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Ζκκεςθ Διαχείριςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου
επί των Οικονομικϊν Καταςτάςεων 31 Δεκεμβρίου 2014
Πλα τα ποςά είναι ςε χιλιάδεσ Ευρϊ, εκτόσ εάν αναφζρεται διαφορετικά

Ετιςια Ζκκεςθ Διαχείριςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Εταιρείασ
«ΚΑΕΛΑ Α.Ε.»
επί των Οικονομικϊν Καταςτάςεων τθσ χριςεωσ 2014
Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του Κ.Ν. 2190/1920, παρακζτουμε τθν Ζκκεςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου
τθσ Εταιρείασ (ςτο εξισ Διοικθτικό Συμβοφλιο ι Δ.Σ. ι ΔΣ) για τισ Εταιρικζσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ
για τθ χριςθ από 1 Ιανουαρίου 2014 ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2014.
Θ παροφςα ζκκεςθ ςυμπεριλαμβάνει τισ Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ χριςθσ αυτισ που
προβλζπουν τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ (Δ.Ρ.Χ.Α.) όπωσ αυτά ζχουν
υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ κακϊσ και τθν Ζκκεςθ Ελζγχου του ανεξάρτθτου Ορκωτοφ
Ελεγκτι Λογιςτι.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΧΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΡΙΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΕΙΑΣ
Τθν 31 Δεκεμβρίου 2014 θ Εταιρεία είχε ςτθν ιδιοκτθςία τθσ μιςκωμζνο κτθριακό ςυγκρότθμα
γραφείων ςυνολικισ εκμιςκϊςιμθσ επιφανείασ 62 χιλ. τ.μ. ςτθν Ραιανία Αττικισ. Το εν λόγω κτθριακό
ςυγκρότθμα είναι το πρϊτο ςτθν Ελλάδα που πιςτοποιικθκε ενεργειακά κατά το πρότυπο LEED
(επίπεδο Gold) του οργανιςμοφ U.S. Green Building Council. Θ εφλογθ αξία των επενδφςεων τθσ
Εταιρείασ ςε ακίνθτα τθν 31 Δεκεμβρίου 2014, ςφμφωνα με ςχετικι εκτίμθςθ του τακτικοφ
ανεξάρτθτου εκτιμθτι, ιταν €125.412 (31 Δεκεμβρίου 2013: €123.321).
Κφκλοσ εργαςιϊν: Το ςφνολο του κφκλου εργαςιϊν κατά τθ χριςθ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 2014
ανιλκε ςε €9.016, το οποίο αφορά ςε ζςοδα από μιςκϊματα, ζναντι €8.971 το 2013, παρουςιάηοντασ
αφξθςθ 0,5%. Θ ςυγκεκριμζνθ αφξθςθ των εςόδων από μιςκϊματα προιλκε από αναπροςαρμογι
των μιςκωμάτων του ακινιτου ιδιοκτθςίασ τθσ Εταιρείασ.
Κακαρό κζρδοσ από αναπροςαρμογι των επενδφςεων ςε ακίνθτα ςε εφλογθ αξία: Κατά τθν
τρζχουςα χριςθ θ εφλογθ αξία των επενδφςεων ςε ακίνθτα εμφάνιςε αφξθςθ φψουσ €2.091 (ζναντι
€1.184 τθν προθγοφμενθ χριςθ). Το κακαρό κζρδοσ από αναπροςαρμογι των επενδφςεων ςε
ακίνθτα ςε εφλογθ αξία που προζκυψε τθ χριςθ 2014 αντικατοπτρίηει τθ μεταβολι τθσ Ελλθνικισ
αγοράσ εμπορικϊν ακινιτων, θ οποία ιταν ανοδικι κατά τουσ πρϊτουσ εννζα μινεσ του 2014 ενϊ
καταγράφθκε ςτάςθ αναμονισ το τελευταίο τρίμθνο. Θ αφξθςθ του πρϊτου εννεαμινου αφοροφςε
κυρίωσ τθν αγορά εμπορικϊν ακινιτων με επενδυτικά χαρακτθριςτικά ανάλογα με αυτά του ακινιτου
ιδιοκτθςίασ τθσ Εταιρείασ (investment grade ακίνθτα). Στα χαρακτθριςτικά αυτά περιλαμβάνονται
κυρίωσ θ ποιότθτα καταςκευισ του ακινιτου μασ, θ ποιότθτα του μιςκωτι κακϊσ και οι βαςικοί όροι
του μιςκωτθρίου ςυμβολαίου.
Λειτουργικά κζρδθ: Τα λειτουργικά κζρδθ τθσ Εταιρείασ για τθ χριςθ 2014 ανιλκαν ςε €10.508
(ζναντι €18.231 τθσ προθγοφμενθσ χριςθσ). Μθ λαμβανομζνων υπ’ όψιν: α) του κακαροφ κζρδουσ
από αναπροςαρμογι των επενδφςεων ςε ακίνθτα ςε εφλογθ αξία για τισ χριςεισ 2014 και 2013, β) το
ζςοδο τθσ χριςθσ 2013 που αφορά ςε ζκπτωςθ του ΦΡΑ των ειςροϊν με τον οποίο είχε επιβαρυνκεί
θ καταςκευι του ακινιτου και γ) τθν κακαρι μεταβολι των χρθματοοικονομικϊν μζςων
προςδιοριςμζνα ςτθν εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων, τα λειτουργικά κζρδθ τθσ Εταιρείασ
ανιλκαν ςε ποςό €8.666, ζναντι ποςοφ €8.531 τθσ προθγοφμενθσ χριςθσ (αφξθςθ 1,6%). Θ αφξθςθ
οφείλεται κυρίωσ ςτθν αφξθςθ του κφκλου εργαςιϊν (βλ. Σθμείωςθ 13 επί των ετιςιων οικονομικϊν
καταςτάςεων) κακϊσ και ςτθ μείωςθ των άμεςων λειτουργικϊν εξόδων ςχετιηόμενων με επενδφςεισ
ςε ακίνθτα (βλ. Σθμείωςθ 14 επί των ετιςιων οικονομικϊν καταςτάςεων).
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Χρθματοοικονομικά ζξοδα: Τα χρθματοοικονομικά ζξοδα τθσ Εταιρείασ για τθ χριςθ 2014 ανιλκαν
ςε €4.435 (2013: €4.658), εμφανίηοντασ μείωςθ κατά 4,7%.
Φόροι: Ωσ κυγατρικι Α.Ε.Ε.Α.Ρ., ςφμφωνα με το άρκρο 31 παρ. 3 του ν.2778/1999, όπωσ ιςχφει θ
Εταιρεία δεν υπόκειται ςε φόρο ειςοδιματοσ, αλλά φορολογείται βάςει των επενδφςεϊν τθσ πλζον
των διακεςίμων τθσ. Ριο αναλυτικά, θ Εταιρεία φορολογείται με ςυντελεςτι φόρου ίςου με το 10%
επί του εκάςτοτε ιςχφοντοσ επιτοκίου παρζμβαςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Κεντρικισ Τράπεηασ (εφεξισ
«ΕΚΤ») προςαυξθμζνου κατά 1 ποςοςτιαία μονάδα, επί του μζςου όρου των εξαμθνιαίων
επενδφςεων τθσ πλζον διακεςίμων ςε τρζχουςεσ τιμζσ.
Οι φόροι κατά τθ χριςθ 2014 ανιλκαν ςε €156, ζναντι €173 τθσ προθγοφμενθσ χριςθσ
παρουςιάηοντασ μείωςθ κατά 9,8% θ οποία οφείλεται κυρίωσ ςτθ μείωςθ του Επιτοκίου αναφοράσ
τθσ ΕΚΤ.
Κζρδθ περιόδου: Τθ χριςθ 2014 θ Εταιρεία είχε κακαρά κζρδθ περιόδου φψουσ €5.917 ζναντι
κακαρϊν κερδϊν περιόδου φψουσ €13.423 τθσ προθγοφμενθσ χριςθσ.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΗΣΗΣ ΑΡΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Δείκτθσ Γενικισ ι Άμεςθσ ευςτότθτασ
(Κυκλοφοροφν ενεργθτικό / Βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ)
Δείκτθσ Μόχλευςθσ (Δανειςμόσ / Σφνολο ενεργθτικοφ)
LTV (Δάνεια προσ Εφλογθ αξία επενδφςεων ςε ακίνθτα)
(Net LTV) [Κακαρά Δάνεια (Δάνεια μείον Ταμειακά Διακζςιμα και
Ιςοδφναμα) προσ Εφλογθ αξία επενδφςεων ςε ακίνθτα]

Εςωτερικι Λογιςτικι Αξία (NAV)
Εςωτερικι Λογιςτικι Αξία (Κδια Κεφάλαια)
Αρικμόσ Μετοχϊν τζλουσ χριςθσ (ςε χιλ.)
Εςωτερικι Λογιςτικι Αξία (ανά μετοχι)

Κζρδθ περιόδου
Ρλζον: Κακαρά χρθματοοικονομικά ζξοδα
Ρλζον: Φόροι
Κζρδθ προ τόκων, φόρων και αποςβζςεων
(EBITDA)
Μείον: Κακαρά μθ επαναλαμβανόμενα κζρδθ
Ρλζον / Μείον: Κακαρι μεταβολι ςτθν εφλογθ
αξία
χρθματοοικονομικϊν
μζςων
προςδιοριςμζνα ςτθν εφλογθ αξία μζςω
αποτελεςμάτων
Μείον: Κακαρό κζρδοσ από αναπροςαρμογι των
επενδφςεων ςε ακίνθτα ςε εφλογθ αξία
Αναπροςαρμοςμζνα κζρδθ προ τόκων, φόρων,
αποςβζςεων και κακαρισ ηθμιάσ από
αναπροςαρμογι των ακινιτων (Adjusted
EBITDA)

31.12.2014

31.12.2013

1,75x

2,26x

36,8%
41,0%

39,6%
43,5%

29,7%

39,8%

31.12.2014

31.12.2013

75.413
1.198
62,95

69.496
1.198
58,01

Από 01.01. ζωσ
31.12.2014
31.12.2013
5.917
13.423
4.435
4.635
156
173
10.508

18.231

-

(7.591)

249

(925)

(2.091)

(1.184)

8.666

8.531

Μεταβολι
%

1,6%
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Κεφάλαια από λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ
(Funds from Operations – FFO)
Κζρδθ περιόδου
Μείον: Κακαρά μθ επαναλαμβανόμενα κζρδθ
Ρλζον / Μείον: Κακαρι μεταβολι ςτθν εφλογθ
αξία
χρθματοοικονομικϊν
μζςων
προςδιοριςμζνα ςτθν εφλογθ αξία μζςω
αποτελεςμάτων
Μείον: Κακαρό κζρδοσ από αναπροςαρμογι των
επενδφςεων ςε ακίνθτα ςε εφλογθ αξία
FFO

Από 01.01. ζωσ
31.12.2014
31.12.2013
5.917
-

13.423
(7.591)

249

(925)

(2.091)

(1.184)

4.075

3.723

Μεταβολι
%

9,5%

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31
ΔΕΚΕΜΒΙΟΥ 2014
Δεν υπάρχουν ςθμαντικά γεγονότα μεταγενζςτερα τθσ θμερομθνίασ των οικονομικϊν καταςτάςεων
που να αφοροφν ςτθν Εταιρεία, για τα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Δ.Ρ.Χ.Α.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
Μεταβολζσ ςτισ αξίεσ των ακινιτων (κίνδυνοσ τιμϊν)
Θ Εταιρεία εκτίκεται ςε κίνδυνο από τθν μεταβολι τθσ αξίασ του ακινιτου και μιςκωμάτων θ οποία
μπορεί να προζρχεται: α) από τισ εξελίξεισ τθσ κτθματαγοράσ ςτθν οποία δραςτθριοποιείται θ
Εταιρεία, β) από τα χαρακτθριςτικά του ακινιτου ιδιοκτθςίασ τθσ και γ) από γεγονότα που αφοροφν
τον υφιςτάμενο μιςκωτι τθσ Εταιρείασ. Θ Εταιρεία ελαχιςτοποιεί τθν ζκκεςι τθσ ςτον κίνδυνο αυτό,
κακϊσ το ακίνθτο ιδιοκτθςίασ τθσ Εταιρείασ εκμιςκϊνεται ςτθν Cosmote Κινθτζσ Τθλεπικοινωνίεσ
Α.Ε., μιςκωτισ υψθλισ πιςτολθπτικισ ικανότθτασ, για διάρκεια 32 ετϊν από τθν ζναρξθ τθσ
μίςκωςθσ, με τθν ετιςια αναπροςαρμογι των μιςκωμάτων να ςυνδζεται με τον Δείκτθ Τιμϊν
Καταναλωτι πλζον περικωρίου 1,0%. Θ Εταιρεία δεν εκτίκεται ςε κίνδυνο ςχετικά με
χρθματοοικονομικά μζςα εφόςον δεν κατζχει ςυμμετοχικοφσ τίτλουσ.
Επιςφάλειεσ από μιςκωτζσ (πιςτωτικόσ κίνδυνοσ)
Θ Εταιρεία ζχει ςυγκεντρϊςεισ πιςτωτικοφ κινδφνου αναφορικά με τα ταμειακά διακζςιμα και
ιςοδφναμα και 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 θ Εταιρεία ζχει μοναδικό πελάτθ (μιςκωτι) τθν Cosmote Κινθτζσ
Τθλεπικοινωνίεσ Α.Ε., θ οποία ζχει υψθλι πιςτολθπτικι ικανότθτα και ωσ εκ τοφτου ο πιςτωτικόσ
κίνδυνοσ κρίνεται εξαιρετικά χαμθλόσ.
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Ρλθκωριςτικόσ κίνδυνοσ
Θ αβεβαιότθτα για τθν πραγματικι αξία των επενδφςεων τθσ Εταιρείασ από ενδεχόμενθ ςθμαντικι
αφξθςθ του πλθκωριςμοφ ςτο μζλλον.
Θ Εταιρεία ελαχιςτοποιεί τθν ζκκεςι τθσ ςτον πλθκωριςτικό κίνδυνο κακϊσ το ακίνθτο ιδιοκτθςίασ
τθσ εκμιςκϊνεται για χρονικι διάρκεια 32 ετϊν κατά τθν οποία κα πραγματοποιείται ετιςια
αναπροςαρμογι των μιςκωμάτων ςυνδεόμενθ με τον Δείκτθ Τιμϊν Καταναλωτι πλζον περικωρίου
1,0%.
Κίνδυνοσ ταμειακϊν ροϊν και κίνδυνοσ μεταβολϊν εφλογθσ αξίασ λόγω μεταβολισ των επιτοκίων
Θ Εταιρεία ζχει ςθμαντικά ζντοκα ςτοιχεία ςτο ενεργθτικό και πακθτικό τθσ που περιλαμβάνουν
κατακζςεισ όψεωσ και δανειακζσ υποχρεϊςεισ αντίςτοιχα. Ωςτόςο, θ Εταιρεία δεν είναι εκτεκειμζνθ
ςτον κίνδυνο ταμειακϊν ροϊν και ςτον κίνδυνο μεταβολϊν εφλογθσ αξίασ λόγω μεταβολισ των
επιτοκίων, κακϊσ οι κατακζςεισ είναι τοποκετθμζνεσ ςε λογαριαςμοφσ όψεωσ και για τισ δανειακζσ
υποχρεϊςεισ, θ Εταιρεία ζχει καταρτίςει ςυμβάςεισ ανταλλαγισ επιτοκίων (interest rate swaps) για
ςκοποφσ αντιςτάκμιςθσ τθσ ζκκεςισ τθσ ςτθ μεταβολι του κυμαινόμενου επιτοκίου. Ωσ αποτζλεςμα,
θ Εταιρεία δεν είναι εκτεκειμζνθ ςτισ διακυμάνςεισ των επιτοκίων που επικρατοφν ςτθν αγορά.
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.
Θ Εταιρεία εξαςφαλίηει εγκαίρωσ τθν απαιτοφμενθ ρευςτότθτα ϊςτε να ικανοποιιςει εμπρόκεςμα τισ
υποχρεϊςεισ τθσ, μζςω τθσ τακτικισ παρακολοφκθςθσ των αναγκϊν ρευςτότθτασ και των ειςπράξεων
των οφειλϊν από τον μιςκωτι τθσ και τθσ ςυνετισ διαχείριςθσ των διακεςίμων.
Θ ρευςτότθτα τθσ Εταιρείασ παρακολουκείται από τθ Διοίκθςθ ςε τακτά χρονικά διαςτιματα.
Ραρατίκεται πίνακασ με τθν ανάλυςθ τθσ λθκτότθτασ των χρθματοοικονομικϊν υποχρεϊςεων τθσ
Εταιρείασ τθν 31 Δεκεμβρίου 2014 και 2013:

31 Δεκεμβρίου 2014
Υποχρεϊςεισ
Δανειακζσ υποχρεϊςεισ
Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ
Ραράγωγα χρθματοπιςτωτικά μζςα
Ρρομθκευτζσ και λοιπζσ υποχρεϊςεισ
Σφνολο

Κάτω
από 1
μινα
110
110

1-3
μινεσ

3 - 12
μινεσ

12 μινεσ 2 ζτθ

2 - 5 ζτθ

1.358
470
1.828

2.716
1.405
3.355
7.476

4.038
3.335
1.851
9.224

51.789
1.593
53.382

Ράνω
από 5
ζτθ
2.542
2.542

Σφνολο
59.901
5.877
5.319
3.465
74.562
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31 Δεκεμβρίου 2013

Κάτω
από 1
μινα

Υποχρεϊςεισ
Δανειακζσ υποχρεϊςεισ
Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ
Ραράγωγα χρθματοπιςτωτικά μζςα
Ρρομθκευτζσ και λοιπζσ υποχρεϊςεισ
Σφνολο

93
93

1-3
μινεσ

3 - 12
μινεσ

12 μινεσ
2 ζτθ

2 - 5 ζτθ

1.278
273
1.551

4.140
819
4.959

4.183
6.691
1.042
11.916

56.039
2.006
58.045

Ράνω
από 5
ζτθ

Σφνολο

2.492
2.492

65.640
9.183
4.140
93
79.056

Τα ποςά που παρουςιάηονται ςτον παραπάνω πίνακα είναι οι ςυμβατικζσ μθ προεξοφλθμζνεσ
ταμειακζσ ροζσ. Δεδομζνου ότι το ποςό των ςυμβατικϊν μθ προεξοφλθμζνων ταμειακϊν ροϊν
ςχετίηεται με δάνεια κυμαινόμενου και όχι ςτακεροφ επιτοκίου, το ποςό που παρουςιάηεται
προςδιορίηεται ςε ςυνάρτθςθ με τισ ςυνκικεσ που επικρατοφν κατά τθν θμερομθνία αναφοράσ δθλαδι, για τον προςδιοριςμό των μθ προεξοφλθμζνων ταμειακϊν ροϊν χρθςιμοποιικθκαν τα
πραγματικά επιτόκια που ίςχυαν τθν 31 Δεκεμβρίου 2014 και 2013, αντίςτοιχα.
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 και να διατθρεί τθ βζλτιςτθ κεφαλαιακι
διάρκρωςθ.
Σφμφωνα με τθν κοινι πρακτικι του κλάδου ςτθν Ελλάδα, θ εξζλιξθ τθσ κεφαλαιακισ διάρκρωςθσ τθσ
Εταιρείασ παρακολουκείται με τον δείκτθ μόχλευςθσ (debt ratio ι gearing ratio). Ο δείκτθσ
υπολογίηεται διαιρϊντασ τισ ςυνολικζσ δανειακζσ υποχρεϊςεισ προσ το ςφνολο ενεργθτικοφ, όπωσ
εμφανίηονται ςτθν κατάςταςθ οικονομικισ κζςθσ. Στόχοσ τθσ Διοίκθςθσ τθσ Εταιρείασ είναι θ
βελτιςτοποίθςθ των κεφαλαίων τθσ Εταιρείασ μζςω τθσ ςωςτισ διαχείριςθσ των πιςτϊςεϊν τθσ.
Ραρακάτω παρουςιάηεται ο δείκτθσ μόχλευςθσ κατά τθν 31 Δεκεμβρίου 2014 και 2013.

Δανειακζσ υποχρεϊςεισ
Σφνολο ενεργθτικοφ
Δείκτθσ μόχλευςθσ

31.12.2014
51.405
139.625
36,8%

31.12.2013
53.675
135.438
39,6%

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΗ
Πλεσ οι ςυναλλαγζσ με τα ςυνδεδεμζνα μζρθ ζχουν διενεργθκεί βάςει τθσ αρχισ των ίςων
αποςτάςεων (ςφμφωνα με τουσ ςυνικεισ εμπορικοφσ όρουσ για αντίςτοιχεσ ςυναλλαγζσ με τρίτουσ).
Οι ςθμαντικζσ ςυναλλαγζσ με ςυνδεδεμζνα μζρθ, όπωσ ορίηονται από το Δ.Λ.Ρ. 24, περιγράφονται
αναλυτικά ςτθ Σθμείωςθ 17 των Ετιςιων Οικονομικϊν Καταςτάςεων τθσ χριςθσ που ζλθξε 31
Δεκεμβρίου 2014.
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ΡΟΟΡΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015
Κατά το 2013 και 2014 ςθμειϊκθκε αυξθμζνθ επενδυτικι δραςτθριότθτα ςε χαρτοφυλάκια ακινιτων
με επενδυτικά χαρακτθριςτικά ανάλογα με αυτά του ακινιτου τθσ Εταιρείασ και κεωροφμε πωσ, μόλισ
οι ςυνκικεσ το επιτρζψουν, θ δυναμικι τθσ εν λόγω αγοράσ κα προςελκφςει και πάλι το ενδιαφζρον
των επενδυτϊν. Για τθ χριςθ του 2015, ςτόχοσ τθσ εταιρείασ είναι θ διατιρθςθ τθσ ςτακερισ πορείασ
τθσ, λαμβανομζνων υπ’ όψιν των ςυνκθκϊν τθσ αγοράσ ςτθν οποία δραςτθριοποιείται.

