθρϊσ τθσ αίτθςθσ επιςτροφισ φόρου, θ Εταιρεία προζβθ ςε προςφυγι και
θ Διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ, ςτθριηόμενθ ςτθ γνϊμθ των νομικϊν τθσ ςυμβοφλων, εκτιμά ότι θ
επιςτροφι του ποςοφ είναι κατ’ ουςίαν βζβαιθ.
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Τα προπλθρωκζντα ζξοδα τθν 31 Δεκεμβρίου 2012 και 2011 αφοροφν κυρίωσ ςε δικθγορικά ζξοδα
και ζξοδα εκτιμιςεων για τθν προετοιμαςία τθσ ειςαγωγισ των μετοχϊν τθσ Εταιρείασ ςε
οργανωμζνθ αγορά.

10.

Σαμειακά Διακζςιμα και Ιςοδφναμα

Θ ανάλυςθ των ταμειακϊν διακεςίμων και ιςοδφναμων ζχει ωσ εξισ:
31.12.2012
Ταμείο
Κατακζςεισ όψεωσ
Κατακζςεισ προκεςμίασ
φνολο

31.12.2011

408
165.000
165.408

1
128
95.700
95.829

Θ εφλογθ αξία των ταμειακϊν διακεςίμων και ιςοδφναμων τθσ Εταιρείασ κεωρείται ότι προςεγγίηει τθ
λογιςτικι αξία τουσ.

11.

Μετοχικό Κεφάλαιο

Ο ςυνολικόσ αρικμόσ κοινϊν μετοχϊν τθν 31 Δεκεμβρίου 2012 και 2011 ανζρχονταν ςε 147.500.000
με ονομαςτικι αξία €4,00 ανά μετοχι. Το μετοχικό κεφάλαιο, ονομαςτικισ αξίασ €590.000, είναι
ολοςχερϊσ καταβλθμζνο. Οι μετοχζσ τθσ Εταιρίασ είναι κοινζσ ονομαςτικζσ με δικαίωμα ψιφου.
Θ Εταιρεία δε ζχει ςτθν κατοχι τθσ ίδιεσ μετοχζσ.

12.

Αποκεματικά

Τα αποκεματικά αναλφονται ωσ ακολοφκωσ:
Σακτικό
Αποκεματικό

Ειδικό
Αποκεματικό

Τπόλοιπο ζναρξθσ τθν 01.01.2011
Μεταφορά κερδϊν ςε τακτικό αποκεματικό

-

323.987

φνολο
323.987

1.803

-

1.803

Τπόλοιπο λιξθσ τθν 31.12.2011

1.803

323.987

325.790

Τπόλοιπο ζναρξθσ τθν 01.01.2012
Μεταφορά κερδϊν ςε τακτικό αποκεματικό

1.803
194

323.987
-

325.790
194

Τπόλοιπο λιξθσ τθν 31.12.2012

1.997

323.987

325.984

Ππωσ αναφζρκθκε ςτθ Σθμείωςθ 1, θ ΕΤΕ ειςζφερε 241 ακίνθτα ςτθν Εταιρεία με αντάλλαγμα
μετοχζσ τθσ Εταιρείασ. Ροςό €589.868, το οποίο ιςοφται με τθν αξία των ακινιτων όπωσ αυτά
εμφανίηονταν ςτα φορολογικά βιβλία τθσ ΕΤΕ τθν 30 Σεπτεμβρίου 2009, καταχωρικθκε ςτο μετοχικό
κεφάλαιο τθσ Εταιρείασ (Σθμείωςθ 11). Θ εφλογθ αξία των ακινιτων τθν 30 Σεπτεμβρίου 2009
ανερχόταν ςτο ποςό των €913.855,ςφμφωνα με αποτίμθςθ που διενεργικθκε από το Σ.Ο.Ε.
(Σθμειϊςεισ 6 και 7).
Θ Ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ των Μετόχων τθσ Εταιρείασ που ζλαβε χϊρα τθν 3 Αυγοφςτου 2010
αποφάςιςε τθν καταχϊρθςθ τθσ διαφοράσ μεταξφ τθσ εφλογθσ και τθσ φορολογικισ αξίασ των
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ειςφερκζντων ακινιτων κατά τθν 30 Σεπτεμβρίου 2009 ποςοφ €323.987 ςε λογαριαςμό ειδικοφ
αποκεματικοφ.

