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ΈΈκκθθεεσσηη  ∆∆ιιααχχεείίρριισσηηςς  ττοουυ  ∆∆ιιοοιικκηηττιικκοούύ  ΣΣυυµµββοουυλλίίοουυ  ττηηςς  ΕΕττααιιρρίίααςς  

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013. 

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, 

Σας παραθέτουµε στοιχεία της εταιρίας  που αφορούν τη δραστηριότητα της κατά τη χρήση 2013: 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

Η εν λόγω εταιρική χρήση είναι η δέκατη σε εταιρική βάση κατά σειρά και περιλαµβάνει την χρονική περίοδο από 
την 1 Ιανουαρίου 2013 έως και την 31 ∆εκεµβρίου 2013.Κατά την διάρκεια της χρήσης αυτής, οι δραστηριότητες 
της εταιρίας υπήρξαν σύµφωνες µε την ισχύουσα νοµοθεσία και τον σκοπό της Εταιρίας, όπως ορίζεται από το 
καταστατικό της.Οι Οικονοµικές Καταστάσεις της ως άνω χρήσης συντάχθηκαν σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς. Αναλυτικές πληροφορίες για τις ακολουθούµενες βασικές Λογιστικές Αρχές 
αναφέρονται στις Επεξηγηµατικές Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31 ∆εκεµβρίου 2013. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο σας γνωρίζει τα παρακάτω: 

Έσοδα: Τα έσοδα της εταιρίας αφορούν υπηρεσίες εκµετάλλευσης του εµπορικού κέντρου « The Mall Athens» 
και ανήλθαν σε €34.3 εκ. τη χρήση 2013 έναντι €35,4 εκ. τη προηγούµενη χρήση. 

Αποτελέσµατα: Η Εταιρία εµφανίζει ζηµιές µετά φόρων ύψους €25,2 εκ. τη χρήση 2013 έναντι ζηµιών €23,5εκ. 
τη προηγούµενη χρήση. Σηµαντική επίπτωση στα αποτελέσµατα µετά φόρων είχε η επίδραση  από την αύξηση 
της αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση και κατά συνέπεια του αναβαλλόµενου φόρου από την αύξηση κατά 
6% του φορολογικού συντελεστή από 20% σε 26%.  Αντίθετα οι ζηµιές από µεταβολή στην εύλογη αξία του 
επενδυτικού ακινήτου περιορίστηκαν σε ζηµίες  €25,5 εκ έναντι ζηµιών €39,6 εκ για το έτος 2012. 

Το εµπορικό κέντρο « The Mall Athens» αποτελεί το µοναδικό επενδυτικό ακίνητο της Εταιρίας, επί του οποίου 
υφίστανται βάρη και προσηµειώσεις ύψους € 336εκ. για την εξασφάλιση τραπεζικών δανείων. 

Στην ετήσια Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας που θα εγκρίνει τα αποτελέσµατα της χρήσης του 2013 
θα προταθεί η διανοµή µερίσµατος ύψους €3.241.904 δηλαδή € 0,3682 ανά µετοχή. 

Τον Ιανουάριο του 2014 το Συµβούλιο της Επικρατείας έκανε δεκτή την αίτηση ακύρωσης κατά του νόµου 
3207/2003,  σύµφωνα µε τις προβλέψεις  του οποίου υλοποιήθηκε  η ανέγερση του Ολυµπιακού χωριού τύπου και 
του  εµπορικού κέντρου “The Mall Athens”. Η απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας δεν έχει άµεση 
επίπτωση στην λειτουργία του εµπορικού κέντρου, η οποία  εκτιµάται βάσιµα ότι θα συνεχιστεί απρόσκοπτα. Η 
∆ιοίκηση είναι στην διαδικασία αξιολόγησης των απαιτούµενων ενεργειών οι οποίες έχουν υποδειχθεί από τους 
νοµικούς σύµβουλους της Εταιρίας προκειµένου να αντιµετωπιστεί η κατάσταση  και ως εκ τούτου  θα 
αναληφθούν όλες οι ενέργειες προς την κατεύθυνση αυτή.  