Μαροφςι, 27 Μαΐου 2015

Ο Ρρόεδροσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και
Διευκφνων Σφμβουλοσ

Αριςτοτζλθσ Καρυτινόσ
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Ζκκεςθ Ελζγχου Ανεξάρτθτου Ορκωτοφ Ελεγκτι Λογιςτι
Ρροσ τουσ Μετόχουσ τθσ Εταιρείασ
«ΚΑΕΛΑ Α.Ε.
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ & ΑΞΙΟΡΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ»

Ζκκεςθ επί των Οικονομικϊν Καταςτάςεων
Ελζγξαμε τισ ςυνθμμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ «ΚΑΕΛΑ Α.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΕΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ & ΑΞΙΟΡΟΙΘΣΘΣ ΑΚΙΝΘΤΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΑΣ» (θ «Εταιρεία»), οι
οποίεσ αποτελοφνται από τθν κατάςταςθ οικονομικισ κζςθσ τθσ 31 θσ Δεκεμβρίου 2014, τθν
κατάςταςθ ςυνολικϊν εςόδων, μεταβολϊν ιδίων κεφαλαίων και ταμειακϊν ροϊν τθσ χριςεωσ που
ζλθξε τθν θμερομθνία αυτι, κακϊσ και 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, με ςκοπό το
ςχεδιαςμό ελεγκτικϊν διαδικαςιϊν κατάλλθλων για τισ περιςτάςεισ, αλλά όχι με ςκοπό τθν ζκφραςθ
γνϊμθσ επί τθσ αποτελεςματικότθτασ των εςωτερικϊν δικλίδων 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.
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Γνϊμθ
Κατά τθ γνϊμθ μασ, οι ςυνθμμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ παρουςιάηουν εφλογα, από κάκε
ουςιϊδθ άποψθ, τθν οικονομικι κζςθ τθσ Εταιρείασ κατά τθν 31θ Δεκεμβρίου 2014 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 αντιςτοίχιςθ 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, 27 Μαΐου 2015
Ο Ορκωτόσ Ελεγκτισ Λογιςτισ

Δθμιτριοσ Γ. Γκότςθσ
Α.Μ. ΣΟΕΛ : 23031

Χατηθπαφλου Σοφιανόσ & Καμπάνθσ Ανϊνυμθ Εταιρεία Ορκωτϊν Ελεγκτϊν
Φραγκοκκλθςιάσ 3α & Γρανικοφ,
151 25 Μαροφςι
Α.Μ. ΣΟΕΛ Ε 120
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31 Δεκεμβρίου 2014
Πλα τα ποςά είναι ςε χιλιάδεσ Ευρϊ, εκτόσ εάν αναφζρεται διαφορετικά

Σθμείωςθ
ΕΝΕΓΗΤΙΚΟ
Μθ κυκλοφοροφν ενεργθτικό
Επενδφςεισ ςε ακίνθτα
Ενςϊματα πάγια περιουςιακά ςτοιχεία
Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ απαιτιςεισ
Κυκλοφοροφν ενεργθτικό
Εμπορικζσ και λοιπζσ απαιτιςεισ
Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα

31.12.2014

ΡΑΘΗΤΙΚΟ
Μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ
Δανειακζσ υποχρεϊςεισ
Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ
Βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ
Ρρομθκευτζσ και λοιπζσ υποχρεϊςεισ
Δανειακζσ υποχρεϊςεισ
Ραράγωγα χρθματοπιςτωτικά μζςα
Τρζχουςεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ

01.01.2013

5

125.412
125.412

123.321
123.321

122.137
3
6
122.146

6
7

83
14.130
14.213
139.625

7.534
4.583
12.117
135.438

170
3.127
3.297
125.443

8

11.984
12.391
51.038
75.413

11.984
12.391
45.121
69.496

11.984
12.391
31.698
56.073

9
10

50.231
5.877
56.108

51.404
9.183
60.587

53.675
9.183
62.858

12
9
11

3.813
1.174
3.042
75
8.104
64.212

208
2.271
2.783
93
5.355
65.942

922
1.895
3.695
6.512
69.370

139.625

135.438

125.443

Σφνολο ενεργθτικοφ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό Κεφάλαιο
Υπζρ το άρτιο
Κζρδθ / (Ηθμιζσ) εισ νζον
Σφνολο ιδίων κεφαλαίων

31.12.2013

Σφνολο πακθτικοφ
Σφνολο ιδίων κεφαλαίων και
πακθτικοφ

Ακινα, 27 Μαΐου 2015
Ο Ρρόεδροσ του Δ.Σ. και
Διευκφνων Σφμβουλοσ

Το Μζλοσ του Δ.Σ.

Το Μζλοσ του Δ.Σ. και Λογιςτισ

Αριςτοτζλθσ Καρυτινόσ

Θθρεςία Μεςςάρθ

Άννα Χαλκιαδάκθ

Οι ςθμειϊςεισ ςτισ ςελίδεσ 16 ζωσ 56 αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ των οικονομικϊν καταςτάςεων
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Κατάςταςθ Συνολικϊν Εςόδων
για τθν περίοδο που ζλθξε 31 Δεκεμβρίου 2014

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

Σθμείωςθ
Κφκλοσ εργαςιϊν
Ζςοδα από μιςκϊματα
Κακαρό κζρδοσ από αναπροςαρμογι των
επενδφςεων ςε ακίνθτα ςε εφλογθ αξία
Άμεςα ζξοδα ςχετιηόμενα με επενδφςεισ ςε ακίνθτα
Κακαρι μεταβολι χρθματοοικονομικϊν μζςων
προςδιοριςμζνα ςτθν εφλογθ αξία μζςω
αποτελεςμάτων
Λοιπά ζςοδα
Λοιπά ζξοδα
Λειτουργικά κζρδθ

Από 01.01. ζωσ
31.12.2014
31.12.2013

13

9.016
9.016

8.971
8.971

5

2.091

1.184

14

(297)

(363)

11

(249)

925

15

(53)
10.508

7.591
(77)
18.231

(4.435)
6.073

23
(4.658)
13.596

(156)
5.917
5.917

(173)
13.423
13.423

Ζςοδα από τόκουσ
Χρθματοοικονομικά ζξοδα
Κζρδθ προ φόρων
Φόροι
Κζρδθ περιόδου
Συγκεντρωτικά ςυνολικά ζςοδα μετά από φόρουσ

Ακινα, 27 Μαΐου 2015
Ο Ρρόεδροσ του Δ.Σ. και
Διευκφνων Σφμβουλοσ

Το Μζλοσ του Δ.Σ.

Το Μζλοσ του Δ.Σ. και Λογιςτισ

Αριςτοτζλθσ Καρυτινόσ

Θθρεςία Μεςςάρθ

Άννα Χαλκιαδάκθ

Οι ςθμειϊςεισ ςτισ ςελίδεσ 16 ζωσ 56 αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ των οικονομικϊν καταςτάςεων

13

Κατάςταςθ Μεταβολϊν Ιδίων Κεφαλαίων
για τθν περίοδο που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 2014
Πλα τα ποςά είναι ςε χιλιάδεσ Ευρϊ, εκτόσ εάν αναφζρεται διαφορετικά

Μετοχικό
κεφάλαιο
Υπόλοιπο τθν 1 Ιανουαρίου 2013
Κζρδθ περιόδου
Συγκεντρωτικά ςυνολικά ζςοδα μετά από φόρουσ
Υπόλοιπο τθν 31 Δεκεμβρίου 2013

11.984
11.984

Διαφορά από
ζκδοςθ μετοχϊν
υπζρ το άρτιο
12.391
12.391

Υπόλοιπο τθν 1 Ιανουαρίου 2014
Κζρδθ περιόδου
Συγκεντρωτικά ςυνολικά ζςοδα μετά από φόρουσ
Υπόλοιπο τθν 31 Δεκεμβρίου 2014

11.984
11.984

12.391
12.391

Κζρδθ εισ
νζον

Σφνολο

31.698
13.423
13.423
45.121

56.073
13.423
13.423
69.496

45.121
5.917
5.917
51.038

69.496
5.917
5.917
75.413

Οι ςθμειϊςεισ ςτισ ςελίδεσ 16 ζωσ 56 αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ των οικονομικϊν καταςτάςεων
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Κατάςταςθ Ταμειακϊν οϊν
για τθν περίοδο που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 2014

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

Σθμείωςθ
Ταμειακζσ οζσ από Λειτουργικζσ Δραςτθριότθτεσ
Κζρδθ / (Ηθμιζσ) προ φόρων
Προςαρμογζσ για:
- Κακαρό κζρδοσ από τθν αναπροςαρμογι των επενδφςεων
ςε ακίνθτα ςε εφλογθ αξία
- Κακαρι
μεταβολι
χρθματοοικονομικϊν
μζςων
προςδιοριςμζνα ςτθν εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων
- Ζςοδα από τόκουσ
- Χρθματοοικονομικά ζξοδα
Μεταβολζσ κεφαλαίου κίνθςθσ
- Μείωςθ / (Αφξθςθ) απαιτιςεων
- Αφξθςθ / (Μείωςθ) υποχρεϊςεων
Ταμειακζσ ροζσ από λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ
Χρεωςτικοί τόκοι και ςυναφι ζξοδα καταβεβλθμζνα
Καταβλθκείσ φόροσ
Κακαρζσ ταμειακζσ ροζσ από λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ

6.073

13.596

5

(2.091)

(1.184)

11

249

(925)

4.435

(23)
4.658

7.451
299
16.416
(4.247)
(174)
11.995

(7.358)
(714)
8.050
(4.624)
(79)
3.347

-

23
23

(2.448)

(1.914)

(2.448)

(1.914)

9.547

1.456

4.583
14.130

3.127
4.583

Ταμειακζσ ροζσ από επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ
Τόκοι ειςπραχκζντεσ
Κακαρζσ ταμειακζσ ροζσ από επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ
Ταμειακζσ ροζσ από χρθματοδοτικζσ δραςτθριότθτεσ
Αποπλθρωμι ομολογιακϊν δανείων
Κακαρζσ ταμειακζσ ροζσ από χρθματοδοτικζσ
δραςτθριότθτεσ
Κακαρι αφξθςθ / (μείωςθ) ςτα ταμειακά διακζςιμα και
ιςοδφναμα
Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα ζναρξθσ περιόδου
Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα τζλουσ περιόδου

Από 01.01. ζωσ
31.12.2014
31.12.2013

7
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1.

Γενικζσ Ρλθροφορίεσ

Θ ΚΑΕΛΑ ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ & ΑΞΙΟΡΟΙΘΣΘΣ ΑΚΙΝΘΤΩΝ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ & ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΑΣ με τον διακριτικό τίτλο «KARELA S.A.» (εφεξισ θ «Εταιρεία»)
δραςτθριοποιείται ςτον κλάδο επενδφςεων ςε ακίνθτθ περιουςία κατά τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο
22 του ν. 2778/1999, όπωσ αυτό εκάςτοτε ιςχφει.
Θ Εταιρεία ςυςτάκθκε τθν 25 Ιουνίου 2008 με ςχετικι απόφαςθ τθσ Νομαρχίασ Ακθνϊν (Αρ. ΓΕΜΘ:
008287401000) και ζχει διάρκεια 50 ζτθ.
Θ ζδρα τθσ Εταιρείασ βρίςκεται ςτθν Ελλάδα, ςτο Μαροφςι επί τθσ Λ. Κθφιςίασ 37A.
Θ Εταιρεία είναι μζλοσ του Ομίλου τθσ εταιρείασ Εκνικι Ρανγαία ΑΕΕΑΡ (εφεξισ «Εκνικι Ρανγαία»),
θ οποία κατά τθν 31 Δεκεμβρίου 2014 κατείχε το 100% του μετοχικοφ τθσ κεφαλαίου. Οι οικονομικζσ
καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ ενοποιοφνται ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εκνικισ Ρανγαία Α.Ε.Ε.Α.Ρ.
(με ζδρα τθν Ελλάδα) με τθ μζκοδο τθσ ολικισ ενοποίθςθσ, θ οποία ενοποιείται ςτισ οικονομικζσ
καταςτάςεισ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ.
Το τρζχον Διοικθτικό Συμβοφλιο ζχει τριετι κθτεία θ οποία λιγει με τθν εκλογι νζου Διοικθτικοφ
Συμβουλίου από τθν Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ που κα ςυγκλθκεί εντόσ του ζτουσ 2015. Το Διοικθτικό
Συμβοφλιο εξελζγθ από τθν Ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ τθσ Εταιρείασ που πραγματοποιικθκε τθν 15
Φεβρουαρίου 2013 και ςυγκροτικθκε ςε ςϊμα κατά τθ ςυνεδρίαςι του τθν ίδια θμζρα. Το τρζχον
Διοικθτικό Συμβοφλιο ζχει τθν εξισ ςφνκεςθ:

Αριςτοτζλθσ Καρυτινόσ του Δθμθτρίου

Ρρόδρομοσ Βλάμθσ του Γρθγορίου

Θθρεςία Μεςςάρθ του Γεράςιμου
Γεϊργιοσ Κωνςταντακόπουλοσ του Θεόδωρου
Άννα Χαλκιαδάκθ του Αντωνίου

Διευκφνων Σφμβουλοσ τθσ
εταιρείασ Εκνικι Ρανγαία
Επιςκζπτθσ κακθγθτισ ςτο
Οικονομικό Ρανεπιςτιμιο
Ακθνϊν & Research Associate
ςτο Ρανεπιςτιμιο του
Cambridge
Γενικόσ Διευκυντισ
Οικονομικϊν και Εργαςιϊν τθσ
εταιρείασ Εκνικι Ρανγαία
Ρολιτικόσ Μθχανικόσ
Αναπλθρωτισ
Οικονομικόσ
Διευκυντισ
τθσ
εταιρείασ
Εκνικι Ρανγαία

Ρρόεδροσ και Διευκφνων
Σφμβουλοσ

Μζλοσ

Μζλοσ
Μζλοσ
Μζλοσ

Οι παροφςεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ ζχουν εγκρικεί από το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Εταιρείασ τθν
27 Μαΐου 2015 και υπόκεινται ςτθν ζγκριςθ τθσ Ετιςιασ Γενικισ Συνζλευςθσ των μετόχων τθσ
Εταιρείασ.

Οι ςθμειϊςεισ ςτισ ςελίδεσ 16 ζωσ 56 αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ των οικονομικϊν καταςτάςεων
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2.

Ρερίλθψθ Σθμαντικϊν Λογιςτικϊν Αρχϊν

Οι βαςικζσ λογιςτικζσ αρχζσ που εφαρμόςκθκαν κατά τθ ςφνταξθ αυτϊν των οικονομικϊν
καταςτάςεων περιγράφονται παρακάτω.
2.1.

Βάςθ Ραρουςίαςθσ

Οι οικονομικζσ καταςτάςεισ για τθ χριςθ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 2014 (οι «οικονομικζσ
καταςτάςεισ»), ζχουν ςυνταχκεί ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ
(εφεξισ «Δ.Ρ.Χ.Α.») όπωσ αυτά ζχουν υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (εφεξισ «Ε.Ε.»),
λαμβάνοντασ υπ’ όψιν τισ πρόνοιεσ του Δ.Ρ.Χ.Α. 1 για τθν πρϊτθ εφαρμογι.
Τα ποςά απεικονίηονται ςτρογγυλοποιθμζνα ςε χιλιάδεσ Ευρϊ (εκτόσ εάν αναφζρεται διαφορετικά)
για διευκόλυνςθ τθσ παρουςίαςθσ.
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 και τα παράγωγα χρθματοπιςτωτικά μζςα, τα οποία αποτιμϊνται ςτθν εφλογθ
αξία τουσ.
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 και των παράγωγων χρθματοπιςτωτικϊν μζςων, 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.
Οι περιοχζσ που εμπεριζχουν υψθλότερο βακμό εκτιμιςεων και παραδοχϊν ι πολυπλοκότθτασ, ι
περιοχζσ όπου οι υποκζςεισ και οι εκτιμιςεισ ζχουν ςθμαντικι επίπτωςθ ςτισ οικονομικζσ
καταςτάςεισ, παρουςιάηονται ςτθ Σθμείωςθ 4.

Οι ςθμειϊςεισ ςτισ ςελίδεσ 16 ζωσ 56 αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ των οικονομικϊν καταςτάςεων

17

Σθμειϊςεισ επί των Οικονομικϊν Καταςτάςεων

Πλα τα ποςά είναι ςε χιλιάδεσ Ευρϊ, εκτόσ εάν αναφζρεται διαφορετικά
2.2.

Υιοκζτθςθ των Δ.Ρ.Χ.Α.

Θ Εταιρεία υιοκετεί τα Δ.Ρ.Χ.Α. για πρϊτθ φορά με ςκοπό τθ ςφνταξθ των οικονομικϊν καταςτάςεων
για τθ χριςθ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 2014. Σφμφωνα με τισ μεταβατικζσ διατάξεισ του Δ.Ρ.Χ.Α.
1 Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτφπων Χρηματοοικονομικήσ Αναφοράσ και των ςχετικϊν λοιπϊν
προτφπων, θ Εταιρεία εφαρμόηει για τθ ςφνταξθ των χρθματοοικονομικϊν αναφορϊν τα Δ.Ρ.Χ.Α. που
ζχουν υιοκετθκεί από τθν Ε.Ε. κατά τθν 31 Δεκεμβρίου 2014 με εφαρμογι από τθν 1 Ιανουαρίου
2013, θ οποία είναι θ θμερομθνία μετάβαςθσ ςτα Δ.Ρ.Χ.Α..
2.2.1. Νζα Δ.Ρ.Χ.Α., διερμθνείεσ και τροποποιιςεισ που τζκθκαν ςε ιςχφ από τθν 1 Ιανουαρίου
2014:
Τον Μάιο του 2011, εκδόκθκε ζνα «πακζτο» πζντε προτφπων το οποίο αποτελείται από το Δ.Ρ.Χ.Α. 10
Ενοποιημζνεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ, το Δ.Ρ.Χ.Α. 11 Συμμετοχζσ ςε Κοινοπραξίεσ, Δ.Ρ.Χ.Α. 12
Γνωςτοποιήςεισ Συμμετοχών ςε Άλλεσ Επιχειρήςεισ, Δ.Λ.Ρ. 27 (όπωσ τροποποιικθκε το 2011)
Ατομικζσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ και το Δ.Λ.Ρ. 28 (όπωσ τροποποιικθκε το 2011) Συμμετοχζσ ςε
Συγγενείσ και Κοινοπραξίεσ. Μεταγενζςτερα τθσ ζκδοςθσ αυτϊν των προτφπων, ζγιναν τροποποιιςεισ
επί των Δ.Ρ.Χ.Α. 10, 11 και 12 προκειμζνου να αποςαφθνίςουν βαςικζσ μεταβατικζσ οδθγίεσ κατά τθν
πρϊτθ εφαρμογι αυτϊν των προτφπων. Τθν τρζχουςα χριςθ, ο Πμιλοσ εφάρμοςε για πρϊτθ φορά τα
Δ.Ρ.Χ.Α. 10, 11, 12 και τα τροποποιθμζνα Δ.Λ.Ρ. 27 και 28 (όπωσ τροποποιικθκαν το 2011) μαηί με
τισ τροποποιιςεισ των Δ.Ρ.Χ.Α. 10, 11 και 12 που αφοροφςαν τισ μεταβατικζσ οδθγίεσ. Θ επίδραςθ
από τθν εφαρμογι αυτϊν των προτφπων παρατίκεται κατωτζρω.
2.2.1.1. Επίδραςθ από τθν εφαρμογι του Δ.Ρ.Χ.Α. 10
Το Δ.Ρ.Χ.Α. 10 αντικακιςτά τα τμιματα εκείνα του Δ.Λ.Ρ. 27 Ενοποιημζνεσ και Ατομικζσ Οικονομικζσ
Καταςτάςεισ τα οποία αντιμετωπίηουν τα κζματα των ενοποιθμζνων οικονομικϊν καταςτάςεων
κακϊσ και τθ Διερμθνεία 12 Ενοποίηςη – Οικονομικζσ Οντότητεσ Ειδικοφ Σκοποφ. Το Δ.Ρ.Χ.Α. 10
αλλάηει τον οριςμό του ελζγχου ζτςι ϊςτε ζνασ επενδυτισ αςκεί ζλεγχο επί μίασ επζνδυςθσ όταν α)
ζχει εξουςία επί τθσ επζνδυςθσ, β) είναι εκτεκειμζνοσ ι ζχει δικαιϊματα επί των μεταβλθτϊν
αποδόςεων τθσ επζνδυςθσ και γ) ζχει τθ δυνατότθτα να αςκιςει τθν εξουςία του και να επθρεάςει
τθν απόδοςθ τθσ επζνδυςθσ. Θα πρζπει να πλθροφνται και τα τρία ωσ άνω κριτιρια προκειμζνου να
κεωρθκεί ότι ζνασ επενδυτισ αςκεί ζλεγχο επί τθσ επζνδυςθσ. Ρροθγουμζνωσ, ο ζλεγχοσ είχε οριςτεί
ωσ θ δφναμθ ελζγχου των οικονομικϊν και λειτουργικϊν πολιτικϊν μίασ οντότθτασ ζτςι ϊςτε να
αποκτά οφζλθ από τισ δραςτθριότθτζσ τθσ. Επιπλζον οδθγίεσ ζχουν περιλθφκεί ςτο Δ.Ρ.Χ.Α. 10 για να
αποςαφθνίςουν πότε ζνασ επενδυτισ αςκεί ζλεγχο επί μίασ επζνδυςθσ. Δεν υπιρξε επίδραςθ επί των
οικονομικϊν καταςτάςεων από τθν εφαρμογι του Δ.Ρ.Χ.Α. 10.
2.2.1.2. Επίδραςθ από τθν εφαρμογι του Δ.Ρ.Χ.Α. 11
Το Δ.Ρ.Χ.Α. 11 Συμμετοχζσ ςε Κοινοπραξίεσ, επικεντρϊνεται ςτα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ των
μερϊν που ςυμμετζχουν ςτθν κοινοπραξία παρά ςτθ νομικι μορφι αυτισ. Υπάρχουν δφο τφποι
κοινοπραξιϊν: οι «Από κοινοφ ελεγχόμενεσ εργαςίεσ» και οι «Από κοινοφ ελεγχόμενεσ οντότθτεσ».
«Από κοινοφ ελεγχόμενεσ εργαςίεσ» υπάρχουν όταν οι επενδυτζσ ζχουν δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ
που απορρζουν από περιουςιακά ςτοιχεία και υποχρεϊςεισ τθσ κοινοπραξίασ. Μία επζνδυςθ ςε
«Από κοινοφ ελεγχόμενεσ εργαςίεσ» λογιςτικά αντιμετωπίηεται ανάλογα με το μερίδιο του επενδυτι
ςτα περιουςιακά ςτοιχεία, ςτισ υποχρεϊςεισ, ςτα ζςοδα και ςτα ζξοδα τθσ κοινοπραξίασ. «Από
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κοινοφ ελεγχόμενεσ οντότθτεσ» υπάρχουν όταν οι επενδυτζσ ζχουν δικαιϊματα επί τθσ κακαρισ
περιουςίασ τθσ κοινοπραξίασ. Οι επενδφςεισ ςε «Από κοινοφ ελεγχόμενεσ οντότθτεσ» λογιςτικά
αντιμετωπίηονται με τθ μζκοδο τθσ κακαρισ κζςθσ. Θ μζκοδοσ τθσ αναλογικισ ενοποίθςθσ
κοινοπραξιϊν πλζον δεν επιτρζπεται. Δεν υπιρξε επίδραςθ επί των οικονομικϊν καταςτάςεων από
τθν εφαρμογι του Δ.Ρ.Χ.Α. 11.
2.2.1.3. Επίδραςθ από τθν εφαρμογι του Δ.Ρ.Χ.Α. 12
Το Δ.Ρ.Χ.Α. 12 Γνωςτοποιήςεισ Συμμετοχών ςε Άλλεσ Επιχειρήςεισ, προςδιορίηει τισ γνωςτοποιιςεισ
που απαιτοφνται για όλουσ τουσ τφπουσ ςυμμετοχϊν ςε άλλεσ επιχειριςεισ, περιλαμβανομζνων
κοινοπραξιϊν, ςυγγενϊν επιχειριςεων και δομθμζνων οικονομικϊν οντοτιτων που δεν ελζγχονται
από τον επενδυτι. Κατά τθν ζκδοςθ του Δ.Ρ.Χ.Α. 12 δεν ζγινε κάποια ςθμαντικι τροποποίθςθ ςτο
Δ.Λ.Ρ. 34, ωσ εκ τοφτου, οι απαιτιςεισ του Δ.Ρ.Χ.Α. 12 δεν ζχουν άμεςθ εφαρμογι κατά τθν ζκδοςθ
οικονομικϊν καταςτάςεων.