13.

Τποχρεϊςεισ Παροχϊν Προςωπικοφ λόγω Εξόδου από τθν Τπθρεςία

Σφμφωνα με το ελλθνικό εργατικό δίκαιο (Ν. 2112/1920, όπωσ τροποποιικθκε με τον Ν.4093/2012)
κάκε εργαηόμενοσ δικαιοφται εφάπαξ αποηθμίωςθ ςε περίπτωςθ καταγγελίασ τθσ εργαςιακισ του
ςφμβαςθσ από τον εργοδότθ ι ςε περίπτωςθ εξόδου από τθν υπθρεςία. Το ποςό τθσ αποηθμιϊςεωσ
εξαρτάται από το χρόνο προχπθρεςίασ και τισ αποδοχζσ του εργαηόμενου τθν θμζρα τθσ απολφςεωσ
ι ςυνταξιοδοτιςεϊσ του. Αν ο εργαηόμενοσ παραμείνει ςτθν Εταιρεία μζχρι και να ςυνταξιοδοτθκεί
κανονικά, δικαιοφται ποςό εφάπαξ ίςο με το 40% τθσ αποηθμίωςθσ που κα ζπαιρνε αν απολυόταν
τθν ίδια μζρα. Ο Κ.Ν. 2190/1920, περί ανωνφμων εταιρειϊν, προβλζπει ότι οι εταιρείεσ κα πρζπει να
ςχθματίηουν πρόβλεψθ που αφορά ςτο ςφνολο του προςωπικοφ και τουλάχιςτον για τθν υποχρζωςθ
που δθμιουργείται επί αποχωριςεωσ λόγω ςυνταξιοδοτιςεωσ (40% τθσ ςυνολικισ υποχρζωςθσ).
Οι υποχρεϊςεισ για τθν αποηθμίωςθ προςωπικοφ προςδιορίςκθκαν μζςω αναλογιςτικισ μελζτθσ
βάςει του Δ.Λ.Ρ. 19.
Θ μεταβολι τθσ υποχρζωςθσ αναλφεται ωσ εξισ:
31.12.2012
Κακαρι υποχρζωςθ ζναρξθσ χριςθσ
Συνολικό κόςτοσ αναγνωριςκζν ςτθν κατάςταςθ
ςυνολικϊν εςόδων
Κακαρι υποχρζωςθ αναγνωριςμζνθ ςτθν Κατάςταςθ
Οικονομικισ Θζςθσ

14.

31.12.2011
17

11

5

6

22

17

Προμθκευτζσ και Λοιπζσ Τποχρεϊςεισ

Θ ανάλυςθ των εμπορικϊν και λοιπϊν υποχρεϊςεων ζχει ωσ εξισ:
31.12.2012
Ρρομθκευτζσ
Υποχρεϊςεισ προσ ςυνδεδεμζνα μζρθ
(Σθμείωςθ 23)
Φόροι – Τζλθ
Λοιπζσ υποχρεϊςεισ
φνολο

31.12.2011
54

8

28
4.275
561
4.918

15
4.596
273
4.892

Οι Ρρομθκευτζσ και Λοιπζσ υποχρεϊςεισ είναι βραχυπρόκεςμθσ διάρκειασ και δε βαρφνονται με
τόκουσ.
Οι Φόροι – Τζλθ τθν 31 Δεκεμβρίου 2012 περιλαμβάνουν χαρτόςθμο μιςκωμάτων ποςοφ €2.520 (31
Δεκεμβρίου 2011: €2.457) και πρόβλεψθ για το Ειδικό Τζλοσ Θλεκτροδοτοφμενων Δομθμζνων
Επιφανειϊν (Ε.Ε.Τ.Θ.Δ.Ε.) του Ν. 4021/2011, ποςοφ €1.717 (31 Δεκεμβρίου 2011: €2.098).