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

(α) Κίνδυνος αγοράς 

i) Συναλλαγµατικός κίνδυνος 

Η Εταιρία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και συνεπώς οι συναλλαγές της διεξάγεται σε Ευρώ. Η Εταιρία δεν 
εκτίθεται σε συναλλαγµατικό κίνδυνο.  

 ii) Κίνδυνος διακύµανσης τιµών 

Η Εταιρία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο σχετικά µε χρηµατοοικονοµικά µέσα εφόσον δεν κατέχει συµµετοχικούς 
τίτλους.  Αναφορικά µε τα έσοδα από ενοίκια, η Εταιρία συνάπτει µακροπρόθεσµες συµφωνίες εµπορικής 
συνεργασίας µε πελάτες για διάρκεια τουλάχιστον 5 ετών, στις οποίες οι ετήσιες αναπροσαρµογές συνδέονται µε 
το ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή πλέον έως και 2%.  
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iii) Κίνδυνος ταµειακών ροών και κίνδυνος µεταβολών εύλογης αξίας λόγω µεταβολής των επιτοκίων 

Τα έσοδα και οι ταµειακές ροές της Εταιρίας επηρεάζονται σε µικρό βαθµό από µεταβολές στις τιµές των 
επιτοκίων καθώς τα ρευστά διαθέσιµα προς επένδυση αλλά και οι έντοκες απαιτήσεις εξαρτώνται κυρίως από τα 
επιτόκια του Ευρώ. 

Στην λήξη της διαχειριστικής περιόδου το σύνολο του δανεισµού αφορούσε σε προϊόντα σταθερού επιτοκίου 
ύψους €225εκ.  

(β) Πιστωτικός κίνδυνος 

Πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα, παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα 
καθώς επίσης από ανοιχτές πιστώσεις πελατών, συµπεριλαµβανόµενων εκκρεµών απαιτήσεων και 
προκαθορισµένων συναλλαγών.  

Οι πωλήσεις γίνονται κυρίως σε πελάτες µε αξιολογηµένο ιστορικό πιστώσεων και πιστωτικά όρια. Επίσης 
εφαρµόζονται συγκεκριµένοι όροι πωλήσεων και εισπράξεων. Όπου αυτό είναι δυνατόν ζητούνται εµπράγµατες ή 
άλλες εξασφαλίσεις.Κατά την 31/12/2013 η ∆ιοίκηση δεν αναµένει σηµαντικές ζηµιές από την µη είσπραξη των 
υπόλοιπων των πελατών που έχουν υπερβεί τα πιστωτικά τους όρια.Στην Σηµείωση 10 των οικονοµικών 
καταστάσεων απεικονίζεται κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού την συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου αναφορικά 
µε τα ταµειακά υπόλοιπα και ισοδύναµα και τους πελάτες και λοιπές απαιτήσεις. 

 (γ) Κίνδυνος ρευστότητας 

Οι καθηµερινές ανάγκες ρευστότητας της Εταιρίας ικανοποιούνται πλήρως από την έγκαιρη πρόβλεψη των 
εκάστοτε χρηµατικών αναγκών σε συνδυασµό µε την έγκαιρη είσπραξη των απαιτήσεων καθώς και µε την 
διατήρηση ικανών πιστωτικών ορίων προς χρήση από τις συνεργαζόµενες τράπεζες.   

Την 31 ∆εκεµβρίου 2013 υφιστάµενα τραπεζικά δάνεια της Εταιρίας  συνολικού ποσού €225εκ. ευρώ έχουν 
καταχωρηθεί στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις λόγω του γεγονότος ότι σύµφωνα µε τις δανειακές συµβάσεις 
καθίστανται πληρωτέα τον Μάιο του 2014, µε αποτέλεσµα οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της Εταιρίας να είναι 
µεγαλύτερες από το κυκλοφορούν ενεργητικό κατά το ποσό των €213 εκ. ευρώ την 31 ∆εκεµβρίου 2013.  

Σχετικά µε την αναχρηµατοδότηση των δανείων της Εταιρίας, η ∆ιοίκηση είναι σε προχωρηµένο στάδιο 
συζητήσεων µε όλους τους χρηµατοδότες και εκτιµά ότι τα δάνεια θα αναχρηµατοδοτηθούν επιτυχώς πριν από 
την ηµεροµηνία λήξης τους. H ∆ιοίκηση έχει λάβει υπόψη τα ως άνω για το πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών 
καταστάσεων για τη χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2013 και σύµφωνα µε την αξιολόγηση των παραγόντων 
αυτών καθώς επίσης και από το γεγονός ότι οι µέτοχοι εξακολουθούν να στηρίζουν την Εταιρία στις 
δραστηριότητες της, η ∆ιοίκηση της Εταιρίας εκτιµά ότι η Εταιρία θα έχει επαρκή χρηµατοδότηση προκειµένου 
να εξυπηρετηθούν οι χρηµατοδοτικές και λειτουργικές της ανάγκες στο άµεσο µέλλον. 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

Για τη χρήση 2014, η στρατηγική της εταιρίας, είναι η βελτίωση της κερδοφορίας του εµπορικού κέντρου “The 
Mall Athens”.           