2.2.1.4. Επίδραςθ από τθν εφαρμογι του Δ.Λ.Ρ. 27 (2011)
Θ τροποποιθμζνθ ζκδοςθ του Δ.Λ.Ρ. 27 τϊρα πραγματεφεται μόνο τισ απαιτιςεισ των ατομικϊν
οικονομικϊν καταςτάςεων, οι οποίεσ μεταφζρκθκαν, ςε μεγάλο βακμό, αμετάβλθτεσ από το Δ.Λ.Ρ.
27 Ενοποιημζνεσ και Ατομικζσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ. Οι απαιτιςεισ για τισ ενοποιθμζνεσ
οικονομικζσ καταςτάςεισ πλζον περιλαμβάνονται ςτο Δ.Ρ.Χ.Α. 10 Ενοποιημζνεσ Οικονομικζσ
Καταςτάςεισ. Το Ρρότυπο απαιτεί, όταν μία εταιρεία ςυντάςςει ατομικζσ οικονομικζσ καταςτάςεισ, οι
επενδφςεισ ςε κυγατρικζσ, ςυγγενείσ και από κοινοφ ελεγχόμενεσ επιχειριςεισ να λογιςτικοποιοφνται
είτε ςτο κόςτοσ είτε ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Δ.Λ.Ρ. 39 Χρηματοοικονομικά Μζςα: Αναγνώριςη
και Επιμζτρηςη. Δεν υπιρξε επίδραςθ από τθν υιοκζτθςθ του τροποποιθμζνου Δ.Λ.Ρ. 27 ςτισ
οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ.
2.2.1.5. Επίδραςθ από τθν εφαρμογι του Δ.Λ.Ρ. 28 (2011)
Το Ρρότυπο αντικακιςτά το Δ.Λ.Ρ. 28 Επενδφςεισ ςε Συγγενείσ Επιχειρήςεισ και πραγματεφεται τον
λογιςτικό χειριςμό των επενδφςεων ςε ςυγγενείσ επιχειριςεισ και κζτει τισ απαιτιςεισ για τθν
εφαρμογι τθσ μεκόδου τθσ κακαρισ κζςθσ για ςυμμετοχζσ ςε ςυγγενείσ και ςε από κοινοφ
ελεγχόμενεσ επιχειριςεισ. Το Ρρότυπο ορίηει τθν ζννοια τθσ «ςθμαντικισ επιρροισ» και παρζχει
οδθγίεσ για το πϊσ πρζπει να εφαρμοςτεί θ μζκοδοσ τθσ κακαρισ κζςθσ. Επίςθσ, περιγράφει πωσ
πρζπει οι επενδφςεισ ςε ςυγγενείσ και ςε από κοινοφ ελεγχόμενεσ επιχειριςεισ να ελζγχονται για
απομείωςθ. Δεν υπιρξε επίδραςθ από τθν υιοκζτθςθ του τροποποιθμζνου Δ.Λ.Ρ. 28 ςτισ οικονομικζσ
καταςτάςεισ.
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Επιπρόςκετα, οι ακόλουκεσ τροποποιιςεισ τζκθκαν ςε ιςχφ για πρϊτθ φορά από το 2014:
2.2.1.6. Επίδραςθ από τθν εφαρμογι του Δ.Λ.Ρ. 32 «Χρθματοοικονομικά Μζςα: Ραρουςίαςθ»
(Τροποποιθμζνο)
Οι τροποποιιςεισ αυτζσ παρζχουν διευκρινίςεισ για τθν εφαρμογι των κανόνων ςυμψθφιςμοφ. Δεν
υπιρχε επίδραςθ από τθν υιοκζτθςθ των εν λόγω τροποποιιςεων ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ
Εταιρείασ.
2.2.1.7. Επίδραςθ από τθν εφαρμογι του Δ.Λ.Ρ. 39 «Αντικατάςταςθ Ραραγϊγων και ςυνζχιςθ
τθσ λογιςτικισ αντιςτάκμιςθσ κινδφνου» (Τροποποίθςθ)
Οι τροποποιιςεισ αυτζσ μετριάηουν τισ επιπτϊςεισ από τθν παφςθ τθσ λογιςτικισ αντιςτάκμιςθσ
κινδφνου όταν ζνα παράγωγο που ζχει ταξινομθκεί ωσ μζςο αντιςτάκμιςθσ, αντικακίςταται μζςω
εκκακαριςτι και εφόςον πλθροφνται βαςικά κριτιρια. Θ υιοκζτθςθ αυτισ τθσ τροποποίθςθσ δεν είχε
επίδραςθ επί των οικονομικϊν καταςτάςεων.
2.2.1.8. Επίδραςθ από τθν εφαρμογι του Δ.Λ.Ρ. 36 (Τροποποιιςεισ) Γνωςτοποιιςεισ ςχετικζσ με
το ανακτιςιμο ποςό ενόσ μθ χρθματοοικονομικοφ περιουςιακοφ ςτοιχείου
Οι τροποποιιςεισ αυτζσ αφαιροφν τθν απαίτθςθ να γνωςτοποιείται θ ανακτιςιμθ αξία των
περιουςιακϊν ςτοιχείων ι των μονάδων δθμιουργίασ ταμιακϊν ροϊν ςτα οποία ζνα ςθμαντικό ποςό
τθσ υπεραξίασ (ι άυλα περιουςιακά ςτοιχεία με απεριόριςτθ ωφζλιμθ ηωι) ζχει κατανεμθκεί ςε
περιόδουσ κατά τισ οποίεσ δεν υπάρχει απομείωςθ ι ζχει αναγνωριςτεί αναςτροφι αυτισ, να
διευκρινίςει τισ απαιτοφμενεσ γνωςτοποιιςεισ, και να ειςάγει ρθτι απαίτθςθ γνωςτοποίθςθσ του
επιτοκίου προεξόφλθςθσ που χρθςιμοποιικθκε για τον προςδιοριςμό τθσ απομείωςθσ (ι
αναςτροφισ αυτισ), όπου θ ανακτιςιμθ αξία (βαςιηόμενθ ςτθν εφλογθ αξία μείον τα κόςτθ
διάκεςθσ) προςδιορίηεται βάςει τθσ παροφςασ αξίασ. Δεν υπιρχε επίδραςθ από τθν υιοκζτθςθ των
εν λόγω τροποποιιςεων ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ.
2.2.1.9. Ε.Δ.Δ.Ρ.Χ.Α. «Διερμθνεία 21 Φόροι» (Ε.Δ.Δ.Ρ.Χ.Α. 21)
Θ Ε.Δ.Δ.Ρ.Χ.Α. 21 αποςαφθνίηει ότι μία οικονομικι οντότθτα αναγνωρίηει μία υποχρζωςθ για ειςφορά
όχι νωρίτερα απ’ όταν θ δραςτθριότθτα που προκαλεί τθν πλθρωμι, όπωσ προςδιορίηεται από τθ
ςχετικι νομοκεςία, λαμβάνει χϊρα. Διευκρινίηει, επίςθσ, ότι θ υποχρζωςθ ειςφοράσ αναγνωρίηεται
ςταδιακά μόνο εάν θ δραςτθριότθτα που προκαλεί τθν καταβολι τθσ ειςφοράσ πραγματοποιείται
κατά τθ διάρκεια μιασ χρονικισ περιόδου, ςφμφωνα με τθ ςχετικι νομοκεςία. Για μια ειςφορά θ
οποία προκαλείται μετά τθν επίτευξθ ενόσ ελάχιςτου ορίου, θ διερμθνεία διευκρινίηει ότι καμία
υποχρζωςθ δεν αναγνωρίηεται πριν επιτευχκεί το κακοριςμζνο κατϊτατο όριο. Δεν υπιρχε επίδραςθ
από τθν υιοκζτθςθ τθσ διερμθνείασ αυτισ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ.
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2.2.2. Νζα Δ.Ρ.Χ.Α., διερμθνείεσ και τροποποιιςεισ που κα τεκοφν ςε ιςχφ μετά το 2014
-

Δ.Ρ.Χ.Α. 9 «Χρθματοοικονομικά Μζςα» (ςε ιςχφ για χριςεισ με ζναρξθ από τθν 1 Ιανουαρίου
2018 και μετά). Το Δ.Ρ.Χ.Α. 9 που εκδόκθκε τον Νοζμβριο του 2009 ειςιγαγε νζεσ απαιτιςεισ για
τθν ταξινόμθςθ και επιμζτρθςθ των χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων ενεργθτικοφ. Το Δ.Ρ.Χ.Α. 9
τροποποιικθκε αρχικά τον Οκτϊβριο του 2010 και ςυμπεριζλαβε απαιτιςεισ για τθν ταξινόμθςθ
και επιμζτρθςθ των χρθματοοικονομικϊν υποχρεϊςεων κακϊσ και τθν αποαναγνϊριςθ τουσ και
μεταγενζςτερα τον Νοζμβριο του 2013 όπου ειςιγαγε το νζο γενικό πλαίςιο λογιςτικισ
αντιςτάκμιςθσ. Τον Ιοφλιο του 2014 εκδόκθκε ανακεωρθμζνθ ζκδοςθ κυρίωσ για να περιλάβει (α)
τισ διατάξεισ για τθν απομείωςθ των χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων και (β)
περιοριςμζνεσ τροποποιιςεισ των ςχετικϊν διατάξεων που αφοροφν ςτθν ταξινόμθςθ και ςτθν
επιμζτρθςθ ειςάγοντασ μία νζα κατθγορία επιμζτρθςθσ για οριςμζνεσ απλζσ κατθγορίεσ
χρεωςτικϊν τίτλων, τθν «εφλογθ αξία μζςω των λοιπϊν ςυνολικϊν εςόδων» (ΕΑΜΛΣΕ). Οι
βαςικζσ απαιτιςεισ του Δ.Ρ.Χ.Α. 9 περιλαμβάνουν:
όλα τα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ που περιλαμβάνονται ςτο πεδίο εφαρμογισ
του Δ.Λ.Ρ. 39 «Χρθματοοικονομικά Μζςα: Αναγνϊριςθ και επιμζτρθςθ», απαιτείται να
επιμετρϊνται μετά τθν αρχικι αναγνϊριςθ τουσ ςτο αποςβζςιμο κόςτοσ ι ςτθν εφλογθ αξία.
Συγκεκριμζνα, οι χρεωςτικοί τίτλοι που κατζχονται βάςει ενόσ επιχειρθματικοφ μοντζλου που
αποςκοπεί ςτθν είςπραξθ των ςυμβατικϊν ταμειακϊν ροϊν οι οποίεσ ςυνίςτανται
αποκλειςτικά από πλθρωμζσ κεφαλαίου και τόκου επί του κεφαλαίου, επιμετρϊνται ςε
μεταγενζςτερεσ περιόδουσ, γενικά, ςτο αποςβζςιμο κόςτοσ. Χρεωςτικοί τίτλοι των οποίων οι
ςυμβατικοί όροι προβλζπουν πλθρωμι αποκλειςτικά κεφαλαίου και τόκων, ςε ςυγκεκριμζνεσ
θμερομθνίεσ και κατζχονται μζςω ενόσ επιχειρθματικοφ μοντζλου που αποςκοπεί είτε ςτθν
είςπραξθ των ςυμβατικϊν ταμειακϊν ειςροϊν είτε ςτθν πϊλθςθ των χρεωςτικϊν τίτλων,
επιμετρϊνται ςτθν ΕΑΜΛΣΕ. Πλοι οι υπόλοιποι χρεωςτικοί και ςυμμετοχικοί τίτλοι
επιμετρϊνται ςε μεταγενζςτερεσ περιόδουσ ςτθν εφλογθ αξία. Επιπρόςκετα, ςφμφωνα με το
Δ.Ρ.Χ.Α. 9, παρζχεται θ δυνατότθτα αμετάκλθτθσ επιλογισ να παρουςιάηονται οι
μεταγενζςτερεσ μεταβολζσ ςτθν εφλογθ αξία ενόσ ςυμμετοχικοφ τίτλου (που δεν κατζχεται
για εμπορικοφσ ςκοποφσ) ςτα λοιπά ςυνολικά ζςοδα, και να αναγνωρίηονται ςτθν κατάςταςθ
αποτελεςμάτων μόνο τα ζςοδα από μερίςματα.
Αναφορικά με τθν επιμζτρθςθ των χρθματοοικονομικϊν υποχρεϊςεων που ζχουν
προςδιοριςτεί ςτθν εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων, το Δ.Ρ.Χ.Α. 9 απαιτεί το ποςό τθσ
μεταβολισ τθσ εφλογθσ αξίασ τθσ χρθματοοικονομικισ υποχρζωςθσ που αποδίδεται ςτθ
μεταβολι του πιςτωτικοφ κινδφνου τθσ υποχρζωςθσ, να αναγνωρίηεται ςτα λοιπά ςυνολικά
ζςοδα, εκτόσ εάν αυτό κα δθμιουργοφςε ι κα μεγζκυνε μία λογιςτικι αςυμμετρία ςτθν
κατάςταςθ αποτελεςμάτων. Μεταβολζσ ςτθν εφλογθ αξία που αποδίδονται ςε μεταβολζσ του
πιςτωτικοφ κινδφνου τθσ χρθματοοικονομικισ υποχρζωςθσ δεν μεταφζρονται μεταγενζςτερα
ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων. Μεταβολζσ ςτθν εφλογθ αξία που προζρχονται από τον
πιςτωτικό κίνδυνο τθσ χρθματοοικονομικισ υποχρζωςθσ δεν μεταφζρονται μεταγενζςτερα
ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων. Σφμφωνα με το Δ.Λ.Ρ. 39, το ςυνολικό ποςό τθσ μεταβολισ
τθσ εφλογθσ αξίασ τθσ χρθματοοικονομικισ υποχρζωςθσ που ζχει προςδιοριςτεί ςτθν εφλογθ
αξία μζςω αποτελεςμάτων αναγνωρίηεται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων.
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Αναφορικά με τθν απομείωςθ των χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων, το Δ.Ρ.Χ.Α.
9 απαιτεί θ απομείωςθ να υπολογίηεται βάςει ενόσ μοντζλου αναμενόμενθσ πιςτωτικισ
ηθμίασ ςε αντίκεςθ με το υφιςτάμενο μοντζλο τθσ πραγματοποιθκείςασ πιςτωτικισ ηθμίασ
που ορίηει το Δ.Λ.Ρ. 39. Το μοντζλο τθσ αναμενόμενθσ πιςτωτικισ ηθμίασ απαιτεί τθ λογιςτικι
αναγνϊριςθ τθσ αναμενόμενθσ πιςτωτικισ ηθμίασ και τθσ μεταβολισ αυτισ ςε κάκε
θμερομθνία ςφνταξθσ οικονομικϊν καταςτάςεων ζτςι ϊςτε να αντικατοπτρίηει τθν μεταβολι
του πιςτωτικοφ κινδφνου ςε ςχζςθ με αυτόν τθσ αρχικισ αναγνϊριςθσ. Με άλλα λόγια, δεν
είναι πλζον αναγκαίο να ζχει ςυμβεί ζνα πιςτωτικό γεγονόσ για να αναγνωριςτεί θ ςχετικι
πιςτωτικι ηθμία.
Οι νζεσ διατάξεισ που αφοροφν ςτθ λογιςτικι αντιςτάκμιςθσ κινδφνων διατθροφν τουσ τρεισ
μθχανιςμοφσ λογιςτικισ αντιςτάκμιςθσ κινδφνων που επί του παρόντοσ προβλζπονται από το
Δ.Λ.Ρ. 39. Με το Δ.Ρ.Χ.Α. 9, παρζχεται μεγαλφτερθ ευελιξία ωσ προσ τουσ τφπουσ των
ςυναλλαγϊν που μποροφν να επιλεγοφν για λογιςτικι αντιςτάκμιςθσ κινδφνων, ειδικότερα
διευρφνοντασ τουσ τφπουσ των χρθματοοικονομικϊν προϊόντων τα οποία μποροφν να
χρθςιμοποιθκοφν ωσ μζςα αντιςτάκμιςθσ κινδφνων και τα υποκείμενα ςε αντιςτάκμιςθ είδθ
κινδφνων που εμπεριζχονται ςε μθ χρθματοοικονομικά προϊόντα. Επιπλζον, οι ζλεγχοι
αποτελεςματικότθτασ ζχουν ανακεωρθκεί και αντικαταςτακεί από τθν αρχι τθσ «οικονομικισ
ςυςχζτιςθσ». Θ απαίτθςθ για κατάδειξθ τθσ αναδρομικισ αποτελεςματικότθτασ τθσ
αντιςτακμιςτικισ ςχζςθσ δεν υφίςταται πλζον. Ωςτόςο, ζχουν ειςαχκεί αυξθμζνεσ απαιτιςεισ
γνωςτοποίθςθσ ςχετικά με τισ δραςτθριότθτεσ διαχείριςθσ κινδφνων τθσ εταιρείασ.
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. Ωςτόςο, δεν αναμζνεται
να ζχει ςθμαντικι επίπτωςθ επί των οικονομικϊν καταςτάςεϊν τθσ.
-

Δ.Λ.Ρ. 19 (Τροποποιιςεισ) «Ρρόγραμμα Κακοριςμζνων Ραροχϊν: Ειςφορζσ Εργαηομζνων» (ςε
ιςχφ για χριςεισ με ζναρξθ τθν ι μετά τθν 1 Ιουλίου 2014, όπωσ εκδόκθκε από το IASB).
Τροποποιεί τισ απαιτιςεισ του Δ.Λ.Ρ. 19 (2011) «Ραροχζσ ςε Εργαηόμενουσ» ςχετικά με τισ
ειςφορζσ που καταβάλλονται από τουσ εργαηόμενουσ ι τρίτουσ οι οποίεσ είναι ςυνδεδεμζνεσ με
τθν παροχι υπθρεςίασ. Εάν το ποςό των ειςφορϊν είναι ανεξάρτθτο από τα ζτθ προχπθρεςίασ,
μία επιχείρθςθ επιτρζπεται να αναγνωρίςει αυτζσ τισ ειςφορζσ ωσ μειωτικό ςτοιχείο ςτο κόςτοσ
υπθρεςίασ τθν περίοδο κατά τθν οποία θ ςχετικι υπθρεςία παρζχεται, αντί να τθν κατανείμει ςτθ
διάρκεια τθσ περιόδου παροχισ τθσ υπθρεςίασ. Εάν το ποςό των ειςφορϊν εξαρτάται από τα ζτθ
προχπθρεςίασ, μία επιχείρθςθ απαιτείται να κατανείμει αυτζσ τισ ειςφορζσ ςτθ διάρκεια τθσ
περιόδου παροχισ τθσ υπθρεςίασ χρθςιμοποιϊντασ τθν ίδια μζκοδο καταμεριςμοφ που
απαιτείται από τθν παράγραφο 70 του Δ.Λ.Ρ. 19 για τισ μικτζσ παροχζσ (δθλαδι είτε
χρθςιμοποιϊντασ τον τφπο καταμεριςμοφ του προγράμματοσ ειςφορϊν είτε τθ ςτακερι μζκοδο
καταμεριςμοφ). Θ Εταιρεία δεν ζχει εφαρμόςει αυτι τθν τροποποίθςθ, αλλά δεν αναμζνεται να
ζχει επίδραςθ επί των οικονομικϊν καταςτάςεϊν τθσ.

-

Δ.Ρ.Χ.Α. 15 (νζο πρότυπο) «Ζςοδα από ςυμβάςεισ με Ρελάτεσ» (ςε ιςχφ για χριςεισ με ζναρξθ
από τθν 1 Ιανουαρίου 2017 και μετά, όπωσ εκδόκθκε από το IASB). Για τθ λογιςτικι αντιμετϊπιςθ
των εςόδων που προζρχονται από ςυμβάςεισ με πελάτεσ, το Δ.Ρ.Χ.Α. 15 ειςάγει ζνα μοναδικό
ςυνολικό μοντζλο για τισ επιχειριςεισ. Το Δ.Ρ.Χ.Α. 15, όταν τεκεί ςε ιςχφ, κα αντικαταςτιςει το
τρζχον λογιςτικό πλαίςιο για τθν αναγνϊριςθ των εςόδων, το οποίο περιλαμβάνει το Δ.Λ.Ρ. 18
Ζςοδα, το Δ.Λ.Ρ. 11 Συμβάςεισ Καταςκευισ και τισ ςχετικζσ με αυτά διερμθνείεσ. Θ βαςικι αρχι
του Δ.Ρ.Χ.Α. 15 είναι ότι μία επιχείρθςθ πρζπει να αναγνωρίςει ζςοδα ςτο βακμό που
αντικατοπτρίηουν το τίμθμα το οποίο θ επιχείρθςθ δικαιοφται από τθ μεταβίβαςθ των αγακϊν
Οι ςθμειϊςεισ ςτισ ςελίδεσ 16 ζωσ 56 αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ των οικονομικϊν καταςτάςεων
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και των υπθρεςιϊν. Συγκεκριμζνα, το Ρρότυπο ειςάγει μία προςζγγιςθ πζντε βθμάτων για τθν
αναγνϊριςθ των εςόδων:
Αναγνϊριςθ των ςυμβάςεων με τουσ πελάτεσ
Αναγνϊριςθ των όρων εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων
Ρροςδιοριςμόσ του τιμιματοσ τθσ ςυναλλαγισ
Επιμεριςμόσ του τιμιματοσ τθσ ςυναλλαγισ ανάλογα με τουσ όρουσ εκτζλεςθσ των
ςυμβάςεων
Αναγνϊριςθ του εςόδου όταν θ επιχείρθςθ εκπλθρϊνει τουσ όρουσ εκτζλεςθσ των
ςυμβάςεων.
Σφμφωνα με το Δ.Ρ.Χ.Α. 15, μία επιχείρθςθ αναγνωρίηει ζςοδο όταν (ι κακόςον) εκπλθρϊνονται
οι όροι εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων, π.χ. όταν ο «ζλεγχοσ» των υποκείμενων, ςτουσ όρουσ
εκτζλεςθσ, αγακϊν ι υπθρεςιϊν μεταβιβάηεται ςτον πελάτθ. Στο Δ.Ρ.Χ.Α. 15 ζχουν περιλθφκεί
πολφ πιο επεξθγθματικζσ οδθγίεσ οι οποίεσ πραγματεφονται τον χειριςμό ιδιαίτερων
περιπτϊςεων. Επιπλζον, το Δ.Ρ.Χ.Α. 15 απαιτεί εκτενείσ γνωςτοποιιςεισ.
Θ Εταιρεία δεν ζχει εφαρμόςει αυτό το Ρρότυπο και αξιολογεί τθν επίδραςθ του Δ.Ρ.Χ.Α. 15 επί
των οικονομικϊν τθσ καταςτάςεων, κακϊσ και το χρόνο εφαρμογισ του. Ωςτόςο, δεν αναμζνεται
να ζχει ςθμαντικι επίδραςθ επί των οικονομικϊν καταςτάςεϊν τθσ.
-

Δ.Ρ.Χ.Α. 11 (Τροποποιιςεισ) Λογιςτικι αντιμετϊπιςθ τθσ απόκτθςθσ δικαιωμάτων ςε «Από
κοινοφ ελεγχόμενεσ εργαςίεσ» (ςε ιςχφ για χριςεισ με ζναρξθ τθν ι μετά τθν 1 Ιανουαρίου 2016,
όπωσ εκδόκθκε από το IASB). Οι τροποποιιςεισ ςτο Δ.Ρ.Χ.Α. 11 παρζχουν οδθγίεσ για το πϊσ
πρζπει να αντιμετωπιςτεί λογιςτικά θ απόκτθςθ «Από κοινοφ ελεγχόμενων εργαςιϊν» οι οποίεσ
αποτελοφν επιχείρθςθ όπωσ αυτι ορίηεται ςτο Δ.Ρ.Χ.Α. 3 Συνενϊςεισ Επιχειριςεων.
Συγκεκριμζνα, οι τροποποιιςεισ αναφζρουν ότι οι ςχετικζσ αρχζσ του Δ.Ρ.Χ.Α. 3 περί λογιςτικισ
αντιμετϊπιςθσ των ςυνενϊςεων επιχειριςεων και άλλων προτφπων (π.χ. Δ.Λ.Ρ. 36 Απομείωςθ
Αξίασ Ρεριουςιακϊν Στοιχείων που αφορά ςτθ διενζργεια ελζγχου απομείωςθσ μίασ μονάδασ
δθμιουργίασ ταμειακϊν ροϊν ςτθν οποία ζχει κατανεμθκεί θ υπεραξία που προζκυψε κατά τθν
απόκτθςθ «Από κοινοφ ελεγχόμενων εργαςιϊν») κα πρζπει να εφαρμοςτοφν. Οι ίδιεσ διατάξεισ
κα πρζπει να εφαρμοςτοφν και κατά τθ ςφςταςθ «Από κοινοφ ελεγχόμενων εργαςιϊν» μόνο ςτθν
περίπτωςθ που ζνα από τα μζλθ που ςυμμετζχουν ειςφζρει ςε αυτι μία επιχείρθςθ. Το
κοινοπρακτϊν μζλοσ κα πρζπει να γνωςτοποιιςει και αυτό τθ ςχετικι πλθροφόρθςθ που
απαιτείται από το Δ,Ρ.Χ.Α. 3 και από άλλα πρότυπα ςχετικά με τισ ςυνενϊςεισ επιχειριςεων.
Θ Εταιρεία δεν αναμζνει θ ςυγκεκριμζνθ τροποποίθςθ να ζχει επίδραςθ επί των οικονομικϊν τθσ
καταςτάςεων.