15.

Κφκλοσ Εργαςιϊν

Ζςοδα από μιςκϊματα
φνολο

Από 01.01.2012
Ζωσ 31.12.2012
70.024
70.024

Από 01.01.2011
Ζωσ 31.12.2011
68.300
68.300
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Θ περίοδοσ μιςκϊςεων κατά τθ διάρκεια τθσ οποίασ θ Εταιρεία μιςκϊνει τισ επενδφςεισ ςε ακίνθτα
κάτω από ςυμβόλαια λειτουργικισ μίςκωςθσ, είναι, ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ, τουλάχιςτον 20
ζτθ. Τα μιςκϊματα αναπροςαρμόηονται ετθςίωσ ςφμφωνα με τουσ όρουσ των ςυμβάςεων ςε ςχζςθ
με το Δείκτθ Τιμϊν Καταναλωτι (Δ.Τ.Κ.) προςαυξθμζνο ζωσ και 1%.
Τα υπάρχοντα ςυμβόλαια λειτουργικϊν μιςκϊςεων δεν περιλαμβάνουν ενδεχόμενα μιςκϊματα. Τα
ζςοδα από μιςκϊματα τθσ Εταιρείασ δεν υπόκεινται ςε εποχιακζσ διακυμάνςεισ.
Θ Εταιρεία τθν 31 Δεκεμβρίου 2012 και 2011 δεν είχε μθ ακυρϊςιμα μιςκϊματα.

16.

Άμεςα Ζξοδα χετιηόμενα με Επενδφςεισ ςε Ακίνθτα

Τα άμεςα ζξοδα ςχετιηόμενα με επενδφςεισ ςε ακίνθτα περιλαμβάνουν τα ακόλουκα:

Φόροι ακίνθτθσ περιουςίασ
Ζξοδα εκτιμιςεων
Ζξοδα κοινοχριςτων και λοιπϊν παροχϊν
Ζξοδα δικθγόρων, ςυμβολαιογράφων και τεχνικϊν
ςυμβοφλων
Ζξοδα αςφάλιςθσ
Λοιπά ζξοδα
Ζξοδα επιςκευϊν και ςυντθριςεων
φνολο

Από 01.01.2012
Ζωσ 31.12.2012
2.204
320
63

Από 01.01.2011
Ζωσ 31.12.2011
2.695
383
20

30
25
9
3
2.654

11
22
6
3
3.140

Οι φόροι ακίνθτθσ περιουςίασ το 2012 και το 2011 ςυμπεριλαμβάνουν το Φόρο Ακίνθτθσ Ρεριουςίασ
(ΦΑΡ). Ο ΦΑΡ υπολογίηεται επί τθσ αξίασ των ακινιτων που ζχει ςτθν κυριότθτά του ο
φορολογοφμενοσ τθν 01.01 κάκε ζτουσ. Ο ΦΑΡ των εταιρειϊν επενδφςεων ςε ακίνθτθ περιουςία
υπολογίηεται με ςυντελεςτι 0,1% επί τθσ αντικειμενικισ αξίασ των ακινιτων.
Επίςθσ, οι φόροι ακίνθτθσ περιουςίασ το 2012 περιλαμβάνουν το Ε.Ε.Τ.Θ.Δ.Ε. του Ν. 4021/2011,
ποςοφ €1.723 (χριςθ 2011: €2.208).
Τα άμεςα λειτουργικά ζξοδα που πραγματοποιικθκαν ςε μιςκωμζνα και μθ μιςκωμζνα ακίνθτα ιταν
τα εξισ:

Μιςκωμζνα ακίνθτα
Μθ-μιςκωμζνα ακίνθτα
φνολο

Από 01.01.2012
Ζωσ 31.12.2012
2.514
140
2.654

Από 01.01.2011
Ζωσ 31.12.2011
3.046
94
3.140
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17.

Αμοιβζσ και Ζξοδα Προςωπικοφ

Μιςκοί
Εργοδοτικζσ ειςφορζσ
Ρρόβλεψθ αποηθμίωςθσ προςωπικοφ λόγω εξόδου
από τθν υπθρεςία
Λοιπά ζξοδα
φνολο

Από 01.01.2012
Ζωσ 31.12.2012
406
92

Από 01.01.2011
Ζωσ 31.12.2011
443
94

5
7
510

6
1
544

Ο αρικμόσ του προςωπικοφ τθσ Εταιρείασ τθν 31 Δεκεμβρίου 2012 ιταν 9 άτομα (31 Δεκεμβρίου
2011: 8 άτομα).

18.

Λοιπά Ζξοδα

Αμοιβζσ μελϊν Δ.Σ.
Αμοιβζσ τρίτων
Ζξοδα διαφιμιςθσ, δθμοςιεφςεων, κ.λπ.
Λοιπά
φνολο

19.

Από 01.01.2012
Ζωσ 31.12.2012
32
117
71
173
393

Από 01.01.2011
Ζωσ 31.12.2011
11
88
76
129
304

Από 01.01.2012
Ζωσ 31.12.2012
1.747
1.747

Από 01.01.2011
Ζωσ 31.12.2011
2.088
2.088

Φόροσ

Φόροσ Α.Ε.Ε.Α.Ρ.
φνολο

Θ Εταιρεία, ωσ Ανϊνυμθ Εταιρεία Επενδφςεων ςε Ακίνθτθ Ρεριουςία, απαλλάςςεται από φόρο
ειςοδιματοσ και ο φόροσ κακορίηεται βάςει τθσ εφλογθσ αξίασ των επενδφςεων τθσ ςε ακίνθτα και
των ταμειακϊν διακεςίμων και ιςοδυνάμων με φορολογικό ςυντελεςτι 10% επί του εκάςτοτε
ιςχφοντοσ επιτοκίου παρζμβαςθσ τθσ Ε.Κ.Τ. (Επιτοκίου Αναφοράσ) προςαυξανόμενου κατά μία (1)
ποςοςτιαία μονάδα (10% * (Επιτόκιο αναφοράσ τθσ ΕΚΤ + 1%)).
Με τθν καταβολι του φόρου αυτοφ εξαντλείται θ φορολογικι υποχρζωςθ τθσ εταιρίασ και των
μετόχων τθσ.

20.

Μερίςματα ανά Μετοχι

Τα προσ διανομι μερίςματα δε λογιςτικοποιοφνται εάν δεν ζχουν εγκρικεί από τθν Ετιςια Γενικι
Συνζλευςθ των Μετόχων.
Τθν 30.06.2012 θ Ετιςια Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ των Μετόχων ενζκρινε, φςτερα από πρόταςθ του
Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Εταιρείασ, τθ μθ διανομι μερίςματοσ για τθν δεφτερθ χριςθ (01.01.2011
ζωσ 31.12.2011).
Τθν 30.06.2011 θ Ετιςια Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ των Μετόχων ενζκρινε, φςτερα από πρόταςθ του
Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Εταιρείασ, τθ διανομι μερίςματοσ για τθν πρϊτθ υπερδωδεκάμθνθ
χριςθ (01.10.2009 ζωσ 31.12.2010) φψουσ €34.261 (ι €0,2323 ανά μετοχι).

39

θμειϊςεισ επί των Οικονομικϊν Καταςτάςεων
21.