-

Δ.Λ.Ρ. 16 και Δ.Λ.Ρ. 38 (Τροποποιιςεισ) Διευκρινιςεισ για αποδεκτζσ μεκόδουσ απόςβεςθσ (ςε
ιςχφ για χριςεισ με ζναρξθ τθν ι μετά τθν 1 Ιανουαρίου 2016, όπωσ εκδόκθκε από το IASB). Οι
τροποποιιςεισ ςτο Δ.Λ.Ρ. 16 απαγορεφουν ςτισ επιχειριςεισ τθ χριςθ μεκόδου απόςβεςθσ επί
ενςϊματων ακινθτοποιιςεων, θ οποία βαςίηεται ςτθν εκτίμθςθ των εςόδων που μπορεί να
αποφζρει ζνα πάγιο περιουςιακό ςτοιχείο. Οι τροποποιιςεισ ςτο Δ.Λ.Ρ. 38 ειςάγουν ζνα μαχθτό
τεκμιριο ότι θ εκτίμθςθ των εςόδων δεν αποτελεί τθν κατάλλθλθ βάςθ υπολογιςμοφ τθσ
απόςβεςθσ ενόσ άυλου περιουςιακοφ ςτοιχείου. Το τεκμιριο μπορεί να είναι μαχθτό ςτισ εξισ
δφο περιπτϊςεισ: (α) όταν το άυλο περιουςιακό ςτοιχείο εκφράηεται ωσ μζτρο υπολογιςμοφ των
εςόδων ι (β) όταν μπορεί να αποδειχκεί ότι τα ζςοδα και θ ανάλωςθ των οικονομικϊν ωφελειϊν
που απορρζουν από το άυλο περιουςιακό ςτοιχείο είναι ςτενά ςυνδεδεμζνα. Επί του παρόντοσ, θ
Εταιρεία δεν κατζχει ενςϊματα πάγια περιουςιακά ςτοιχεία και άυλα περιουςιακά ςτοιχεία.
Οι ςθμειϊςεισ ςτισ ςελίδεσ 16 ζωσ 56 αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ των οικονομικϊν καταςτάςεων
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-

«Ετιςιεσ Βελτιϊςεισ ςτα Δ.Ρ.Χ.A. 2010-2012» (ςε ιςχφ για χριςεισ με θμερομθνία ζναρξθσ τθν 1
Ιουλίου 2014 και μετά), Επιφζρουν τροποποιιςεισ ςτα ακόλουκα πρότυπα:
Δ.Ρ.Χ.Α. 2 – Τροποποιεί τουσ οριςμοφσ «Ρερίοδοσ κατοχφρωςθσ» και «ςυνκικθ αγοράσ»
και προςκζτει οριςμοφσ για «όρο απόδοςθσ» και «όροσ χρόνου υπθρεςίασ» οι οποίοι
προθγουμζνωσ περιλαμβάνονταν ςτον οριςμό τθσ «Ρεριόδου κατοχφρωςθσ».
Δ.Ρ.Χ.Α. 3 – Απαιτεί το ενδεχόμενο τίμθμα το οποίο ζχει ταξινομθκεί ωσ περιουςιακό
ςτοιχείο ι ωσ υποχρζωςθ να επιμετράται ςτθν εφλογθ αξία ςε κάκε θμερομθνία αναφοράσ,
ανεξάρτθτα από το εάν το ενδεχόμενο τίμθμα είναι χρθματοοικονομικό περιουςιακό
ςτοιχείο εντόσ ςκοποφ του Δ.Ρ.Χ.Α. 9 ι του Δ.Λ.Ρ. 39 ι μθ χρθματοοικονομικό περιουςιακό
ςτοιχείο ι υποχρζωςθ. Μεταβολζσ ςτθν εφλογθ αξία κα πρζπει να αναγνωρίηονται ςτα
αποτελζςματα.
Δ.Ρ.Χ.Α. 8 – Απαιτεί γνωςτοποίθςθ ςχετικά με τισ κρίςεισ που κάνει θ Διοίκθςθ όταν
εφαρμόηει τα κριτιρια ςυγκζντρωςθσ ςτουσ λειτουργικοφσ τομείσ δραςτθριότθτασ,
περιλαμβάνοντασ μία ςυνοπτικι περιγραφι των λειτουργικϊν τομζων δραςτθριότθτασ και
των οικονομικϊν δεικτϊν που χρθςιμοποιικθκαν προκειμζνου να διαπιςτωκεί ότι οι
λειτουργικοί τομείσ δραςτθριότθτασ ζχουν παρόμοια οικονομικά χαρακτθριςτικά.
Αποςαφθνίηει ότι οι ςυμφωνίεσ του ςυνόλου των περιουςιακϊν ςτοιχείων των τομζων με τα
περιουςιακά ςτοιχεία τθσ επιχείρθςθσ απαιτοφνται μόνο εάν αυτά αναφζρονται τακτικά
ςτον επικεφαλι του οργάνου για τθ λιψθ αποφάςεων.
Δ.Ρ.Χ.Α 13 – Διευκρινίηει ότι με τθν ζκδοςθ του Δ.Ρ.Χ.Α. 13 και τθν τροποποίθςθ των
Δ.Ρ.Χ.Α. 9 και Δ.Λ.Ρ. 39 δεν αναιρείται θ δυνατότθτα τθσ επιμζτρθςθσ των βραχυπρόκεςμων
απαιτιςεων και υποχρεϊςεων ςε μθ προεξοφλθμζνθ βάςθ, εάν θ επίδραςθ από τθν
προεξόφλθςθ δεν είναι ςθμαντικι (τροποποιοφν μόνο τθ βάςθ για ςυμπεράςματα).
Δ.Λ.Ρ. 16 και Δ.Λ.Ρ. 38 – Διευκρινίηει ότι όταν ζνα πάγιο περιουςιακό ςτοιχείο ι ζνα άυλο
περιουςιακό ςτοιχείο αναπροςαρμόηεται θ αρχικι αξία του περιουςιακοφ ςτοιχείου
προςαρμόηεται κατά τρόπο ο οποίοσ είναι ςυνεπισ με τθν αναπροςαρμογι τθσ λογιςτικισ
αξίασ του περιουςιακοφ ςτοιχείου και ότι οι ςυςςωρευμζνεσ αποςβζςεισ είναι θ διαφορά
μεταξφ τθσ αρχικισ λογιςτικισ αξίασ και τθσ λογιςτικισ αξίασ μετά από κάκε ηθμία
απομείωςθσ.
Δ.Λ.Ρ. 24 – Διευκρινίηει ότι μία εταιρεία διαχείριςθσ θ οποία παρζχει προςωπικό που αςκεί
διοίκθςθ ςε μία άλλθ εταιρεία, είναι ςυνδεδεμζνο μζροσ με τθν εταιρεία που δζχεται τισ
υπθρεςίεσ και πωσ πρζπει να γνωςτοποιοφνται οι πλθρωμζσ ςε εταιρείεσ που παρζχουν
υπθρεςίεσ διαχείριςθσ.
Θ Εταιρεία δεν ζχει εφαρμόςει τισ τροποποιιςεισ αυτζσ, οι οποίεσ δεν αναμζνεται να ζχουν
ςθμαντικι επίδραςθ επί των οικονομικϊν καταςτάςεων.

-

«Ετιςιεσ Βελτιϊςεισ ςτα Δ.Ρ.Χ.A. 2011-2013» (ςε ιςχφ για χριςεισ με θμερομθνία ζναρξθσ τθν 1
Ιουλίου 2014 και μετά), Επιφζρουν τροποποιιςεισ ςτα ακόλουκα πρότυπα:
Δ.Ρ.Χ.Α 1 – Αποςαφθνίηει ότι μία εταιρεία θ οποία εφαρμόηει για πρϊτθ φορά τα Δ.Λ.Ρ.,
επιτρζπεται αλλά δεν απαιτείται, να εφαρμόςει ζνα νζο Δ.Ρ.Χ.Α. του οποίου θ εφαρμογι
δεν είναι ακόμθ υποχρεωτικι αλλά το νζο πρότυπο επιτρζπει ενωρίτερθ εφαρμογι. Εάν μία
εταιρεία επιλζξει να εφαρμόςει ενωρίτερα ζνα νζο πρότυπο, τότε κα πρζπει να το
εφαρμόςει αναδρομικά για όλεσ τισ περιόδουσ που παρουςιάηονται, εκτόσ εάν το Δ.Ρ.Χ.Α. 1
περιλαμβάνει απαλλαγι ι εξαίρεςθ θ οποία επιτρζπει κάτι διαφορετικό (τροποποιοφν μόνο
τθ βάςθ για ςυμπεράςματα).

Οι ςθμειϊςεισ ςτισ ςελίδεσ 16 ζωσ 56 αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ των οικονομικϊν καταςτάςεων
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Δ.Ρ.Χ.Α. 3 – Διευκρινίηει ότι το Δ.Ρ.Χ.Α. 3 εξαιρεί από το πεδίο εφαρμογισ του τθ λογιςτικι
αντιμετϊπιςθ του ςχθματιςμοφ κοινοπραξίασ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ
κοινοπραξίασ.
Δ.Ρ.Χ.Α. 13 – Διευκρινίηει ότι ο ςκοπόσ τθσ εξαίρεςθσ του χαρτοφυλακίου ςτθν παράγραφο
52 από τθν επιμζτρθςθ τθσ εφλογθσ αξίασ μίασ ομάδασ χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν
ςτοιχείων και χρθματοοικονομικϊν υποχρεϊςεων ςε ςυμψθφιςμζνθ βάςθ, περιλαμβάνει
όλεσ τισ ςυμβάςεισ οι οποίεσ είναι εντόσ ςκοποφ και αντιμετωπίηονται λογιςτικά ςφμφωνα
με τισ διατάξεισ των Δ.Λ.Ρ. 39 ι του Δ.Ρ.Χ.Α. 9, ακόμθ και εάν αυτζσ οι ςυμβάςεισ δεν
πλθροφν τον οριςμό του χρθματοοικονομικοφ περιουςιακοφ ςτοιχείου ι τθσ
χρθματοοικονομικισ υποχρζωςθσ ςφμφωνα με το Δ.Λ.Ρ. 32 «Χρθματοοικονομικά Μζςα:
Ραρουςίαςθ».
Δ.Λ.Ρ. 40 – Αποςαφθνίηει τθν αλλθλεξάρτθςθ του Δ.Ρ.Χ.Α 3 και του Δ.Λ.Ρ. 40 κατά τθν
ταξινόμθςθ ενόσ ακινιτου ωσ επενδυτικό ακίνθτο ι ωσ ιδιοχρθςιμοποιοφμενο. Συνεπϊσ, μία
εταιρεία θ οποία αποκτά επενδυτικό ακίνθτο πρζπει να προςδιορίςει εάν (α) το ακίνθτο
πλθροί τον οριςμό του επενδυτικοφ ακινιτου ςφμφωνα με το Δ.Λ.Ρ. 40 και (β) θ ςυναλλαγι
πλθροί τον οριςμό τθσ ςυνζνωςθσ επιχειριςεων ςφμφωνα με το Δ.Ρ.Χ.Α. 3.
Θ Εταιρεία δεν ζχει εφαρμόςει τισ τροποποιιςεισ αυτζσ, οι οποίεσ δεν αναμζνεται να ζχουν
ςθμαντικι επίδραςθ επί των οικονομικϊν καταςτάςεων.
-

Δ.Λ.Ρ. 27 (Τροποποιιςεισ) Εφαρμογι τθσ Μεκόδου τθσ Κακαρισ Θζςθσ ςτισ Ατομικζσ
Οικονομικζσ Καταςτάςεισ (ςε ιςχφ για χριςεισ με ζναρξθ τθν ι μετά τθν 1 Ιανουαρίου 2016,
όπωσ εκδόκθκε από το IASB). Θ τροποποίθςθ επιτρζπει ςτισ επιχειριςεισ να χρθςιμοποιοφν τθ
μζκοδο τθσ κακαρισ κζςθσ προκειμζνου να λογιςτικοποιοφν τισ επενδφςεισ τουσ ςε κυγατρικζσ
εταιρείεσ, κοινοπραξίεσ και ςυγγενείσ εταιρείεσ ςτισ ατομικζσ τουσ οικονομικζσ καταςτάςεισ.

-

«Ετιςιεσ Βελτιϊςεισ ςτα Δ.Ρ.Χ.A. 2012-2014» (ςε ιςχφ για χριςεισ με θμερομθνία ζναρξθσ τθν 1
Ιουλίου 2016 και μετά), Επιφζρουν τροποποιιςεισ ςτα ακόλουκα πρότυπα:
Δ.Ρ.Χ.Α. 5 – Θ τροποποίθςθ αποςαφθνίηει ότι όταν ζνα περιουςιακό ςτοιχείο (ι μια ομάδα
περιουςιακϊν ςτοιχείων προοριηόμενα προσ πϊλθςθ) αναταξινομείται από τθν κατθγορία
«προοριηόμενο προσ πϊλθςθ» ςτθν κατθγορία «προοριηόμενο προσ διανομι» ι το αντίςτροφο,
το γεγονόσ αυτό δε ςυνιςτά αλλαγι του πλάνου τθσ πϊλθςθσ ι τθσ διανομισ και γι’ αυτό δεν
πρζπει να αντιμετωπιςτεί λογιςτικά ωσ μεταβολι. Αυτό ςθμαίνει ότι το περιουςιακό ςτοιχείο ι θ
ομάδα των περιουςιακϊν ςτοιχείων που προορίηονται προσ πϊλθςθ δεν κα πρζπει να
αποκαταςτακεί ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ, ςαν να μθν είχε ποτζ ταξινομθκεί ωσ
«προοριηόμενο προσ πϊλθςθ» ι ωσ «προοριηόμενο προσ διανομι», απλά και μόνο επειδι άλλαξε
ο τρόποσ τθσ διάκεςθσ. Θ τροποποίθςθ επίςθσ αποκακιςτά μία παράλειψθ ςτο πρότυπο
διευκρινίηοντασ ότι θ οδθγία ςτθν αλλαγι του πλάνου πϊλθςθσ κα πρζπει να εφαρμόηεται ςε ζνα
περιουςιακό ςτοιχείο ι μια ομάδα περιουςιακϊν ςτοιχείων προοριηόμενων προσ πϊλθςθ όταν
παφουν να διακρατοφνται προσ διανομι αλλά δεν αναταξινομοφνται ωσ «προοριηόμενα προσ
πϊλθςθ».

Οι ςθμειϊςεισ ςτισ ςελίδεσ 16 ζωσ 56 αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ των οικονομικϊν καταςτάςεων
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Δ.Ρ.Χ.Α. 7 – Υπάρχουν 2 τροποποιιςεισ ςτο Δ.Ρ.Χ.Α. 7.
1. Εξυπθρζτθςθ ςυμβάςεων μετά τθν μεταβίβαςθ χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν
ςτοιχείων.
Εάν μία επιχείρθςθ μεταβιβάηει ζνα χρθματοοικονομικό περιουςιακό ςτοιχείο υπό όρουσ που
επιτρζπουν ςτον μεταβιβάηοντα να αποαναγνωρίςει το περιουςιακό ςτοιχείο, το Δ.Ρ.Χ.Α. 7
απαιτεί να γνωςτοποιοφνται όλεσ οι μορφζσ ςυνεχιηόμενθσ ανάμειξθσ που μπορεί να ζχει θ
μεταβιβάηουςα επί των μεταβιβαςκζντων περιουςιακϊν ςτοιχείων. Το Δ.Ρ.Χ.Α. 7 παρζχει
οδθγίεσ ςχετικά με το τι εννοεί με τον όρο «ςυνεχιηόμενθ ανάμειξθ». Θ τροποποίθςθ
πρόςκεςε ςυγκεκριμζνεσ οδθγίεσ προκειμζνου να βοθκιςει τισ διοικιςεισ να προςδιορίςουν
εάν οι όροι μιασ ςφμβαςθσ για εξυπθρζτθςθ χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων τα
οποία ζχουν μεταβιβαςτεί ςυνιςτά «ςυνεχιηόμενθ ανάμειξθ». Θ τροποποίθςθ δεν ζχει
αναδρομικι εφαρμογι αλλά δίνει το δικαίωμα να εφαρμοςτεί αναδρομικά. Ραρεπόμενθ
τροποποίθςθ περιλιφκθκε ςτο Δ.Ρ.Χ.Α. 1 και ζδωςε τθν ίδια δυνατότθτα ςτισ επιχειριςεισ
που εφαρμόηουν για πρϊτθ φορά τα Δ.Ρ.Χ.Α.
2. Ενδιάμεςεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ
Θ τροποποίθςθ αποςαφθνίηει ότι θ επιπρόςκετθ γνωςτοποίθςθ που απαιτείται από το
Δ.Ρ.Χ.Α. 7 «Γνωςτοποίθςθ – Συμψθφιςμόσ χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων και
υποχρεϊςεων» δεν απαιτείται ακριβϊσ για όλεσ τισ ενδιάμεςεσ περιόδουσ, εκτόσ αν
απαιτείται από το Δ.Λ.Ρ. 34. Θ τροποποίθςθ ζχει αναδρομικι ιςχφ.
Δ.Λ.Ρ. 19 – Θ τροποποίθςθ αποςαφθνίηει ότι, όταν προςδιορίηεται το επιτόκιο για τθν
προεξόφλθςθ των κακοριςμζνων υποχρεϊςεων μετά τθν ζξοδο από τθν υπθρεςία, το νόμιςμα
είναι αυτό που ζχει ςθμαςία για τθ μετατροπι τθσ υποχρζωςθσ και όχι θ χϊρα από τθν οποία
προζρχεται. Θ εκτίμθςθ για το εάν υπάρχει ενεργόσ αγορά για υψθλισ ποιότθτασ εταιρικά
ομόλογα βαςίηεται ςτα εταιρικά ομόλογα αυτοφ του νομίςματοσ και όχι ςτα εταιρικά ομόλογα
μιασ ςυγκεκριμζνθσ χϊρασ. Ομοίωσ, όταν δεν υπάρχει ενεργόσ αγορά για υψθλισ ποιότθτασ
εταιρικά ομόλογα ςε αυτό το νόμιςμα, μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν κρατικά ομόλογα του ιδίου
νομίςματοσ. Θ τροποποίθςθ ζχει αναδρομικι ιςχφ αλλά περιορίηεται ςτθν ζναρξθ τθσ
ενωρίτερθσ περιόδου που παρουςιάηεται ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ.
Δ.Λ.Ρ. 34 – Θ τροποποίθςθ αποςαφθνίηει τι εννοείται με τθν αναφορά ςτο πρότυπο
«πλθροφορία που γνωςτοποιείται αλλοφ ςτθν ενδιάμεςθ οικονομικι ζκκεςθ». Θ τροποποίθςθ
του Δ.Λ.Ρ. 34 απαιτεί τθν παραπομπι από τισ ενδιάμεςεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ ςτθν πθγι
τθσ πλθροφόρθςθσ. Θ τροποποίθςθ ζχει αναδρομικι ιςχφ.
Θ Εταιρεία δεν ζχει εφαρμόςει τισ τροποποιιςεισ αυτζσ, οι οποίεσ δεν αναμζνεται να ζχουν
ςθμαντικι επίδραςθ επί των οικονομικϊν καταςτάςεων.
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.
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2.3. Συναλλαγζσ ςε Ξζνο Νόμιςμα
Τα ςτοιχεία που περιζχουν οι οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ καταχωροφνται ςτο νόμιςμα
εκείνο που αποδίδει καλφτερα τθν οικονομικι πραγματικότθτα των υποκείμενων γεγονότων και
ςυνκθκϊν που αφοροφν τθν εταιρεία («λειτουργικό νόμιςμα»). Οι εταιρικζσ οικονομικζσ
καταςτάςεισ παρουςιάηονται ςε χιλιάδεσ Ευρϊ (€), που είναι 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. Τα
ςυναλλαγματικά κζρδθ και ηθμίεσ που προκφπτουν από τθν εκκακάριςθ αυτϊν των ςυναλλαγϊν και
από τθ μετατροπι των νομιςματικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων από ξζνο νόμιςμα
καταχωροφνται ςτα αποτελζςματα. Μθ νομιςματικά ςτοιχεία που καταχωροφνται ςτο ιςτορικό
κόςτοσ ςε ξζνο νόμιςμα μετατρζπονται χρθςιμοποιϊντασ τθν ςυναλλαγματικι ιςοτιμία τθν
θμερομθνία τθσ ςυναλλαγισ.
Κατά τθν ςφνταξθ των οικονομικϊν καταςτάςεων, τα περιουςιακά ςτοιχεία και οι υποχρεϊςεισ των
οικονομικϊν μονάδων τθσ αλλοδαπισ μετατρζπονται ςε Ευρϊ χρθςιμοποιϊντασ τισ
ςυναλλαγματικζσ ιςοτιμίεσ που ίςχυαν κατά τθν θμερομθνία ςφνταξθσ των οικονομικϊν
καταςτάςεων, ενϊ τα ζςοδα και τα ζξοδα μετατρζπονται με βάςθ τισ μζςεσ ςυναλλαγματικζσ
ιςοτιμίεσ τθσ περιόδου. Οι προκφπτουςεσ διαφορζσ από τθ χριςθ των ςυναλλαγματικϊν ιςοτιμιϊν
κατά τθν θμερομθνία ςφνταξθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων και των μζςων ιςοτιμιϊν τθσ
περιόδου κακϊσ και από τθν επανεκτίμθςθ των εκ μεταφοράσ ιδίων κεφαλαίων τθσ οικονομικισ
οντότθτασ με τθν ιςοτιμία τθσ θμερομθνίασ ςφνταξθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων,
καταχωροφνται ςτα Λοιπά ςυνολικά ζςοδα ςτο λογαριαςμό «ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ».
2.4. Επενδφςεισ ςε Ακίνθτα
Ακίνθτα τα οποία κατζχονται με ςκοπό τθν είςπραξθ μιςκωμάτων ι /και τθν αποκόμιςθ
κεφαλαιακϊν κερδϊν περιλαμβάνονται ςτισ 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) κακϊσ και
ακίνθτα τα οποία αξιοποιοφνται για μελλοντικι χριςθ ωσ επενδφςεισ ςε ακίνθτα.
Οι επενδφςεισ ςε ακίνθτα καταχωροφνται αρχικά ςτθν αξία κτιςθσ τουσ, θ οποία περιλαμβάνει και
τισ δαπάνεσ ςυναλλαγισ και τα κόςτθ δανειςμοφ.
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 ανεξάρτθτο επαγγελματία εκτιμθτι ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ που
εκδίδονται από τθ Διεκνι Επιτροπι Ρροτφπων Αποτίμθςθσ (International Valuation Standards
Committee).
Επενδφςεισ ςε ακίνθτα υπό αξιοποίθςθ αποτιμϊνται ςτθν εφλογθ αξία μόνο εάν αυτι μπορεί να
επιμετρθκεί αξιόπιςτα.

Οι ςθμειϊςεισ ςτισ ςελίδεσ 16 ζωσ 56 αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ των οικονομικϊν καταςτάςεων

27

Σθμειϊςεισ επί των Οικονομικϊν Καταςτάςεων

Πλα τα ποςά είναι ςε χιλιάδεσ Ευρϊ, εκτόσ εάν αναφζρεται διαφορετικά
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 ςτον
Πμιλο 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 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.
Επενδυτικά ακίνθτα που διακρατοφνται για πϊλθςθ χωρίσ επαναξιοποίθςθ, ταξινομοφνται ςτα μθ
κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία ωσ διακζςιμα προσ πϊλθςθ, ςφμφωνα με το Δ.Ρ.Χ.Α. 5. Το
κόςτοσ του ακινιτου για τον μετζπειτα λογιςτικό χειριςμό είναι θ εφλογθ αξία του κατά τθν
θμερομθνία τθσ μεταφοράσ.
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2.5. 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.
(α)

Η Εταιρεία είναι μιςκωτισ

Λειτουργικζσ Μιςκϊςεισ: Μιςκϊςεισ όπου ουςιωδϊσ οι κίνδυνοι και τα οφζλθ τθσ ιδιοκτθςίασ
διατθροφνται από τρίτο μζροσ, τον εκμιςκωτι, ταξινομοφνται ωσ λειτουργικζσ μιςκϊςεισ. Οι
πλθρωμζσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των προκαταβολϊν, που πραγματοποιοφνται για λειτουργικζσ
μιςκϊςεισ (ςτισ οποίεσ δεν περιλαμβάνεται θ αξία τυχόν κινιτρων που παρζχονται από τον
εκμιςκωτι) αναγνωρίηονται ςτα αποτελζςματα χριςθσ αναλογικά, με τθ ςτακερι μζκοδο, 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.
(β)

Η Εταιρεία είναι 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 5). 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.
2.6. Απομείωςθ Αξίασ Μθ Χρθματοοικονομικϊν Ρεριουςιακϊν Στοιχείων
Θ Εταιρεία αξιολογεί ςε κάκε θμερομθνία τθσ κατάςταςθσ οικονομικισ κζςθσ κατά πόςον υπάρχει
αντικειμενικι ζνδειξθ ότι ζνα μθ χρθματοοικονομικό περιουςιακό ςτοιχείο ζχει απομειωκεί και
εφόςον υπάρχει αντικειμενικι ζνδειξθ το περιουςιακό ςτοιχείο ελζγχεται για απομείωςθ.
Το ποςό τθσ απομείωςθσ υπολογίηεται ωσ θ διαφορά μεταξφ τθσ λογιςτικισ αξίασ του περιουςιακοφ
ςτοιχείου και τθσ ανακτιςιμθσ αξίασ του. Θ ανακτιςιμθ αξία είναι θ μεγαλφτερθ μεταξφ τθσ εφλογθσ
αξίασ μειωμζνθ με το απαιτοφμενο για τθν πϊλθςθ κόςτοσ και τθσ αξίασ χριςεωσ. Θ λογιςτικι αξία
του περιουςιακοφ ςτοιχείου μειϊνεται μζςω τθσ χριςθσ ενόσ λογαριαςμοφ πρόβλεψθσ. Το ποςό
τθσ ηθμιάσ αναγνωρίηεται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων.
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Αν ςε μεταγενζςτερθ περίοδο το ποςό τθσ ςχθματιηόμενθσ πρόβλεψθσ μειωκεί και θ μείωςθ μπορεί
αντικειμενικά να ςυςχετιςκεί με ζνα γεγονόσ που ςυνζβθ μετά τθν αναγνϊριςθ τθσ απομείωςθσ, θ
ηθμιά απομείωςθσ αντιςτρζφεται, ςτο βακμό που θ λογιςτικι αξία του περιουςιακοφ ςτοιχείου δεν
υπερβαίνει το αποςβεςμζνο κόςτοσ του κατά τθν θμερομθνία του αντιλογιςμοφ. Οποιαδιποτε
μεταγενζςτερθ αντιςτροφι τθσ ηθμιάσ απομείωςθσ αναγνωρίηεται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων.
2.7. 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 αποτελεςμάτων τθσ χριςθσ.
2.8. Ταμειακά 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 του και ο κίνδυνοσ
μεταβολισ τθσ εφλογθσ αξίασ τουσ είναι αςιμαντοσ.
2.9. Μετοχικό Κεφάλαιο
Οι μετοχζσ καταχωροφνται ςτα ίδια κεφάλαια όταν δεν υπάρχει καμία υποχρζωςθ να
μεταβιβαςτοφν μετρθτά ι άλλα περιουςιακά ςτοιχεία. Τα ζξοδα που πραγματοποιοφνται για τθν
αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου, εκτόσ από τισ περιπτϊςεισ ςυνζνωςθσ επιχειριςεων,
απεικονίηονται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων μειωμζνα κατά το φόρο ειςοδιματοσ που
αναλογεί ςε αυτά.
2.10. 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.
2.11. Ρρομθκευτζσ και Λοιπζσ Υποχρεϊςεισ
Οι υποχρεϊςεισ αρχικά καταχωροφνται αρχικά ςτθν εφλογθ αξία τουσ και μεταγενζςτερα
επιμετροφνται ςτο αποςβεςμζνο κόςτοσ με τθ μζκοδο του πραγματικοφ επιτοκίου.
2.12. Δανειακζσ Υποχρεϊςεισ
Οι υποχρεϊςεισ από δάνεια αναγνωρίηονται αρχικά ςτθν εφλογθ αξία τουσ, μείον τα ζξοδα
ςυναλλαγισ. Μεταγενζςτερα οι υποχρεϊςεισ από δάνεια αποτιμϊνται ςτο αναπόςβεςτο κόςτοσ.
Τυχόν διαφορά μεταξφ των αρχικά κακαρϊν ποςϊν που ειςπράχκθκαν και τθσ αξίασ κατά τθ λιξθ
του δανειςμοφ καταχωροφνται ςτον λογαριαςμό αποτελεςμάτων κατά τθν χρονικι διάρκεια του
δανειςμοφ με τθ μζκοδο του πραγματικοφ επιτοκίου. Οι υποχρεϊςεισ από δάνεια καταχωροφνται
ςτισ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ εκτόσ εάν θ Εταιρεία ζχει το δικαίωμα να αναβάλει τθν
τακτοποίθςθ τθσ υποχρζωςθσ για 12 μινεσ μετά τθν θμερομθνία του ιςολογιςμοφ.
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2.13. Δαπάνεσ Δανειςμοφ
Οι δαπάνεσ δανειςμοφ που ςχετίηονται άμεςα με τθν απόκτθςθ, καταςκευι ι παραγωγι παγίων
ςτοιχείων για τα οποία απαιτείται ςθμαντικό χρονικό διάςτθμα καταςκευαςτικισ περιόδου,
προςαυξάνουν το κόςτοσ των παγίων, μζχρι αυτά να καταςτοφν ουςιαςτικά ζτοιμα προσ χριςθ ι
πϊλθςθ. Ζςοδα που αποκτϊνται από τθν προςωρινι επζνδυςθ των χρθματικϊν ποςϊν που
δανείςτθκαν μζχρι τθ χρθςιμοποίθςι τουσ για τθ χρθματοδότθςθ των αντίςτοιχων παγίων,
αφαιροφνται από το κόςτοσ δανειςμοφ που πλθροί τισ προχποκζςεισ κεφαλαιοποίθςθσ. Πλεσ οι
άλλεσ δαπάνεσ δανειςμοφ καταχωροφνται ςτα χρθματοοικονομικά ζξοδα τθσ περιόδου
πραγματοποίθςισ τουσ.
2.14. Ραράγωγα Χρθματοπιςτωτικά Μζςα
Τα παράγωγα χρθματοπιςτωτικά μζςα, ζχουν καταταχκεί ωσ χρθματοοικονομικά περιουςιακά
ςτοιχεία ςτθν εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων. Τα παράγωγα χρθματοπιςτωτικά μζςα
εμφανίηονται ωσ περιουςιακά ςτοιχεία όταν είναι προσ όφελοσ τθσ Εταιρείασ ι ωσ υποχρεϊςεισ
όταν είναι προσ όφελοσ των αντιςυμβαλλομζνων.
Τα παράγωγα χρθματοπιςτωτικά μζςα τθσ Εταιρείασ αφοροφν ςε ςυμβάςεισ ανταλλαγισ επιτοκίων
και θ ςφναψθ των ςυμβάςεων αυτϊν ςτοχεφει ςτθν αποτελεςματικι οικονομικι αντιςτάκμιςθ
κινδφνων ςφμφωνα με τισ απόψεισ τθσ Διοίκθςθσ τθσ Εταιρείασ και δεν εμπίπτουν ςτθν λογιςτικι
αντιςτάκμιςθσ ςυμβατι με τουσ ςυγκεκριμζνουσ κανόνεσ του Δ.Λ.Ρ. 39.
Ζνα παράγωγο μπορεί να είναι ενςωματωμζνο ςε ζνα άλλο χρθματοοικονομικό μζςο, το οποίο
ονομάηεται «κφριο ςυμβόλαιο». Σε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ, το παράγωγο διαχωρίηεται από το κφριο
ςυμβόλαιο και καταχωρείται ωσ μεμονωμζνο παράγωγο, υπό τθν προχπόκεςθ ότι τα οικονομικά
χαρακτθριςτικά και τα χαρακτθριςτικά κινδφνου του δεν ςυνδζονται άμεςα με τα αντίςτοιχα
οικονομικά χαρακτθριςτικά του κυρίου ςυμβολαίου, ότι πλθροί τον οριςμό ενόσ παράγωγου και ότι
το κφριο ςυμβόλαιο δεν επιμετράται ςτθν εφλογθ αξία του, με τα μθ πραγματοποιθκζντα κζρδθ ι
ηθμιζσ να παρουςιάηονται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων.
Τα παράγωγα χρθματοπιςτωτικά μζςα αναγνωρίηονται κατά τθ ςφναψθ των ςυμβάςεων.
Καταχωροφνται ςτθν κατάςταςθ οικονομικισ κζςθσ αρχικά και μεταγενζςτερα ςτθν εφλογθ αξία
τουσ. Το κόςτοσ των ςυναλλαγϊν περιλαμβάνεται άμεςα ςτα χρθματοοικονομικά ζξοδα. Τα μθ
πραγματοποιθκζντα κζρδθ ι οι ηθμίεσ αναγνωρίηονται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων χριςθσ
(κακαρι μεταβολι ςτθν εφλογθ αξία των χρθματοοικονομικϊν μζςων ςτθν εφλογθ αξία μζςω
αποτελεςμάτων).
2.15. Τρζχουςεσ και Αναβαλλόμενεσ Φορολογικζσ Υποχρεϊςεισ
Ωσ κυγατρικι ΑΕΕΑΡ, θ Εταιρεία από τθν θμερομθνία που τθν απζκτθςε θ Εκνικι Ρανγαία (ιτοι τθν
15 Φεβρουαρίου 2013) δεν υπόκειται ςε φόρο ειςοδιματοσ αλλά φορολογείται βάςει των
επενδφςεϊν τθσ πλζον των διακεςίμων 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.
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Κακϊσ θ φορολογικι υποχρζωςθ τθσ Εταιρείασ υπολογίηεται βάςει των επενδφςεϊν τθσ πλζον των
διακεςίμων τθσ και όχι βάςει των κερδϊν τθσ, δεν προκφπτουν προςωρινζσ διαφορζσ και επομζνωσ
δεν δθμιουργοφνται αντίςτοιχα αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ ι/και απαιτιςεισ.
2.16. Ρροβλζψεισ
Θ Εταιρεία διενεργεί προβλζψεισ για ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ και κινδφνουσ όταν υπάρχει
παροφςα νομικι ι τεκμαιρόμενθ δζςμευςθ, ωσ αποτζλεςμα παρελκόντων γεγονότων, μεγάλθ
πικανότθτα εκροισ πόρων που εμπεριζχουν οικονομικά οφζλθ για το διακανονιςμό τθσ
υποχρζωςθσ και είναι εφικτό να εκτιμθκεί το ποςό τθσ υποχρζωςθσ.
2.17. 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.
2.18. Ζςοδα και Ζξοδα 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.
Τα ζξοδα από τόκουσ δανειςμοφ αναγνωρίηονται ςτα «Χρθματοοικονομικά ζξοδα» τθσ κατάςταςθσ
αποτελεςμάτων με τθ μζκοδο του πραγματικοφ επιτοκίου, με εξαίρεςθ των δαπανϊν δανειςμοφ
που ςχετίηονται άμεςα με τθν απόκτθςθ, καταςκευι ι παραγωγι παγίων ςτοιχείων για τα οποία
απαιτείται ςθμαντικό χρονικό διάςτθμα καταςκευαςτικισ περιόδου και οι οποίεσ προςαυξάνουν το
κόςτοσ των παγίων, μζχρι αυτά να καταςτοφν ουςιαςτικά ζτοιμα προσ χριςθ ι πϊλθςθ.
Αμοιβζσ και άμεςα ζξοδα που αφοροφν ςτθν ζκδοςθ δανείου ι ςτθν αγορά χρεογράφων,
χρθματοδότθςθ ι τροποποίθςθ και ςε δεςμεφςεισ για δάνεια αναγνωρίηονται ςταδιακά ςτθν
κατάςταςθ αποτελεςμάτων κατά τθ διάρκεια του ςτοιχείου με τθ χριςθ τθσ μεκόδου του
πραγματικοφ επιτοκίου.
Θ μζκοδοσ του πραγματικοφ επιτοκίου είναι μία μζκοδοσ υπολογιςμοφ του αποςβεςμζνου κόςτουσ
ενόσ χρθματοοικονομικοφ ςτοιχείου ι μιασ χρθματοοικονομικισ υποχρζωςθσ και επιμεριςμοφ των
εςόδων ι εξόδων από τόκουσ κατά τθ διάρκεια τθσ ςχετικισ περιόδου. Το πραγματικό επιτόκιο είναι
εκείνο το επιτόκιο που προεξοφλεί με ακρίβεια μελλοντικζσ καταβολζσ τοισ μετρθτοίσ ι ειςπράξεισ
για τθ διάρκεια τθσ αναμενόμενθσ ηωισ του χρθματοοικονομικοφ μζςου ι, όταν απαιτείται, για
ςυντομότερο διάςτθμα, ςτθν κακαρι λογιςτικι αξία του χρθματοοικονομικοφ περιουςιακοφ
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ςτοιχείου ι τισ υποχρζωςθσ. Κατά τον υπολογιςμό του πραγματικοφ επιτοκίου, θ Εταιρεία
υπολογίηει τισ ταμειακζσ ροζσ λαμβάνοντασ υπόψθ όλουσ τουσ ςυμβατικοφσ όρουσ που διζπουν το
χρθματοοικονομικό μζςο (για παράδειγμα, προπλθρωμζσ) αλλά δεν κα λαμβάνει υπ’ όψιν
μελλοντικζσ πιςτωτικζσ ηθμίεσ. Στον υπολογιςμό περιλαμβάνονται όλεσ οι αμοιβζσ και οι μονάδεσ
που καταβλικθκαν ι ελιφκθςαν μεταξφ των ςυμβαλλόμενων που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ
του πραγματικοφ επιτοκίου, τα κόςτθ ςυναλλαγισ και κάκε επαφξθςθ ι ζκπτωςθ.
2.19. Συναλλαγζσ με Συνδεδεμζνα Μζρθ
Στα ςυνδεδεμζνα μζρθ περιλαμβάνονται θ μθτρικι εταιρεία, Εκνικι Ρανγαία Α.Ε.Ε.Α.Ρ. κακϊσ και ο
απϊτεροσ μζτοχοσ, Εκνικι Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ Α.Ε. (εφεξισ «ΕΤΕ» ι «Τράπεηα») κακϊσ και
επιχειριςεισ, ςτισ οποίεσ θ Τράπεηα και θ Εταιρεία διατθροφν τον ζλεγχο ι αςκοφν 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.
2.20. Συμψθφιςμόσ
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.

3.

Διαχείριςθ Χρθματοοικονομικϊν Κινδφνων

3.1. 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, προμθκευτζσ
και λοιπζσ υποχρεϊςεισ και δανειακζσ 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
Ο ςυναλλαγματικόσ κίνδυνοσ προκφπτει λόγω των ςυναλλαγϊν ςε ξζνο νόμιςμα. Θ Εταιρεία δεν ζχει
διεκνι δραςτθριότθτα και ςυνεπϊσ δεν είναι εκτεκειμζνθ ςε κινδφνουσ από ξζνο νόμιςμα.
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ii) Κίνδυνοσ τιμϊν
Θ Εταιρεία εκτίκεται ςε κίνδυνο από τθ 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 του ακινιτου ιδιοκτθςίασ τθσ και γ) από γεγονότα που αφοροφν
τον υφιςτάμενο μιςκωτι τθσ Εταιρείασ. Θ Εταιρεία ελαχιςτοποιεί τθν ζκκεςι τθσ ςτον κίνδυνο αυτό,
κακϊσ το ακίνθτο ιδιοκτθςίασ τθσ εκμιςκϊνεται ςτθν Cosmote Κινθτζσ Τθλεπικοινωνίεσ Α.Ε.,
μιςκωτισ υψθλισ πιςτολθπτικισ ικανότθτασ, για διάρκεια 32 ετϊν από τθν ζναρξθ τθσ μίςκωςθσ,
με τθν ετιςια αναπροςαρμογι των μιςκωμάτων να ςυνδζεται με τον Δείκτθ Τιμϊν Καταναλωτι
πλζον περικωρίου 1,0%. Θ Εταιρεία δεν εκτίκεται ςε κίνδυνο ςχετικά με χρθματοοικονομικά μζςα
εφόςον δεν κατζχει ςυμμετοχικοφσ τίτλουσ.
iii) Κίνδυνοσ ταμειακϊν ροϊν και κίνδυνοσ μεταβολϊν εφλογθσ αξίασ λόγω μεταβολισ των
επιτοκίων
Θ Εταιρεία ζχει ςθμαντικά ζντοκα ςτοιχεία ςτο ενεργθτικό και το πακθτικό τθσ που περιλαμβάνουν
κατακζςεισ όψεωσ (Σθμείωςθ 7) και δανειακζσ υποχρεϊςεισ (Σθμείωςθ 9), αντίςτοιχα. Ωςτόςο, θ
Εταιρεία δεν είναι εκτεκειμζνθ ςτον κίνδυνο ταμειακϊν ροϊν και ςτον κίνδυνο μεταβολϊν εφλογθσ
αξίασ λόγω μεταβολισ των επιτοκίων, κακϊσ οι κατακζςεισ είναι ςε λογαριαςμοφσ όψεωσ και για
τισ δανειακζσ υποχρεϊςεισ, θ Εταιρεία ζχει καταρτίςει ςυμβάςεισ ανταλλαγισ επιτοκίων (interest
rate swaps) για ςκοποφσ αντιςτάκμιςθσ τθσ ζκκεςισ τθσ ςτθ μεταβολι του κυμαινόμενου επιτοκίου.
Ωσ αποτζλεςμα, θ Εταιρεία δεν είναι εκτεκειμζνθ ςτισ διακυμάνςεισ των επιτοκίων που επικρατοφν
ςτθν αγορά (Σθμείωςθ 9 και 11).
β) Ριςτωτικόσ κίνδυνοσ
Θ Εταιρεία ζχει ςυγκεντρϊςεισ πιςτωτικοφ κινδφνου αναφορικά με τα ταμειακά διακζςιμα και
ιςοδφναμα και 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 θ Εταιρεία ζχει μοναδικό πελάτθ (μιςκωτι) τθν Cosmote Κινθτζσ
Τθλεπικοινωνίεσ Α.Ε., θ οποία ζχει υψθλι πιςτολθπτικι ικανότθτα και ωσ εκ τοφτου ο πιςτωτικόσ
κίνδυνοσ κρίνεται εξαιρετικά χαμθλόσ.
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.
Θ Εταιρεία εξαςφαλίηει τθν απαιτοφμενθ ρευςτότθτα εγκαίρωσ ϊςτε να ικανοποιιςει εμπρόκεςμα
τισ υποχρεϊςεισ τθσ, μζςω τθσ τακτικισ παρακολοφκθςθσ των αναγκϊν ρευςτότθτασ και των
ειςπράξεων των οφειλϊν από τον μιςκωτι τθσ και τθσ ςυνετισ διαχείριςθσ των διακεςίμων.
Θ ρευςτότθτα τθσ Εταιρείασ παρακολουκείται από τθ Διοίκθςθ ςε τακτά χρονικά διαςτιματα.
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Ραρατίκεται πίνακασ με τθν ανάλυςθ τθσ λθκτότθτασ των χρθματοοικονομικϊν υποχρεϊςεων τθσ
Εταιρείασ τθν 31 Δεκεμβρίου 2014 και 2013:

31 Δεκεμβρίου 2014
Υποχρεϊςεισ
Δανειακζσ υποχρεϊςεισ
Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ
Ραράγωγα χρθματοπιςτωτικά μζςα
Ρρομθκευτζσ και λοιπζσ υποχρεϊςεισ
Σφνολο

31 Δεκεμβρίου 2013
Υποχρεϊςεισ
Δανειακζσ υποχρεϊςεισ
Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ
Ραράγωγα χρθματοπιςτωτικά μζςα
Ρρομθκευτζσ και λοιπζσ υποχρεϊςεισ
Σφνολο

Κάτω
από 1
μινα
110
110
Κάτω
από 1
μινα
93
93

1-3
μινεσ

3 - 12
μινεσ

12 μινεσ 2 ζτθ

2 - 5 ζτθ

1.358
470
1.828

2.716
1.405
3.355
7.476

4.038
3.335
1.851
9.224

51.789
1.593
53.382

1-3
μινεσ

3 - 12
μινεσ

12 μινεσ
2 ζτθ

2 - 5 ζτθ

1.278
273
1.551

4.140
819
4.959

4.183
6.691
1.042
11.916

56.039
2.006
58.045

Ράνω
από 5
ζτθ
2.542
2.542
Ράνω
από 5
ζτθ
2.492
2.492

Σφνολο
59.901
5.877
5.319
3.465
74.562

Σφνολο
65.640
9.183
4.140
93
79.056

Τα ποςά που παρουςιάηονται ςτον παραπάνω πίνακα είναι οι ςυμβατικζσ μθ προεξοφλθμζνεσ
ταμειακζσ ροζσ. Δεδομζνου ότι το ποςό των ςυμβατικϊν μθ προεξοφλθμζνων ταμειακϊν ροϊν
ςχετίηεται με δάνεια κυμαινόμενου και όχι ςτακεροφ επιτοκίου, το ποςό που παρουςιάηεται
προςδιορίηεται ςε ςυνάρτθςθ με τισ ςυνκικεσ που επικρατοφν κατά τθν θμερομθνία αναφοράσ δθλαδι, για τον προςδιοριςμό των μθ προεξοφλθμζνων ταμειακϊν ροϊν χρθςιμοποιικθκαν τα
πραγματικά επιτόκια που ίςχυαν τθν 31 Δεκεμβρίου 2014 και 2013, αντίςτοιχα.
3.2.