Κζρδθ ανά Μετοχι

Τα βαςικά κζρδθ ανά μετοχι υπολογίηονται διαιρϊντασ τα κακαρά κζρδθ μετά από φόρουσ που
αναλογοφν ςτουσ μετόχουσ τθσ Εταιρείασ, με το μζςο ςτακμικό αρικμό των κοινϊν μετοχϊν που
βρίςκονταν ςε κυκλοφορία κατά τθν διάρκεια τθσ χριςθσ.
Χριςθ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου
Κακαρά κζρδθ που αναλογοφν ςτουσ μετόχουσ
Μζςοσ ςτακμικόσ αρικμόσ μετοχϊν (χιλιάδεσ)
Βαςικά κζρδθ ανά μετοχι (€ ανά μετοχι)

2012
19.785
147.500
0,134

2011
3.876
147.500
0,026

Τα προςαρμοςμζνα κζρδθ ανά μετοχι είναι τα ίδια με τα βαςικά κζρδθ ανά μετοχι για τθ χριςθ,
διότι δεν υπιρχαν δυνθτικζσ κοινζσ μετοχζσ οι οποίεσ κα επζφεραν απομείωςθ των κερδϊν ανά
μετοχι.

22.

Ενδεχόμενεσ Τποχρεϊςεισ και Δεςμεφςεισ

Θ Εταιρεία δεν ζχει ελεγχκεί φορολογικά για τθ χριςθ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 2010. Θ χριςθ
2011 ζχει ελεγχκεί από τθν εταιρεία ορκωτϊν ελεγκτϊν λογιςτϊν τθσ Εταιρείασ, Deloitte
Χατηθπαφλου, Σοφιανόσ και Καμπάνθσ Α.Ε., ςφμφωνα με το άρκρο 82 του Ν. 2238/1994 και το
ςχετικό πιςτοποιθτικό εκδόκθκε τθν 19 Ιουλίου 2012. Θ χριςθ 2011 κα κεωρθκεί περαιωμζνθ μετά
τθν πάροδο 18 μθνϊν, περίοδο κατά τθν οποία οι φορολογικζσ αρχζσ μποροφν να επανζλκουν για
ζλεγχο ςφμφωνα με το αρ. 6 τθσ ΡΟΛ 1159/22.7.2011. Θ χριςθ 2012 κα ελεγχκεί από τουσ τακτικοφσ
ορκωτοφσ ελεγκτζσ τθσ Εταιρείασ εντόσ του πρϊτου εξαμινου του 2013. Θ Διοίκθςθ δεν αναμζνει να
προκφψουν ςθμαντικζσ υποχρεϊςεισ για τισ φορολογικά ανζλεγκτεσ χριςεισ.
Δεν εκκρεμοφν αγωγζσ κατά τθσ Εταιρείασ, οφτε λοιπζσ ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ λόγω δεςμεφςεων
τθν 31 Δεκεμβρίου 2012 που κα επθρζαηαν τθν οικονομικι κατάςταςι τθσ.

23.

υναλλαγζσ με υνδεδεμζνα Μζρθ

Στθ ςυνζχεια παρατίκεται θ φφςθ των ςθμαντικϊν ςυναλλαγϊν τισ οποίεσ πραγματοποίθςε θ
Εταιρεία με ςυνδεδεμζνα μζρθ κακϊσ και τα ςθμαντικά εκκρεμι υπόλοιπα που προζκυψαν από τισ
ςυναλλαγζσ αυτζσ, κατά τθν 31 Δεκεμβρίου 2012 και 2011.
Πλεσ οι ςυναλλαγζσ με τα ςυνδεδεμζνα μζρθ είναι αντικειμενικζσ και διενεργοφνται με τουσ ςυνικεισ
εμπορικοφσ όρουσ για αντίςτοιχεσ ςυναλλαγζσ με τρίτουσ.
i.

Τπόλοιπα που προζρχονται από ςυναλλαγζσ με ςυνδεδεμζνα μζρθ
31.12.2012
Εμπορικζσ απαιτιςεισ από ςυνδεδεμζνα μζρθ
Μθτρικι εταιρεία
101
ΕΚΤΕΝΕΡΟΛ, εταιρεία του Ομίλου τθσ ΕΤΕ
101
Τποχρεϊςεισ ςε ςυνδεδεμζνα μζρθ
Μθτρικι εταιρεία
11
Εκνικι Αςφαλιςτικι, εταιρεία του Ομίλου τθσ ΕΤΕ
17
28
Σαμειακά Διακζςιμα και Ιςοδφναμα
Μθτρικι εταιρεία
165.408

31.12.2011
14
3
17
15
15
95.828
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ii.