Διαχείριςθ Κεφαλαιουχικοφ Κινδφνου

Ο ςκοπόσ τθσ Εταιρείασ κατά τθ διαχείριςθ των κεφαλαίων είναι θ διαςφάλιςθ τθσ ικανότθτάσ τθσ
να ςυνεχίςει τθ δραςτθριότθτά του ϊςτε να εξαςφαλίηει τισ αποδόςεισ για τουσ μετόχουσ και τα
οφζλθ των λοιπϊν μερϊν τα οποία ςχετίηονται με τθν Εταιρεία και να διατθρεί τθ βζλτιςτθ
κεφαλαιακι διάρκρωςθ. Σφμφωνα με τθν κοινι πρακτικι του κλάδου ςτθν Ελλάδα, θ εξζλιξθ τθσ
κεφαλαιακισ διάρκρωςθσ τθσ Εταιρείασ παρακολουκείται με τον δείκτθ μόχλευςθσ (debt ratio ι
gearing ratio). Ο δείκτθσ υπολογίηεται διαιρϊντασ τισ ςυνολικζσ δανειακζσ υποχρεϊςεισ προσ το
ςφνολο ενεργθτικοφ, όπωσ εμφανίηονται ςτθν κατάςταςθ οικονομικισ κζςθσ. Στόχοσ τθσ Διοίκθςθσ
τθσ Εταιρείασ είναι θ βελτιςτοποίθςθ των κεφαλαίων τθσ Εταιρείασ μζςω τθσ ςωςτισ διαχείριςθσ
των πιςτϊςεϊν τθσ.
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Ραρακάτω παρουςιάηεται ο δείκτθσ μόχλευςθσ κατά τθν 31 Δεκεμβρίου 2014 και 2013.
31.12.2014
51.405
139.625
36,8%

Δανειακζσ υποχρεϊςεισ
Σφνολο ενεργθτικοφ
Δείκτθσ μόχλευςθσ

3.3.

31.12.2013
53.675
135.438
39,6%

Εκτίμθςθ τθσ Εφλογθσ Αξίασ των Χρθματοοικονομικϊν Στοιχείων Ενεργθτικοφ και
Ρακθτικοφ

Στον κάτωκι πίνακα αναλφεται θ εφλογθ αξία των χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων του ενεργθτικοφ
και πακθτικοφ, που επιμετρϊνται ςτθν εφλογθ αξία κατά τθν 31 Δεκεμβρίου 2014 και 2013,
αντίςτοιχα, ανά τεχνικι αποτίμθςθσ. Τα διαφορετικά επίπεδα κακορίηονται ωσ εξισ:
Επίςθμεσ χρθματιςτθριακζσ τιμζσ (χωρίσ προςαρμογι) ςτισ αγορζσ για όμοια περιουςιακά ςτοιχεία
ι υποχρεϊςεισ (Επίπεδο 1)
Ειςροζσ πζραν των επίςθμων χρθματιςτθριακϊν τιμϊν που περιλαμβάνονται ςτο επίπεδο 1 οι
οποίεσ είναι παρατθριςιμεσ για το περιουςιακό ςτοιχείο ι τθν υποχρζωςθ είτε άμεςα είτε ζμμεςα
(Επίπεδο 2).
Ειςροζσ για το περιουςιακό ςτοιχείο ι τθν υποχρζωςθ οι οποίεσ δε βαςίηονται ςε παρατθριςιμα
ςτοιχεία τθσ αγοράσ (Επίπεδο 3).
31 Δεκεμβρίου 2014
Αποτίμθςθ με βάςθ
Υποχρεϊςεισ
Επίπεδο 1
Επίπεδο 2
Επίπεδο 3
Σφνολο
Ραράγωγα χρθματοπιςτωτικά μζςα
3.042
3.042
31 Δεκεμβρίου 2013
Υποχρεϊςεισ
Ραράγωγα χρθματοπιςτωτικά μζςα

Επίπεδο 1
-

Αποτίμθςθ με βάςθ
Επίπεδο 2
Επίπεδο 3
2.783
-

Σφνολο
2.783

Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου δεν υπιρχαν μεταφορζσ μεταξφ των Επιπζδων 1 και 2, οφτε
μεταφορζσ εντόσ και εκτόσ του Επιπζδου 3.
Ρολιτικι τθσ Εταιρείασ είναι να αναγνωρίηει μεταφορζσ προσ και από τα επίπεδα ιεραρχίασ τθσ
εφλογθσ αξίασ κατά τθν θμερομθνία του ςυμβάντοσ ι κατά τθν θμερομθνία τθσ αλλαγισ των
ςυνκθκϊν που προκάλεςαν τθ μεταφορά.
Αποτιμιςεισ του Επιπζδου 2
Θ εφλογθ αξία των χρθματοπιςτωτικϊν μζςων τα οποία δεν ςυναλλάςςονται ςε μια ενεργι αγορά
(για παράδειγμα, εξωχρθματιςτθριακζσ ςυναλλαγζσ επί παραγϊγων) κακορίηεται χρθςιμοποιϊντασ
τεχνικζσ αποτίμθςθσ. Αυτζσ οι τεχνικζσ αποτίμθςθσ μεγιςτοποιοφν τθ χριςθ παρατθριςιμων
δεδομζνων τθσ αγοράσ όπου διατίκενται και βαςίηονται όςο το δυνατόν λιγότερο ςε ςυγκεκριμζνεσ
παραμζτρουσ τθσ οντότθτασ. Αν τα ςθμαντικά δεδομζνα που απαιτεί ο προςδιοριςμόσ τθσ εφλογθσ
αξίασ ενόσ μζςου είναι παρατθριςιμα, το μζςο κατθγοριοποιείται ςτο Επίπεδο 2.
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Εάν μία ι περιςςότερεσ από τισ ςθμαντικζσ μεταβλθτζσ δεν βαςίηονται ςε παρατθριςιμα δεδομζνα
τθσ αγοράσ, το μζςο κατθγοριοποιείται ςτο Επίπεδο 3.
Τα παραπάνω παράγωγα χρθματοπιςτωτικά μζςα αφοροφν ςε ςυμβάςεισ ανταλλαγισ επιτοκίων
(interest rate swaps). Θ εφλογθ αξία των ςυμβάςεων ανταλλαγισ επιτοκίων υπολογίηεται, μζςω του
Bloomberg, ωσ θ παροφςα αξία των εκτιμϊμενων μελλοντικϊν ταμειακϊν ροϊν που βαςίηονται ςε
παρατθριςιμεσ καμπφλεσ απόδοςθσ. Ωσ αποτζλεςμα κατατάςςονται ςτο Επίπεδο 2.
Οι ακόλουκοι πίνακεσ ςυνοψίηουν τθν εφλογθ αξία των χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων του
ενεργθτικοφ και πακθτικοφ, τα οποία δεν επιμετρϊνται ςτθν εφλογθ αξία κατά τθν 31 Δεκεμβρίου
2014 και 2013, αντίςτοιχα:
31 Δεκεμβρίου 2014
Υποχρεϊςεισ
Δανειακζσ υποχρεϊςεισ

Επίπεδο 1

31 Δεκεμβρίου 2013
Υποχρεϊςεισ
Δανειακζσ υποχρεϊςεισ

Επίπεδο 1

Επίπεδο 2
-

-

Επίπεδο 3
51.405

-

Επίπεδο 3
53.675

Επίπεδο 2
-

Τα ςτοιχεία πακθτικοφ που περιλαμβάνονται ςτουσ ανωτζρω πίνακεσ αποτιμϊνται ςτο
αναπόςβεςτο κόςτοσ και θ λογιςτικι τουσ αξία προςεγγίηει τθν εφλογθ αξία τουσ.
Κατά τθν 31 Δεκεμβρίου 2014 και 2013, θ λογιςτικι αξία των ταμειακϊν διακεςίμων και
ιςοδυνάμων, των εμπορικϊν και λοιπϊν απαιτιςεων, κακϊσ και των υποχρεϊςεων προσ
προμθκευτζσ και λοιπϊν υποχρεϊςεων, προςεγγίηουν τθν εφλογθ αξία.

4.

Σθμαντικζσ Λογιςτικζσ Εκτιμιςεισ και Ραραδοχζσ ςτθν Εφαρμογι των Λογιςτικϊν
Αρχϊν

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 δεδομζνων των γεγονότων που ίςχυαν κατά τθν 31 Δεκεμβρίου
2014 και 2013.
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.
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4.1. Σθμαντικζσ Λογιςτικζσ Εκτιμιςεισ και Ραραδοχζσ
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 παράγωγων χρθματοπιςτωτικϊν μζςων.
Θ εφλογθ αξία των χρθματοπιςτωτικϊν μζςων τα οποία δε ςυναλλάςςονται ςε μια ενεργι αγορά
(για παράδειγμα, εξωχρθματιςτθριακζσ ςυναλλαγζσ επί παραγϊγων) κακορίηεται χρθςιμοποιϊντασ
τεχνικζσ αποτίμθςθσ. Θ Εταιρεία χρθςιμοποιεί τθν κρίςθ του για τθν επιλογι διαφόρων μεκόδων
αποτίμθςθσ και κάνει υποκζςεισ οι οποίεσ βαςίηονται κυρίωσ ςτθν κατάςταςθ τθσ αγοράσ κατά το
τζλοσ τθσ κάκε περιόδου αναφοράσ. Θ Εταιρεία, για τισ ςυμφωνίεσ ανταλλαγισ επιτοκίων που δεν
διαπραγματεφονται ςε ενεργζσ αγορζσ, ζκανε χριςθ προεξοφλθμζνων ταμειακϊν ροϊν με τθ χριςθ
του Bloomberg,. Κατά τον προςδιοριςμό τθσ εφλογθσ αξίασ λαμβάνεται υπ’ όψιν και θ επίδραςθ του
πιςτωτικοφ κινδφνου, εάν είναι ςθμαντικι. Θ επίδραςθ αυτι εκτιμάται υπολογίηοντασ τθν
αποτίμθςθ του πιςτωτικοφ κίνδυνου («CVA») ςε μεμονωμζνθ βάςθ για κάκε ζνα αντιςυμβαλλόμενο
με τον οποίο θ Εταιρεία διατθρεί ανοικτι κζςθ.
β) 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. και τισ κυγατρικζσ τουσ, οι
εκτιμιςεισ των επενδφςεων ςε ακίνθτα πρζπει να υποςτθρίηονται από εκτιμιςεισ οι οποίεσ
πραγματοποιοφνται από ανεξάρτθτουσ εκτιμθτζσ 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 του 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.
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γ) Κφριεσ παραδοχζσ τθσ Διοίκθςθσ για τθν εκτίμθςθ τθσ εφλογθσ αξίασ των επενδφςεων ςε
ακίνθτα.
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 του Ομίλου ςτον
οποίο ανικει 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. Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ αναφορικά με τισ
κφριεσ παραδοχζσ περιλαμβάνονται ςτθ Σθμείωςθ 5.

5.

Επενδφςεισ ςε Ακίνθτα

Θ Εταιρεία ζχει ςτθν ιδιοκτθςία τθσ μιςκωμζνο κτθριακό ςυγκρότθμα γραφείων ςυνολικισ
εκμιςκϊςιμθσ επιφανείασ 62 χιλ. τ.μ. ςτθν Ραιανία Αττικισ.
Εταιρεία
Ρερίοδοσ που ζλθξε τθν
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου
Κακαρό κζρδοσ / (ηθμιά) από τθν αναπροςαρμογι των επενδφςεων
ςε ακίνθτα ςτθν εφλογθ αξία
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου

2014
123.321

2013
122.137

2.091

1.184

125.412

123.321

Οι δανειακζσ υποχρεϊςεισ τθσ Εταιρείασ οι οποίεσ είναι εξαςφαλιςμζνεσ με επενδφςεισ ςε ακίνθτα
αναφζρονται ςτθ Σθμείωςθ 9.
Οι επενδφςεισ ςε ακίνθτα τθσ Εταιρείασ αποτιμϊνται ςτθν εφλογθ αξία. Ραρατίκεται ανάλυςθ των
επενδφςεων ςε ακίνθτα τθσ Εταιρείασ ανά επιχειρθματικό τομζα και γεωγραφικι περιοχι για το
2014:
Χϊρα

Ελλάδα

Τομζασ
Επίπεδο
Εφλογθ αξία 1 Ιανουαρίου
Κακαρό κζρδοσ / (ηθμιά) από τθν αναπροςαρμογι των επενδφςεων ςε
ακίνθτα ςτθν εφλογθ αξία
Εφλογθ αξία 31 Δεκεμβρίου

Γραφεία
3
123.321

31.12.2014
Σφνολο
123.321

2.091

2.091

125.412

125.412
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Ραρατίκεται ανάλυςθ των επενδφςεων ςε ακίνθτα του Ομίλου ανά επιχειρθματικό τομζα και
γεωγραφικι περιοχι για το 2013:
Χϊρα

Ελλάδα

Τομζασ
Επίπεδο
Εφλογθ αξία 1 Ιανουαρίου

Γραφεία
3
122.137

Κακαρι ηθμιά από τθν αναπροςαρμογι των επενδφςεων ςε
ακίνθτα ςτθν εφλογθ αξία
Εφλογθ αξία 31 Δεκεμβρίου

31.12.2013
Σφνολο
122.137

1.184

1.184

123.321

123.321

Ρολιτικι τθσ Εταιρείασ είναι να αναγνωρίηει μεταφορζσ προσ και από τα επίπεδα ιεραρχίασ τθσ
εφλογθσ αξίασ κατά τθν θμερομθνία του ςυμβάντοσ ι κατά τθν θμερομθνία τθσ αλλαγισ των
ςυνκθκϊν που προκάλεςαν τθ μεταφορά. Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου δεν υπιρχαν μεταφορζσ
εντόσ και εκτόσ του Επιπζδου 3.
Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθν επιμζτρθςθ τθσ εφλογθσ αξίασ των επενδφςεων ςε ακίνθτα ανά
επιχειρθματικό τομζα και γεωγραφικι περιοχι για το 2014:

Χϊρα

Χριςθ

Εφλογθ
αξία

Ελλάδα

Γραφεία

125.412

Μζκοδοσ εκτίμθςθσ
15% ςυγκριτικι μζκοδοσ
και 85% μζκοδοσ DCF

Μθνιαίο
αγοραίο
μίςκωμα
716

Ρροεξοφλθτικό
επιτόκιο
(%)

Συντελεςτισ
Κεφαλαιοποίθςθσ
(%)

10,2%

7,60%

Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθν επιμζτρθςθ τθσ εφλογθσ αξίασ των επενδφςεων ςε ακίνθτα ανά
επιχειρθματικό τομζα και γεωγραφικι περιοχι για το 2013:

Χϊρα

Χριςθ

Εφλογθ
αξία

Μζκοδοσ εκτίμθςθσ

Μθνιαίο
αγοραίο
μίςκωμα

Ρροεξοφλθτικό
επιτόκιο
(%)

Συντελεςτισ
Κεφαλαιοποίθςθσ
(%)

Ελλάδα

Γραφεία

123.321

15% ςυγκριτικι μζκοδοσ
και 85% μζκοδοσ DCF

716

10,2%

7,60%

Σφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία για τισ Α.Ε.Ε.Α.Ρ. και τισ κυγατρικζσ τουσ, οι αξίεσ των
επενδφςεων ςε ακίνθτα αποτιμϊνται από ανεξάρτθτουσ εκτιμθτζσ τθν 30 Ιουνίου και 31 Δεκεμβρίου
κάκε ζτουσ. Στισ εκτιμιςεισ για τον προςδιοριςμό τθσ εφλογθσ αξίασ των επενδφςεων ςε ακίνθτα, ζχει
λθφκεί υπ’ όψιν θ βζλτιςτθ χριςθ τουσ, δεδομζνθσ τθσ νομικισ τουσ κατάςταςθσ, των τεχνικϊν
χαρακτθριςτικϊν τουσ και των επιτρεπόμενων χριςεων.
Θ τελευταία εκτίμθςθ των ακινιτων τθσ Εταιρείασ ζγινε από τον ανεξάρτθτο εκτιμθτι ςτισ 31
Δεκεμβρίου 2014, όπωσ προβλζπεται και από τισ ςχετικζσ διατάξεισ του Ν.2778/1999. Από τθν
παραπάνω εκτίμθςθ προζκυψε κακαρό κζρδοσ από τθν αναπροςαρμογι των επενδφςεων ςε ακίνθτα
ςτθν εφλογθ αξία φψουσ €2.091 (2013: €1.184).
Εάν κατά τθν 31 Δεκεμβρίου 2014 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 €2.555 χαμθλότερθ ι €2.753 υψθλότερθ,
αντίςτοιχα (31 Δεκεμβρίου 2013: €4.447 χαμθλότερθ ι €5.435 υψθλότερθ, αντίςτοιχα).
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Εάν κατά τθν 31 Δεκεμβρίου 2014 ο ςυντελεςτισ κεφαλαιοποίθςθσ που χρθςιμοποιείται ςτθν
ανάλυςθ προεξόφλθςθσ ταμειακϊν ροϊν διζφεραν κατά +/-10% από τισ εκτιμιςεισ τθσ Διοίκθςθσ, θ
λογιςτικι αξία των επενδφςεων ςε ακίνθτα κα ιταν, κατά εκτίμθςθ, €4.459 χαμθλότερθ ι €5.450
υψθλότερθ, αντίςτοιχα (31 Δεκεμβρίου 2013: €6.801 χαμθλότερθ ι €7.250 υψθλότερθ, αντίςτοιχα).

6.

Εμπορικζσ και Λοιπζσ Απαιτιςεισ

Θ ανάλυςθ των εμπορικϊν και λοιπϊν απαιτιςεων ζχει ωσ εξισ:
31.12.2014
Εμπορικζσ απαιτιςεισ
Λοιπζσ απαιτιςεισ
Λοιπζσ απαιτιςεισ από ςυνδεδεμζνα μζρθ
(Σθμείωςθ 17)
Σφνολο

36

31.12.2013 01.01.2013
1.795
5.680
-

47

59

170

83

7.534

170

Θ εφλογθ αξία των εμπορικϊν και λοιπϊν 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.
Εντόσ του 2013, θ Εταιρεία επζλεξε τθ δυνατότθτα υπαγωγισ ςτο κακεςτϊσ ΦΡΑ τθσ υφιςτάμενθσ
επαγγελματικισ μίςκωςθσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του αρ. 17 του ν.4110/23.1.2013 και ςφμφωνα
με τθν ΡΟΛ. 1180/18.07.2013. Σφμφωνα με τισ ωσ άνω διατάξεισ, θ Εταιρεία αιτικθκε τθν ζκπτωςθ
του ΦΡΑ των ειςροϊν με τον οποίο είχε επιβαρυνκεί θ καταςκευι του ακινιτου, φψουσ €7.711, εκ
του οποίου ποςό €5.304 αφορά ςε επιςτρεφόμενο ΦΡΑ (ςυμπεριλαμβάνεται ςτισ λοιπζσ απαιτιςεισ)
και θ διαφορά ποςοφ €2.407 αφορά ςε ςυμψθφιηόμενο ΦΡΑ. Σθμειϊνεται ότι θ Εταιρεία ζλαβε το
επιςτρεφόμενο ποςό ΦΡΑ από τθν αρμόδια αρχι εντόσ τθσ χριςθσ 2014 (Σθμείωςθ 7).

7.

Ταμειακά Διακζςιμα και Ιςοδφναμα

Θ ανάλυςθ των ταμειακϊν διακεςίμων και ιςοδφναμων ζχει ωσ εξισ:
31.12.2014
Ταμείο
Κατακζςεισ όψεωσ και προκεςμίασ
Σφνολο

14.130
14.130

31.12.2013
4.583
4.583

01.01.2013
2
3.125
3.127

Θ εφλογθ αξία των ταμειακϊν διακεςίμων και ιςοδφναμων τθσ Εταιρείασ κεωρείται ότι προςεγγίηει τθ
λογιςτικι αξία τουσ.
Στισ κατακζςεισ όψεωσ και προκεςμίασ περιλαμβάνονται δεςμευμζνα ποςά, ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτο πρόγραμμα ζκδοςθσ κοινοφ ομολογιακοφ δανείου που ζχει εκδϊςει θ Εταιρεία
(Σθμείωςθ 9), φψουσ €8.471 (31 Δεκεμβρίου 2013: €2.672). Θ αφξθςθ του υπολοίπου οφείλεται
κυρίωσ ςτθν επιςτροφι ΦΡΑ από τθν αρμόδια φορολογικι αρχι, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του αρ.
17 του ν.4110/23.1.2013 (Σθμείωςθ 6).
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8.

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το καταβεβλθμζνο μετοχικό κεφάλαιο τθσ Εταιρείασ, κατά τθν 31 Δεκεμβρίου 2014, ανερχόταν ςτο
ποςό των €11.984 (1 Ιανουαρίου 2013 και 31 Δεκεμβρίου 2013: €11.984), διαιροφμενο ςυνολικά ςε
1.198.425 κοινζσ ονομαςτικζσ μετά ψιφου μετοχζσ (1 Ιανουαρίου 2013 και 31 Δεκεμβρίου 2013:
1.198.425), ονομαςτικισ αξίασ τεςςάρων €10,0 εκάςτθ.
Θ Εταιρεία δεν ζχει ςτθν κατοχι τθσ ίδιεσ μετοχζσ.

9.

Δανειακζσ Υποχρεϊςεισ

Θ Εταιρεία ζχει ςυνάψει Ρρόγραμμα Εκδόςεωσ Ομολογιακοφ Δανείου (εφεξισ «το Ρρόγραμμα»)
κυμαινόμενου επιτοκίου. Ωςτόςο, θ Εταιρεία δεν είναι εκτεκειμζνθ ςτισ διακυμάνςεισ των επιτοκίων
που επικρατοφν ςτθν αγορά κακϊσ ζχει καταρτίςει με τουσ αντιςυμβαλλόμενουσ του Ρρογράμματοσ
ςυμβάςεισ αντιςτάκμιςθσ κινδφνων επιτοκίου (interest rate swaps) για ςκοποφσ αντιςτάκμιςθσ τθσ
ζκκεςισ τθσ ςτθ μεταβολι του κυμαινόμενου επιτοκίου ςφμφωνα με το Ρρόγραμμα (Σθμείωςθ 11).
31.12.2014

31.12.2013

01.01.2013

Μακροπρόκεςμα
Ομολογιακά δάνεια
Μακροπρόκεςμεσ δανειακζσ υποχρεϊςεισ

50.231
50.231

51.404
51.404

53.675
53.675

Βραχυπρόκεςμα
Ομολογιακά δάνεια
Βραχυπρόκεςμεσ δανειακζσ υποχρεϊςεισ
Σφνολο

1.174
1.174
51.405

2.271
2.271
53.675

1.895
1.895
55.570

Θ λιξθ των δανειακϊν υποχρεϊςεων τθσ Εταιρείασ ζχει ωσ εξισ:

Ζωσ 1 ζτοσ
Από 1 ζωσ 5 ζτθ
Ράνω από 5 ζτθ
Σφνολο

31.12.2014
1.174
50.231
51.405

31.12.2013 01.01.2013
2.271
1.895
51.404
53.675
53.675
55.570

Θ εφλογθ αξία των δανείων κυμαινόμενου επιτοκίου προςζγγιηε τθν λογιςτικι τουσ αξία ςτισ
διάφορεσ θμερομθνίεσ κατάςταςθσ οικονομικισ κζςθσ.
Οι ςυμβατικζσ θμερομθνίεσ επαναποτίμθςθσ περιορίηονται ςε περίοδο διάρκειασ 3 μθνϊν.
Το μζςο πραγματικό επιτόκιο των δανειακϊν υποχρεϊςεων ςυμπεριλαμβανομζνων των ςυμβάςεων
ανταλλαγισ επιτοκίων ανζρχεται ςε 8,16% (2013: 8,18%), ενϊ εάν δεν ςυμπεριλθφκοφν οι ςυμβάςεισ
ανταλλαγισ επιτοκίων το μζςο πραγματικό επιτόκιο ανζρχεται ςε 6,00% (2013: 6,01%).
Θ Εταιρεία δεν είναι εκτεκειμζνθ ςε ςυναλλαγματικό κίνδυνο ςε ςχζςθ με τα δάνειά τθσ, αφοφ τα
δάνεια είναι εκφραςμζνα ςτο λειτουργικό νόμιςμα.
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Οι δανειακζσ υποχρεϊςεισ είναι εξαςφαλιςμζνεσ με το ακίνθτο τθσ Εταιρείασ. Ριο αναλυτικά, επί του
ακινιτου ιδιοκτθςίασ τθσ Εταιρείασ ζχει εγγραφεί προςθμείωςθ υποκικθσ υπζρ τθσ Τράπεηασ
Ρειραιϊσ A.E. (εκπρόςωποσ των ομολογιοφχων) για ποςό €106.000. Το υπόλοιπο του ομολογιακοφ
δανείου ανερχόταν τθν 31 Δεκεμβρίου 2014 ςε €51.405 και θ εφλογθ αξία του ακινιτου τθν 31
Δεκεμβρίου 2014 ανερχόταν ςε €125.412. Επιπρόςκετα, επί του ςυνόλου των μετοχϊν τθσ Εταιρείασ
ζχει ςυςτακεί ενζχυρο υπζρ τθσ Τράπεηασ Ρειραιϊσ, για όλα τα οφειλόμενα, δυνάμει του
ομολογιακοφ προγράμματοσ, ποςά, και ζχουν εκχωρθκεί όλα τα δικαιϊματα τθσ Εταιρείασ όπωσ
απορρζουν από το μιςκωτιριο ςυμβόλαιο με τθν Cosmote.

10.

Λοιπζσ Μακροπρόκεςμεσ Υποχρεϊςεισ

Μακροπρόκεςμεσ εγγυιςεισ
Ρροκαταβολι ζναντι μιςκωμάτων
Σφνολο

31.12.2014
2.542
3.335
5.877

31.12.2013 01.01.2013
2.492
2.492
6.691
6.691
9.183
9.183

Θ Εταιρεία ζχει λάβει προκαταβολι ζναντι μιςκωμάτων φψουσ €6.691 θ οποία κα ςυμψθφίηεται με
μιςκϊματα από τον Σεπτζμβριο 2015. Ροςό €3.335 εμφανίηεται ςτισ λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ
υποχρεϊςεισ, ενϊ ποςό €3.356 ςυμπεριλαμβάνεται ςτο κονδφλι προμθκευτζσ και λοιπζσ
υποχρεϊςεισ κακϊσ κα ςυμψθφιςτεί εντόσ των επόμενων δϊδεκα μθνϊν (Σθμείωςθ 12).

11.

Ραράγωγα Χρθματοπιςτωτικά Μζςα

Ραράγωγα Χρθματοπιςτωτικά Μζςα Ρακθτικοφ
Σφνολο

31.12.2014
3.042
3.042

31.12.2013 01.01.2013
2.783
3.695
2.783
3.695

Τα παραπάνω παράγωγα χρθματοπιςτωτικά μζςα αφοροφν ςε ςυμβάςεισ ανταλλαγισ επιτοκίων
(interest rate swaps). Θ διενζργεια των ωσ άνω πράξεων ςτοχεφει ςτθν αποτελεςματικι οικονομικι
αντιςτάκμιςθ κινδφνων ςφμφωνα με τισ απόψεισ τθσ Διοίκθςθσ και δεν εμπίπτουν ςτθ λογιςτικι
αντιςτάκμιςθσ ςυμβατι με τουσ ςυγκεκριμζνουσ κανόνεσ του ΔΛΡ 39.
Το ονομαςτικό κεφάλαιο των ςυμβάςεων ανταλλαγισ επιτοκίων τθν 31 Δεκεμβρίου 2014 ανερχόταν
ςε €49.151 (31.12.2013: €51.468). Οι ηθμιζσ λόγω μεταβολισ τθσ εφλογθσ αξίασ των παράγωγων
χρθματοπιςτωτικϊν μζςων ανζρχονται ςε €249 (2013: κζρδθ €925).
Τα παραπάνω παράγωγα χρθματοπιςτωτικά μζςα πακθτικοφ αφοροφν ςε μικτό ποςό και δεν ζχουν
ςυμψθφιςτεί με παράγωγα χρθματοπιςτωτικά μζςα του ενεργθτικοφ, ωςτόςο υπόκεινται ςε κφριεσ ι
παρεμφερείσ ςυμβάςεισ ςυμψθφιςμοφ, οι οποίεσ ενϊ δεν πλθροφν τα κριτιρια που ζχουν κεςπιςτεί
από το εφαρμοςτζο λογιςτικό πρότυπο για ςυμψθφιςμό ςτθν κατάςταςθ οικονομικισ κζςθσ,
παρζχουν δικαίωμα ςυμψθφιςμοφ των ςυναφϊν ποςϊν ςε περίπτωςθ ακζτθςθσ των
ςυμφωνθκζντων όρων ενόσ εκ των αντιςυμβαλλομζνων (είτε λόγω χρεοκοπίασ, αδυναμίασ πλθρωμισ
ι διεκπεραίωςθσ).
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12.

Ρρομθκευτζσ και Λοιπζσ Υποχρεϊςεισ

Θ ανάλυςθ των εμπορικϊν και λοιπϊν υποχρεϊςεων ζχει ωσ εξισ:
31.12.2014
Ρρομθκευτζσ
30
Υποχρεϊςεισ προσ ςυνδεδεμζνα μζρθ
59
(Σθμείωςθ 17)
Φόροι – Τζλθ
348
Λοιπζσ υποχρεϊςεισ και δεδουλευμζνα ζξοδα
3.376
Σφνολο
3.813

31.12.2013 01.01.2013
51
297
24

-

115
18
208

212
413
922

Οι Ρρομθκευτζσ και λοιπζσ υποχρεϊςεισ είναι βραχυπρόκεςμθσ διάρκειασ και δε βαρφνονται με
τόκουσ.
Στισ λοιπζσ υποχρεϊςεισ και δεδουλευμζνα ζξοδα τθσ Εταιρείασ τθν 31 Δεκεμβρίου 2014
περιλαμβάνεται ποςό €3.356 το οποίο αφορά ςε προκαταβολι ζναντι μιςκωμάτων θ οποία κα
ςυμψθφιςτεί εντόσ των επόμενων δϊδεκα μθνϊν (Σθμείωςθ 10).

13.

Κφκλοσ Εργαςιϊν

Ζςοδα από μιςκϊματα
Σφνολο

Από 01.01. ζωσ
31.12.2014
31.12.2013
9.016
8.971
9.016
8.971

Σφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ υφιςτάμενθσ ςφμβαςθσ λειτουργικισ μίςκωςθσ του ακινιτου
ιδιοκτθςίασ τθσ Εταιρείασ, θ αρχικι περίοδοσ μίςκωςθσ ανζρχεται ςε 32 ζτθ ενϊ τα μιςκϊματα
αναπροςαρμόηονται ετθςίωσ ςε ςχζςθ με το Δείκτθ Τιμϊν Καταναλωτι (Δ.Τ.Κ.) προςαυξθμζνο κατά
1,0% και, ςε κάκε περίπτωςθ, θ προςαρμογι δεν πρζπει να υπολείπεται του 2% ι να υπερβαίνει το
4,5%.
Τα υπάρχοντα ςυμβόλαια λειτουργικϊν μιςκϊςεων δεν περιλαμβάνουν ενδεχόμενα μιςκϊματα. Τα
ζςοδα από μιςκϊματα τθσ Εταιρείασ δεν υπόκεινται ςε εποχιακζσ διακυμάνςεισ.
Τα μελλοντικά ςυνολικά ελάχιςτα (μθ ακυρϊςιμα) μιςκϊματα ειςπρακτζα από ςυμβόλαια
λειτουργικϊν μιςκϊςεων ζχουν ωσ εξισ:

Ζωσ 1 ζτοσ
Από 1 ζωσ 5 ζτθ
Ράνω από 5 ζτθ
Σφνολο

31.12.2014
5.795
39.408
34.355
79.558

31.12.2013
9.016
34.662
42.608
86.286
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14.

Άμεςα Ζξοδα Σχετιηόμενα με Επενδφςεισ ςε Ακίνθτα

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

Φόροι – τζλθ ακίνθτθσ περιουςίασ
Λοιπά ζξοδα
Σφνολο

Από 01.01. ζωσ
31.12.2014
31.12.2013
228
356
69
7
297
363

Οι φόροι – τζλθ ακίνθτθσ περιουςίασ τθ χριςθ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 2014 περιλαμβάνουν τον
ΕΝ.Φ.Ι.Α. φψουσ €211. Οι φόροι – τζλθ ακίνθτθσ περιουςίασ για τθν περίοδο που ζλθξε τθν 31
Δεκεμβρίου 2013 ςυμπεριλαμβάνουν Φόρο Ακίνθτθσ Ρεριουςίασ (Φ.Α.Ρ.) το Ν. 3842/2010, ποςοφ
€228 κακϊσ και το Ε.Ε.Τ.Α. Ν. 4152/2013, ποςοφ €110. Σθμειϊνεται ότι ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. από 1 Ιανουαρίου
2014 αντικατζςτθςε τον ΦΑΡ και το Ε.Ε.Τ.Α. (πρ. Ζκτακτο Ειδικό Τζλοσ Θλεκτροδοτοφμενων
Δομθμζνων Επιφανειϊν – ΕΕΤΘΔΕ – του Ν. 4021/2011).
Τα άμεςα λειτουργικά ζξοδα που πραγματοποιικθκαν αφοροφν ςτο μιςκωμζνο ακίνθτο τθσ
Εταιρείασ.

15.

Λοιπά Ζξοδα

Αμοιβζσ μελϊν Δ.Σ.
Αμοιβζσ τρίτων
Φόροι - τζλθ
Λοιπά
Σφνολο

16.

Πμιλοσ
Από 01.01. ζωσ
31.12.2014
31.12.2013
5
44
47
23
4
7
53
77

Ενδεχόμενεσ Υποχρεϊςεισ και Δεςμεφςεισ

Θ Εταιρεία δεν ζχει ελεγχκεί φορολογικά για τισ χριςεισ 2010 ζωσ 2013 και ςυνεπϊσ οι φορολογικζσ
υποχρεϊςεισ για τθν χριςθ αυτι δεν ζχουν καταςτεί οριςτικζσ. Συνεπϊσ, ωσ αποτζλεςμα των
ελζγχων αυτϊν, είναι πικανόν να επιβλθκοφν επιπλζον πρόςτιμα και φόροι, τα ποςά των οποίων δεν
είναι δυνατόν να προςδιοριςτοφν με ακρίβεια επί του παρόντοσ. Εκτιμάται από τθ Διοίκθςθ ότι τυχόν
ποςά φόρων που πικανόν να προκφψουν δε κα ζχουν ςθμαντικι επίπτωςθ ςτθν οικονομικι κζςθ τθσ
Εταιρείασ. Θ χριςθ 2014 βρίςκεται υπό ζλεγχο από τουσ τακτικοφσ ορκωτοφσ ελεγκτζσ λογιςτζσ τθσ
Εταιρείασ. Μζχρι τθν θμερομθνία ζγκριςθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων ο φορολογικόσ ζλεγχοσ για
το 2014 δεν είχε ολοκλθρωκεί.
Δεν εκκρεμοφν αγωγζσ κατά τθσ Εταιρείασ, οφτε λοιπζσ ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ λόγω δεςμεφςεων
τθν 31 Δεκεμβρίου 2014 που κα επθρζαηαν τθν οικονομικι κατάςταςι τθσ.
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17.

Συναλλαγζσ με Συνδεδεμζνα Μζρθ

Θ Εκνικι Ρανγαία Α.Ε.Ε.Α.Ρ. κατζχει το 100% του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Εταιρείασ. Θ Εκνικι
Ρανγαία Α.Ε.Ε.Α.Ρ. ελζγχεται από τθ ΕΤΕ, θ οποία κατζχει το 32,69% του μετοχικοφ τθσ κεφαλαίου.
Πλεσ οι ςυναλλαγζσ με τα ςυνδεδεμζνα μζρθ είναι αντικειμενικζσ και διενεργοφνται βάςει τθσ αρχισ
των ίςων αποςτάςεων με τουσ ςυνικεισ εμπορικοφσ όρουσ για αντίςτοιχεσ ςυναλλαγζσ με τρίτουσ.
Οι παρακάτω ςυναλλαγζσ πραγματοποιικθκαν με ςυνδεδεμζνα μζρθ:
i.

Υπόλοιπα που προζρχονται από ςυναλλαγζσ με ςυνδεδεμζνα μζρθ
31.12.2014

Λοιπζσ απαιτιςεισ από ςυνδεδεμζνα μζρθ
Εκνικι Αςφαλιςτικι, εταιρεία του Ομίλου τθσ ΕΤΕ

Εμπορικζσ υποχρεϊςεισ ςε ςυνδεδεμζνα μζρθ
Εκνικι Αςφαλιςτικι, εταιρεία του Ομίλου τθσ ΕΤΕ
Δανειακζσ υποχρεϊςεισ
ΕΤΕ
Ραράγωγα χρθματοπιςτωτικά μζςα – Υποχρεϊςεισ
ΕΤΕ

ii.

59
59

59
59

24
24

9.549
9.549

9.970
9.970

536
536

477
477

Από 01.01. ζωσ
31.12.2014
31.12.2013
33
28
33
28

Κακαρι μεταβολι τθσ εφλογθσ αξίασ των χρθματοοικονομικϊν μζςων προςδιοριςμζνα ςτθν
εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων

ΕΤΕ
Σφνολο
iv.

47
47

Άμεςα ζξοδα ςχετιηόμενα με επενδφςεισ ςε ακίνθτα

Εκνικι Αςφαλιςτικι, εταιρεία του Ομίλου τθσ ΕΤΕ
Σφνολο
iii.

31.12.2013

Από 01.01. ζωσ
31.12.2014
31.12.2013
(56)
50
(56)
50

Χρθματοοικονομικά ζξοδα

ΕΤΕ
Σφνολο

Από 01.01. ζωσ
31.12.2014
31.12.2013
751
712
751
712
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v.

Αμοιβζσ και παροχζσ προσ τθ Διοίκθςθ

Αμοιβζσ μελϊν Δ.Σ.
Σφνολο
vi.

Από 01.01. ζωσ
31.12.2014
31.12.2013
5
5
-

Δεςμεφςεισ και Ενδεχόμενεσ Υποχρεϊςεισ

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

18.

Αμοιβζσ Ανεξάρτθτου Ορκωτοφ Ελεγκτι Λογιςτι

Το ελεγκτικό γραφείο Deloitte Χατηθπαφλου, Σοφιανόσ & Καμπάνθσ Α.Ε. ιταν ο νόμιμοσ ανεξάρτθτοσ
ορκωτόσ ελεγκτισ λογιςτισ για τισ χριςεισ που ζλθξαν τθν 31 Δεκεμβρίου 2014 και 2013. Στον
παρακάτω πίνακα απεικονίηονται οι ςυνολικζσ αμοιβζσ για τισ ελεγκτικζσ και λοιπζσ επαγγελματικζσ
υπθρεςίεσ που παραςχζκθκαν ςτθν Εταιρεία από τθ νόμιμθ ελεγκτικι εταιρεία Deloitte
Χατηθπαφλου, Σοφιανόσ & Καμπάνθσ Α.Ε., θ οποία είναι μζλοσ τθσ Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
Από 01.01. ζωσ
31.12.2014
31.12.2013
Αμοιβζσ για υποχρεωτικό ζλεγχο των οικονομικϊν καταςτάςεων και
για λοιπζσ εργαςίεσ ελεγκτικισ φφςθσ
Αμοιβζσ για ζκδοςθ ετιςιου φορολογικοφ πιςτοποιθτικοφ
Σφνολο

19.

14

7

7
21

7
14

Γεγονότα Μετά τθν Ημερομθνία των Οικονομικϊν Καταςτάςεων τθσ 31 Δεκεμβρίου
2014

Δεν υπάρχουν ςθμαντικά γεγονότα μεταγενζςτερα τθσ θμερομθνίασ των οικονομικϊν καταςτάςεων
που να αφοροφν ςτθν Εταιρεία, για τα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Δ.Ρ.Χ.Α.

20.

Επιδράςεισ μετάβαςθσ ςτα Δ.Ρ.Χ.Α.

Οι ςυμφωνίεσ που ακολουκοφν παρουςιάηουν ποςοτικοποιθμζνα τθν επίδραςθ των ςθμαντικότερων
μεταβολϊν που πραγματοποιικθκαν επί των οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ Εταιρείασ οι οποίεσ είχαν
ςυνταχκεί ςφμφωνα με τα Ελλθνικά Λογιςτικά Ρρότυπα (εφεξισ «Ε.Λ.Ρ.») προκειμζνου να γίνει θ
μετάβαςθ ςτα Δ.Ρ.Χ.Α.
Θ πρϊτθ ςυμφωνία παρουςιάηει μια ςφνοψθ τθσ επίδραςθσ τθσ μετάβαςθσ ςτθν κακαρι κζςθ τθν 1
Ιανουαρίου 2013 και 31 Δεκεμβρίου 2013. Οι ακόλουκεσ ςυμφωνίεσ παρζχουν λεπτομζρειεσ τθσ
επίδραςθσ τθσ μετάβαςθσ ωσ εξισ:
Κδια κεφάλαια τθν 1 Ιανουαρίου 2013 - Σθμείωςθ 20.1
Κδια κεφάλαια τθν 31 Δεκεμβρίου 2013 - Σθμείωςθ 20.2
Κακαρά κζρδθ τθσ χριςθσ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 2013 - Σθμείωςθ 20.3
Κδια κεφάλαια τθν 1 Ιανουαρίου 2014 - Σθμείωςθ 20.4
Ταμειακζσ ροζσ τθσ χριςθσ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 2013 - Σθμείωςθ 20.5
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Σφνοψθ τθσ επίδραςθσ τθσ μετάβαςθσ ςτα ίδια κεφάλαια τθν 1 Ιανουαρίου 2013 και 31 Δεκεμβρίου
2013

Σφνολο ιδίων κεφαλαίων ςφμφωνα με τισ Ε.Λ.Ρ.
Διαγραφι δαπανϊν που ςχετίηονται με αφξθςθ
μετοχικοφ κεφαλαίου
Ρροςαρμογι τθσ αξίασ των επενδφςεων ςε
ακίνθτα ςε εφλογθ αξία βάςει Δ.Ρ.Χ.Α. 1
Αναγνϊριςθ ςτα αποτελζςματα του κακαροφ
ποςοφ αναφορικά με τθν ζκπτωςθ ΦΡΑ
ειςροϊν
Επαναφορά αποςβζςεων άυλων περιουςιακϊν
ςτοιχείων που αναγνωρίςτθκαν βάςει Ε.Λ.Ρ. οι
οποίεσ βάςει Δ.Ρ.Χ.Α. δε κα ζπρεπε να
λογιςτοφν
Επαναφορά αποςβζςεων που αναγνωρίςτθκαν
βάςει Ε.Λ.Ρ. για ακίνθτα τα οποία αποτιμϊνται
ςε εφλογθ αξία (Δ.Λ.Ρ. 40)
Αναγνϊριςθ παράγωγων χρθματοπιςτωτικϊν
μζςων ςτθν εφλογθ αξία τουσ
Μεταφορά ςτα αποτελζςματα τθσ χριςθσ των
εξόδων εκδόςεωσ ομολογιακοφ δανείου
Λοιπζσ αναπροςαρμογζσ
Σφνολο ιδίων κεφαλαίων ςφμφωνα με τα
ΔΡΧΡ

1.1.2013 Σθμείωςθ
23.562
20.1 (β)
(125)
20.1 (δ)
33.584

20.1 (α)

-

31.12.2013 Σθμείωςθ
23.623
20.2 (β)
(125)
20.2 (δ)
34.768

20.2 (α)

7.555

20.2 (γ)

2.104

20.1 (β)

4.236

20.2 (β)

644

20.1 (γ)

2.416

20.2 (γ)

(3.695)

20.1 (θ)

(2.783)

20.2 (η)

-

(177)

20.2 (ςτ)

(1)

(17)

56.073

69.496

Οι ςθμειϊςεισ ςτισ ςελίδεσ 16 ζωσ 56 αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ των οικονομικϊν καταςτάςεων
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Πλα τα ποςά είναι ςε χιλιάδεσ Ευρϊ, εκτόσ εάν αναφζρεται διαφορετικά

20.1.

Κδια κεφάλαια τθν 1 Ιανουαρίου 2013
Σθμείωςθ
Ε.Λ.Ρ.

ΕΝΕΓΗΤΙΚΟ
Μθ κυκλοφοροφν ενεργθτικό
Επενδφςεισ ςε ακίνθτα
Άυλα περιουςιακά ςτοιχεία
Ενςϊματα πάγια περιουςιακά ςτοιχεία
Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ απαιτιςεισ

α
β
γ

01.01.2013
Ρροςαρμογζσ
μετάβαςθσ
ςε Δ.Ρ.Χ.Α.

Δ.Ρ.Χ.Α.