Ζςοδα από μιςκϊματα

Μθτρικι εταιρεία
Λοιπζσ εταιρείεσ του Ομίλου τθσ ΕΤΕ1
φνολο
iii.

Από 01.01.2011
Ζωσ 31.12.2011
67.429
361
67.790

Από 01.01.2012
Ζωσ 31.12.2012
25
25

Από 01.01.2011
Ζωσ 31.12.2011
23
23

Ζξοδα αςφάλιςθσ

Εκνικι Αςφαλιςτικι, εταιρεία του Ομίλου τθσ ΕΤΕ
φνολο
iv.

Από 01.01.2012
Ζωσ 31.12.2012
69.374
275
69.649

Ζξοδα για τεχνικοφσ ελζγχουσ (πιςτοποιθτικά ενεργειακισ απόδοςθσ)
Από 01.01.2012
Ζωσ 31.12.2012

Μθτρικι εταιρεία
φνολο
v.

Από 01.01.2011
Ζωσ 31.12.2011
9
9

Λοιπά ζξοδα
Από 01.01.2012
Ζωσ 31.12.2012

Μθτρικι εταιρεία
Εκνικι Leasing, εταιρεία του Ομίλου τθσ ΕΤΕ
φνολο
vi.

Από 01.01.2011
Ζωσ 31.12.2011

4
12
16

1
15
16

Από 01.01.2012
Ζωσ 31.12.2012
5.522
5.522

Από 01.01.2011
Ζωσ 31.12.2011
3.300
3.300

Ζςοδα από τόκουσ

Μθτρικι εταιρεία
φνολο
vii.

-

Τποχρεϊςεισ προσ τθ Διοίκθςθ
31.12.2012

Ρλθρωτζεσ αμοιβζσ μελϊν Δ.Σ.
φνολο

31.12.2011
-

-

1

Εκνοdata, Εκνικι Χρθματιςτθριακι, ΕΚΤΕΝΕΡΟΛ, Εκνικι Factors, Εκνικι Κεφαλαίου, Εκνικι Leasing, National
Μεςιτικι Αςφαλίςεων (μόνο ςτθ χριςθ 2012).
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viii.

Αμοιβζσ και παροχζσ προσ τθ Διοίκθςθ

Αμοιβζσ μελϊν Δ.Σ.
φνολο
ix.

Από 01.01.2012
Ζωσ 31.12.2012
32
32

Από 01.01.2011
Ζωσ 31.12.2011
11
11

Δεςμεφςεισ και Ενδεχόμενεσ Τποχρεϊςεισ

Δεν υπιρχαν δεςμεφςεισ και ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ μεταξφ τθσ Εταιρείασ και των ςυνδεδεμζνων
μερϊν.

24.

Αμοιβζσ ανεξάρτθτου Ορκωτοφ Ελεγκτι Λογιςτι

Το ελεγκτικό γραφείο Deloitte Χατηθπαφλου, Σοφιανόσ & Καμπάνθσ Α.Ε. ιταν ο Νόμιμοσ Ανεξάρτθτοσ
Ελεγκτισ Λογιςτισ για τθ χριςθ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 2012. Οι αμοιβζσ για τον ετιςιο τακτικό
ζλεγχο τθσ χριςθσ 2012 ανιλκαν ςτο ποςό των €40,5 (2011: €40,5) και θ αμοιβι για τθν ζκδοςθ
ετιςιου φορολογικοφ πιςτοποιθτικοφ για τθ χριςθ 2012 ανιλκε ςτο ποςό των €9,0 (2011: €10,5).

25.

Γεγονότα Μετά τθν Ημερομθνία των Οικονομικϊν Καταςτάςεων τθσ 31 Δεκεμβρίου
2012

Δεν υπιρχαν ςθμαντικά γεγονότα μεταγενζςτερα τθσ θμερομθνίασ των οικονομικϊν καταςτάςεων.
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