8.417
78.404
6
86.827

122.137
(8.417)
(78.401)
35.319

122.137
3
6
122.146

Σφνολο ενεργθτικοφ

170
3.127
3.297
90.124

35.319

170
3.127
3.297
125.443

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό Κεφάλαιο
Υπζρ το άρτιο
Κζρδθ / (Ηθμιζσ) εισ νζον
Σφνολο ιδίων κεφαλαίων

11.984
12.516
(938)
23.562

(125)
32.636
32.511

11.984
12.391
31.698
56.073

ε

54.386
9.183
63.569

(711)
(711)

53.675
9.183
62.858

ςτ
η
θ

Σφνολο πακθτικοφ

1.079
1.914
2.993
66.562

(157)
(19)
3.695
3.519
2.808

922
1.895
3.695
6.512
69.370

Σφνολο ιδίων κεφαλαίων και πακθτικοφ

90.124

35.319

125.443

Κυκλοφοροφν ενεργθτικό
Εμπορικζσ και λοιπζσ απαιτιςεισ
Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα

ΡΑΘΗΤΙΚΟ
Μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ
Δανειακζσ υποχρεϊςεισ
Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ
Βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ
Ρρομθκευτζσ και λοιπζσ υποχρεϊςεισ
Δανειακζσ υποχρεϊςεισ
Ραράγωγα χρθματοπιςτωτικά μζςα

δ
κ

Οι ςθμειϊςεισ ςτισ ςελίδεσ 16 ζωσ 56 αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ των οικονομικϊν καταςτάςεων
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Σθμειϊςεισ επί των Οικονομικϊν Καταςτάςεων

Πλα τα ποςά είναι ςε χιλιάδεσ Ευρϊ, εκτόσ εάν αναφζρεται διαφορετικά
Επεξιγθςθ τθσ επίπτωςθσ τθσ μετάβαςθσ ςτα Δ.Ρ.Χ.Α. ςτθν κατάςταςθ οικονομικισ κζςθσ τθσ 1
Ιανουαρίου 2013

(α) Επενδφςεισ ςε ακίνθτα
Αναταξινόμθςθ από ενςϊματα περιουςιακά ςτοιχεία
Επίδραςθ τθσ διαφοράσ μεταξφ εφλογθσ αξίασ και αναπόςβεςτου κόςτουσ
Αναταξινόμθςθ τόκων καταςκευαςτικισ περιόδου από άυλα περιουςιακά ςτοιχεία
Αναταξινόμθςθ δαπανϊν που ςχετίηονται με αγορά επενδυτικϊν ακινιτων από άυλα
περιουςιακά ςτοιχεία
Συνολικι επίδραςθ - αφξθςθ ςτισ επενδφςεισ ςε ακίνθτα

79.045
33.584
6.699
2.809
122.137

Σφμφωνα με τα Ε.Λ.Ρ., οι εταιρείεσ ταξινομοφςαν τισ επενδφςεισ ςε ακίνθτα κάτω από τα ενςϊματα
πάγια τα οποία εμφανίηονταν ςτο κόςτοσ κτιςθσ μείον αποςβζςεισ. Σφμφωνα με τα Δ.Ρ.Χ.Α., οι
επενδφςεισ ςε ακίνθτα ταξινομοφνται ξεχωριςτά από τα ιδιοχρθςιμοποιοφμενα πάγια και
αποτιμϊνται ςτθν εφλογθ αξία τουσ. Σε τακτά χρονικά διαςτιματα που το κάκε ζνα δεν υπερβαίνει
τουσ 6 μινεσ, πραγματοποιοφνται αποτιμιςεισ (Σθμείωςθ 5).
(β) Άυλα περιουςιακά ςτοιχεία
Αναταξινόμθςθ τόκων καταςκευαςτικισ περιόδου από άυλα περιουςιακά ςτοιχεία
Αναταξινόμθςθ δαπανϊν που ςχετίηονται με αγορά επενδυτικϊν ακινιτων ςε
επενδφςεισ ςε ακίνθτα
Επαναφορά αποςβζςεων που αναγνωρίςτθκαν βάςει Ε.Λ.Ρ. οι οποίεσ βάςει Δ.Ρ.Χ.Α. δε
κα ζπρεπε να λογιςτοφν
Αναταξινόμθςθ εξόδων εκδόςεωσ ομολογιακοφ δανείου ςε δανειακζσ υποχρεϊςεισ
(μακροπρόκεςμεσ και βραχυπρόκεςμεσ)
Διαγραφι κεφαλαιοποιθμζνων δαπανϊν που δεν πλθροφν τα κριτιρια αναγνϊριςθσ
άυλων ςτοιχείων ςφμφωνα με Δ.Ρ.Χ.Α.
Συνολικι επίδραςθ - μείωςθ ςτα άυλα περιουςιακά ςτοιχεία

(6.699)
(2.809)
2.104
(888)
(125)
(8.417)

(γ) Ενςϊματα πάγια περιουςιακά ςτοιχεία
Αναταξινόμθςθ ςε Επενδφςεισ ςε ακίνθτα
Επαναφορά αποςβζςεων που αναγνωρίςτθκαν βάςει Ε.Λ.Ρ. για ακίνθτα τα οποία
αποτιμϊνται ςε εφλογθ αξία (Δ.Λ.Ρ. 40)
Συνολικι επίδραςθ - μείωςθ ςτα ενςϊματα πάγια περιουςιακά ςτοιχεία

(79.045)
644
(78.401)

(δ) Υπζρ το άρτιο
Διαγραφι εξόδων αφξθςθσ μετοχικοφ κεφαλαίου
Συνολικι επίδραςθ - μείωςθ ςτο υπζρ το άρτιο

(125)
(125)

Οι ςθμειϊςεισ ςτισ ςελίδεσ 16 ζωσ 56 αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ των οικονομικϊν καταςτάςεων
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Σθμειϊςεισ επί των Οικονομικϊν Καταςτάςεων

Πλα τα ποςά είναι ςε χιλιάδεσ Ευρϊ, εκτόσ εάν αναφζρεται διαφορετικά
(ε) Δανειακζσ υποχρεϊςεισ – μακροπρόκεςμεσ
Αναταξινόμθςθ εξόδων εκδόςεωσ ομολογιακοφ δανείου από άυλα περιουςιακά ςτοιχεία
Συνολικι επίδραςθ - μείωςθ ςτισ δανειακζσ υποχρεϊςεισ (μακροπρόκεςμεσ)

(711)
(711)

(ςτ) Ρρομθκευτζσ και λοιπζσ υποχρεϊςεισ
Αναταξινόμθςθ δεδουλευμζνων τόκων ομολογιακοφ δανείου ςε δανειακζσ υποχρεϊςεισ
(βραχυπρόκεςμεσ)
Λοιπζσ προςαρμογζσ
Συνολικι επίδραςθ - μείωςθ ςτουσ προμθκευτζσ και λοιπζσ υποχρεϊςεισ

(158)
1
(157)

(η) Δανειακζσ υποχρεϊςεισ – βραχυπρόκεςμεσ
Αναταξινόμθςθ εξόδων εκδόςεωσ ομολογιακοφ δανείου από
Αναταξινόμθςθ δεδουλευμζνων τόκων ομολογιακοφ δανείου από προμθκευτζσ και
λοιπζσ υποχρεϊςεισ
Συνολικι επίδραςθ - μείωςθ ςτισ δανειακζσ υποχρεϊςεισ (βραχυπρόκεςμεσ)

(177)
158
(19)

(θ) Ραράγωγα χρθματοπιςτωτικά μζςα
Αναγνϊριςθ παράγωγων χρθματοπιςτωτικϊν μζςων ςτθν εφλογθ αξία τουσ
Συνολικι επίδραςθ - αφξθςθ ςτα παράγωγα χρθματοπιςτωτικά μζςα

3.695
3.695

(κ) Κζρδθ εισ νζον
Οι παραπάνω προςαρμογζσ ζγιναν με χρζωςθ ι πίςτωςθ των αποτελεςμάτων εισ νζον τθν 1
Ιανουαρίου 2013. Θ ςυνολικι κακαρι επίπτωςθ ιταν αφξθςθ των αποτελεςμάτων εισ νζον κατά
€32.636.

Οι ςθμειϊςεισ ςτισ ςελίδεσ 16 ζωσ 56 αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ των οικονομικϊν καταςτάςεων
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Σθμειϊςεισ επί των Οικονομικϊν Καταςτάςεων

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

20.2.

Κδια κεφάλαια τθν 31 Δεκεμβρίου 2013
Σθμείωςθ
Ε.Λ.Ρ.

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

α
β
γ

Κυκλοφοροφν ενεργθτικό
Εμπορικζσ και λοιπζσ απαιτιςεισ
Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα
Σφνολο ενεργθτικοφ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό Κεφάλαιο
Υπζρ το άρτιο
Κζρδθ / (Ηθμιζσ) εισ νζον
Σφνολο ιδίων κεφαλαίων
ΡΑΘΗΤΙΚΟ
Μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ
Δανειακζσ υποχρεϊςεισ
Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ
Βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ
Ρρομθκευτζσ και λοιπζσ υποχρεϊςεισ
Δανειακζσ υποχρεϊςεισ
Ραράγωγα χρθματοπιςτωτικά μζςα
Τρζχουςεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ
Σφνολο πακθτικοφ
Σφνολο ιδίων κεφαλαίων και πακθτικοφ

δ
κ

ε

η
θ

31.12.2013
Ρροςαρμογζσ
μετάβαςθσ
ςε Δ.Ρ.Χ.Α.

Δ.Ρ.Χ.Α.

6.302
69.074
75.376

123.321
(6.302)
(69.074)
47.945

123.321
123.321

7.534
4.583
12.117
87.493

47.945

7.534
4.583
12.117
135.438

11.984
12.516
(877)
23.623

(125)
45.998
45.873

11.984
12.391
45.121
69.496

51.937
9.183
61.120

(533)
(533)

51.404
9.183
60.587

208
2.449
93
2.750
63.870

(178)
2.783
2.605
2.072

208
2.271
2.783
93
5.355
65.942

87.493

47.945

135.438

Θ φφςθ των εγγραφϊν μετάβαςθσ από τα Ε.Λ.Ρ. ςτα Δ.Ρ.Χ.Α. ςτισ 31 Δεκεμβρίου 2013 είναι
παρόμοια με αυτι τθν 1 Ιανουαρίου 2013.

Οι ςθμειϊςεισ ςτισ ςελίδεσ 16 ζωσ 56 αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ των οικονομικϊν καταςτάςεων
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Πλα τα ποςά είναι ςε χιλιάδεσ Ευρϊ, εκτόσ εάν αναφζρεται διαφορετικά
Επεξιγθςθ τθσ επίπτωςθσ τθσ μετάβαςθσ ςτα Δ.Ρ.Χ.Α. ςτθν κατάςταςθ οικονομικισ κζςθσ τθσ
31 Δεκεμβρίου 2013
(α) Επενδφςεισ ςε ακίνθτα
Αναταξινόμθςθ από ενςϊματα περιουςιακά ςτοιχεία
Επίδραςθ τθσ διαφοράσ μεταξφ εφλογθσ αξίασ και αναπόςβεςτου κόςτουσ
Αναταξινόμθςθ τόκων καταςκευαςτικισ περιόδου από άυλα περιουςιακά ςτοιχεία
Αναταξινόμθςθ δαπανϊν που ςχετίηονται με αγορά επενδυτικϊν ακινιτων από άυλα
περιουςιακά ςτοιχεία
Συνολικι επίδραςθ - αφξθςθ ςτισ επενδφςεισ ςε ακίνθτα

79.045
34.768
6.699
2.809
123.321

Σφμφωνα με τα Ε.Λ.Ρ., οι εταιρείεσ ταξινομοφςαν τισ επενδφςεισ ςε ακίνθτα κάτω από τα ενςϊματα
πάγια τα οποία εμφανίηονταν ςτο κόςτοσ κτιςθσ μείον αποςβζςεισ. Σφμφωνα με τα Δ.Ρ.Χ.Α., οι
επενδφςεισ ςε ακίνθτα ταξινομοφνται ξεχωριςτά από τα ιδιοχρθςιμοποιοφμενα πάγια και
αποτιμϊνται ςτθν εφλογθ αξία τουσ. Σε τακτά χρονικά διαςτιματα που το κάκε ζνα δεν υπερβαίνει
τουσ 6 μινεσ, πραγματοποιοφνται αποτιμιςεισ (Σθμείωςθ 5).
(β) Άυλα περιουςιακά ςτοιχεία
Αναταξινόμθςθ τόκων καταςκευαςτικισ περιόδου από άυλα περιουςιακά ςτοιχεία
Αναταξινόμθςθ δαπανϊν που ςχετίηονται με αγορά επενδυτικϊν ακινιτων ςε
επενδφςεισ ςε ακίνθτα
Επαναφορά αποςβζςεων που αναγνωρίςτθκαν βάςει Ε.Λ.Ρ. οι οποίεσ βάςει Δ.Ρ.Χ.Α. δε
κα ζπρεπε να λογιςτοφν
Αναταξινόμθςθ εξόδων εκδόςεωσ ομολογιακοφ δανείου ςε δανειακζσ υποχρεϊςεισ
(μακροπρόκεςμεσ και βραχυπρόκεςμεσ)
Διαγραφι κεφαλαιοποιθμζνων δαπανϊν που δεν πλθροφν τα κριτιρια αναγνϊριςθσ
άυλων ςτοιχείων ςφμφωνα με Δ.Ρ.Χ.Α.
Λοιπζσ αναπροςαρμογζσ
Συνολικι επίδραςθ - μείωςθ ςτα άυλα περιουςιακά ςτοιχεία

(6.699)
(2.809)
4.236
(888)
(125)
(17)
(6.302)

(γ) Ενςϊματα περιουςιακά ςτοιχεία
Αναταξινόμθςθ ςε Επενδφςεισ ςε ακίνθτα
Επαναφορά εγγραφισ που αναγνωρίςτθκε ςτα Ε.Λ.Ρ. αναφορικά με το αίτθμα
επιςτροφισ του ΦΡΑ
Επαναφορά αποςβζςεων που αναγνωρίςτθκαν βάςει Ε.Λ.Ρ. για ακίνθτα τα οποία
αποτιμϊνται ςε εφλογθ αξία (Δ.Λ.Ρ. 40)
Συνολικι επίδραςθ - μείωςθ ςτα ενςϊματα πάγια περιουςιακά ςτοιχεία

(79.045)
7.555
2.416
(69.074)

Θ Εταιρεία επζλεξε τθ δυνατότθτα υπαγωγισ ςτο κακεςτϊσ ΦΡΑ τθσ υφιςτάμενθσ επαγγελματικισ
μίςκωςθσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του αρ. 17 του ν.4110/23.1.2013. Σφμφωνα με τισ ωσ άνω
διατάξεισ, θ Εταιρεία αιτικθκε τθν ζκπτωςθ του ΦΡΑ των ειςροϊν με τον οποίο είχε επιβαρυνκεί θ
καταςκευι του ακινιτου, με αποτζλεςμα τθν ιςόποςθ μείωςθσ τθσ αξίασ κτιςθσ του ακινιτου
ςφμφωνα με τα Ε.Λ.Ρ.. Σφμφωνα με τα Δ.Ρ.Χ.Α. το ποςό τθσ ζκπτωςθσ του ΦΡΑ εμφανίηεται ςτα
αποτελζςματα ωσ ζςοδο.

Οι ςθμειϊςεισ ςτισ ςελίδεσ 16 ζωσ 56 αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ των οικονομικϊν καταςτάςεων
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(δ) Υπζρ το άρτιο
Διαγραφι εξόδων αφξθςθσ μετοχικοφ κεφαλαίου
Συνολικι επίδραςθ - μείωςθ ςτο υπζρ το άρτιο

(125)
(125)

(ε) Δανειακζσ υποχρεϊςεισ – μακροπρόκεςμεσ
Αναταξινόμθςθ εξόδων εκδόςεωσ ομολογιακοφ δανείου από άυλα περιουςιακά ςτοιχεία
Αναταξινόμθςθ εξόδων εκδόςεωσ ομολογιακοφ δανείου από μακροπρόκεςμεσ ςε
βραχυπρόκεςμεσ δανειακζσ υποχρεϊςεισ
Συνολικι επίδραςθ - μείωςθ ςτισ δανειακζσ υποχρεϊςεισ (μακροπρόκεςμεσ)

(711)
178
(533)

(ςτ) Δανειακζσ υποχρεϊςεισ – βραχυπρόκεςμεσ
Αναταξινόμθςθ εξόδων εκδόςεωσ ομολογιακοφ δανείου από άυλα περιουςιακά ςτοιχεία
Μεταφορά ςτα αποτελζςματα τθσ χριςθσ των εξόδων εκδόςεωσ ομολογιακοφ δανείου
Αναταξινόμθςθ εξόδων εκδόςεωσ ομολογιακοφ δανείου από μακροπρόκεςμεσ δανειακζσ
υποχρεϊςεισ
Συνολικι επίδραςθ - μείωςθ ςτισ δανειακζσ υποχρεϊςεισ (βραχυπρόκεςμεσ)

(177)
177
(178)
(178)

(η) Ραράγωγα χρθματοπιςτωτικά μζςα
Αναγνϊριςθ παράγωγων χρθματοπιςτωτικϊν μζςων ςτθν εφλογθ αξία τουσ
Συνολικι επίδραςθ - αφξθςθ ςτα παράγωγα χρθματοπιςτωτικά μζςα

2.783
2.783

(ι) Κζρδθ εισ νζον
Οι παραπάνω προςαρμογζσ ζγιναν με χρζωςθ ι πίςτωςθ των αποτελεςμάτων εισ νζον τθν 31
Δεκεμβρίου 2013. Θ ςυνολικι κακαρι επίπτωςθ ιταν αφξθςθ των αποτελεςμάτων εισ νζον κατά
€45.998.

Οι ςθμειϊςεισ ςτισ ςελίδεσ 16 ζωσ 56 αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ των οικονομικϊν καταςτάςεων
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20.3.

Κακαρά κζρδθ για τθ χριςθ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 2013

Σθμείωςθ

Κφκλοσ εργαςιϊν
Ζςοδα από μιςκϊματα
Κακαρό κζρδοσ από αναπροςαρμογι των
επενδφςεων ςε ακίνθτα ςε εφλογθ αξία
Άμεςα ζξοδα ςχετιηόμενα με επενδφςεισ ςε
ακίνθτα
Αποςβζςεισ ενςϊματων παγίων
περιουςιακϊν ςτοιχείων
Αποςβζςεισ άυλων περιουςιακϊν
ςτοιχείων
Κακαρι μεταβολι χρθματοοικονομικϊν
μζςων προςδιοριςμζνα ςτθν εφλογθ αξία
μζςω αποτελεςμάτων
Λοιπά ζςοδα
Λοιπά ζξοδα
Λειτουργικά κζρδθ / (ηθμιζσ)
Ζςοδα από τόκουσ
Χρθματοοικονομικά ζξοδα
Κζρδθ / (ηθμιζσ) προ φόρων

Από 01.01. ζωσ 31.12.2013
Ρροςαρμογζσ
Ε.Λ.Ρ.
μετάβαςθσ
Δ.Ρ.Χ.Α.
ςε Δ.Ρ.Χ.Α.
8.971

-

8.971

-

1.184

1.184

(363)

-

(363)

β

(1.862)

1.862

-

γ

(2.102)

2.102

-

δ

-

925

925

ε
ςτ

96
(60)
4.680

7.495
(17)
13.551

7.591
(77)
18.231

23
(4.469)
234

(189)
13.362

23
(4.658)
13.596

(173)
61

13.362

(173)
13.423

α

η

Φόροι
Κζρδθ / (ηθμιζσ) περιόδου

Επεξιγθςθ τθσ επίπτωςθσ τθσ μετάβαςθσ ςτα Δ.Ρ.Χ.Α. ςτα κακαρά κζρδθ για τθ 12-μθνθ
περίοδο που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 2013
(α) Κζρδοσ από αναπροςαρμογι των επενδφςεων ςε ακίνθτα ςε εφλογθ αξία
Κακαρό κζρδοσ από αναπροςαρμογι των επενδφςεων ςε ακίνθτα ςε εφλογθ αξία
Συνολικι επίδραςθ - αφξθςθ ςε κζρδοσ από αναπροςαρμογι των επενδφςεων ςε
ακίνθτα ςε εφλογθ αξία

1.184
1.184

Στα Ε.Λ.Ρ., οι επενδφςεισ ςε ακίνθτα αποτιμϊνται ςτο κόςτοσ ενϊ ςτα Δ.Ρ.Χ.Α. ςτθν εφλογθ αξία τουσ.
(β) Αποςβζςεισ ενςϊματων παγίων περιουςιακϊν ςτοιχείων
Στα Δ.Ρ.Χ.Α. οι επενδφςεισ ςε ακίνθτα αποτιμϊνται ςτθν εφλογθ αξία τουσ και δεν αποςβζνονται.

Οι ςθμειϊςεισ ςτισ ςελίδεσ 16 ζωσ 56 αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ των οικονομικϊν καταςτάςεων
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(γ) Αποςβζςεισ άυλων περιουςιακϊν ςτοιχείων
Το κονδφλι αφορά ςε αποςβζςεισ κατθγοριϊν άυλων περιουςιακϊν ςτοιχείων οι οποίεσ ςτα Δ.Ρ.Χ.Α.
δεν αποςβζνονται.
(δ) Κακαρι μεταβολι χρθματοοικονομικϊν μζςων προςδιοριςμζνα ςτθν εφλογθ αξία μζςω
αποτελεςμάτων
Αναγνϊριςθ παράγωγων χρθματοπιςτωτικϊν μζςων ςτθν εφλογθ αξία τουσ (διαφορά ςε
ςχζςθ με τθν εφλογθ αξία τθσ 1.1.2013)
Συνολικι επίδραςθ - αφξθςθ τθσ μεταβολισ των χρθματοοικονομικϊν μζςων
προςδιοριςμζνα ςτθν εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων
(ε) Λοιπά ζςοδα
Αναγνϊριςθ του κακαροφ ποςοφ αναφορικά με τθν ζκπτωςθ ΦΡΑ ειςροϊν
Συνολικι επίδραςθ – αφξθςθ των λοιπϊν εςόδων

925
925

7.495
7.495

Θ Εταιρεία επζλεξε τθ δυνατότθτα υπαγωγισ ςτο κακεςτϊσ ΦΡΑ τθσ υφιςτάμενθσ επαγγελματικισ
μίςκωςθσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του αρ. 17 του ν.4110/23.1.2013. Σφμφωνα με τισ ωσ άνω
διατάξεισ, θ Εταιρεία αιτικθκε τθν ζκπτωςθ του ΦΡΑ των ειςροϊν με τον οποίο είχε επιβαρυνκεί θ
καταςκευι του ακινιτου, με αποτζλεςμα τθν ιςόποςθ μείωςθσ τθσ αξίασ κτιςθσ του ακινιτου
ςφμφωνα με τα Ε.Λ.Ρ.. Σφμφωνα με τα Δ.Ρ.Χ.Α. το ποςό τθσ ζκπτωςθσ του ΦΡΑ εμφανίηεται ςτα
αποτελζςματα ωσ ζςοδο.
(ςτ) Λοιπά ζξοδα
Λοιπζσ προςαρμογζσ
Συνολικι επίδραςθ – αφξθςθ των λοιπϊν εξόδων
(η) Χρθματοοικονομικά ζξοδα
Μεταφορά ςτα αποτελζςματα τθσ χριςθσ των εξόδων εκδόςεωσ ομολογιακοφ δανείου
Συνολικι επίδραςθ - μείωςθ χρθματοοικονομικϊν εξόδων

(17)
(17)

(189)
(189)

Μεταφορά ςτα αποτελζςματα τθσ χριςθσ των εξόδων εκδόςεωσ ομολογιακοφ δανείου.

20.4.

Ταμειακζσ ροζσ για τθ χριςθ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 2013

Θ μετάβαςθ από τα Ε.Λ.Ρ. ςτα Δ.Ρ.Χ.Α. δεν είχε ςθμαντικι επίδραςθ επί των ταμειακϊν ροϊν τθσ
Εταιρείασ.

Οι ςθμειϊςεισ ςτισ ςελίδεσ 16 ζωσ 56 αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ των οικονομικϊν καταςτάςεων
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Διακεςιμότθτα Ετιςιασ Οικονομικισ Ζκκεςθσ
Θ Ετιςια Οικονομικι Ζκκεςθ, ςτθν οποία περιλαμβάνονται:
Θ Ετιςια Ζκκεςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου,
Θ Ζκκεςθ Ελζγχου του Ανεξάρτθτου Ορκωτοφ Ελεγκτι Λογιςτι,
Οι Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ,
Τα Στοιχεία και Ρλθροφορίεσ τθσ Εταιρείασ
είναι αναρτθμζνθ ςτθ διαδικτυακι διεφκυνςθ http://www.karela-sa.gr
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