Μαρούσι, 30 Μαΐου 2014 

 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

 

Ο∆ΥΣΣΕΑΣ E. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  
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ΈΈκκθθεεσσηη  ΕΕλλέέγγχχοουυ  ΑΑννεεξξάάρρττηηττοουυ  ΟΟρρκκωωττοούύ  ΕΕλλεεγγκκττήή  ΛΛοογγιισσττήή  

 

Προς τους Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας  

«LAMDA OLYMPIA VILLAGE A.E.» 

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «LAMDA OLYMPIA VILLAGE A.E.» που 
αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2013, τις καταστάσεις αποτελεσµάτων χρήσεως  και 
συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την 
ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών και µεθόδων και λοιπές επεξηγηµατικές 
πληροφορίες. 

Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 

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

Ευθύνη του Ελεγκτή 

Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό 
µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να 
συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την 
απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη 
ανακρίβεια. 

Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά 
και τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του 
ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, 
που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής 
εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται µε την  κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών 
καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, 
αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο 
έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που 
χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της 
συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. 

Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση 
της ελεγκτικής µας γνώµης. 
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Γνώµη 

Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, 
την οικονοµική θέση της Εταιρείας «LAMDA OLYMPIA VILLAGE A.E.»  κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2013 και 
τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή 
σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Έµφαση Θέµατος 

Εφιστούµε την προσοχή σας στη Σηµείωση 2.1 των οικονοµικών καταστάσεων όπου γνωστοποιούνται διάφορα 
ζητήµατα που αντιµετωπίζει η Εταιρεία καθώς και την εκτίµηση της ∆ιοίκησης αναφορικά µε τα θέµατα αυτά. Τα 
θέµατα αυτά αφορούν αβεβαιότητες για τις οποίες η εν δυνάµει αρνητική έκβαση τους, σωρευτικά ή µεµονωµένα, 
θα µπορούσε να έχει επιπτώσεις στις δραστηριότητες της Εταιρείας. Στο συµπέρασµα µας δεν διατυπώνεται 
επιφύλαξη σε σχέση µε το θέµα αυτό. 

Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων 

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

 

 

 

    Χαλάνδρι, 30 Μαΐου 2014 

Πράιςγουωτερχαους Κούπερς                           Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
Ανώνυµος Ελεγκτική Εταιρεία  
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές   
Λεωφ. Κηφισίας 268, 152 32 Αθήνα                                                  
ΑρΜ ΣΟΕΛ 113                                       

      
    Κωνσταντίνος Μιχαλάτος 
           Α.Μ.ΣΟΕΛ 17701 
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ΙΙσσοολλοογγιισσµµόόςς  

Ποσά σε Ευρώ Σηµείωση
31.12.2013 31.12.2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό

Επενδύσεις σε ακίνητα 5 410.000.000 435.100.000

Ενσώµατα πάγια 6 440.887 591.402

Επενδύσεις σε επιχειρήσεις 7 150.000 150.000

Λοιπές απαιτήσεις 9 45.018.601 42.841.856

455.609.488 478.683.258

Κυκλοφορούν ενεργητικό

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 9 7.366.366 6.530.049

Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις - 257.147

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 11 15.765.320 9.944.317

23.131.686 16.731.513

Σύνολο ενεργητικού 478.741.175 495.414.772

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους

Μετοχικό κεφάλαιο 12 5.194.794 5.194.794

Αποθεµατικά υπερ το άρτιο 12 22.049 22.049

Λοιπά αποθεµατικά 13 1.769.315 1.769.315

Κέρδη εις νέον 174.984.118 202.422.141

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 181.970.276 209.408.300

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

∆άνεια 14 - 224.284.120

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 8 60.013.028 49.880.605

Λοιπές υποχρεώσεις 15 599.756 1.399.041

60.612.784 275.563.765

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 15 10.290.598 10.442.708

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 1.083.995 -

∆άνεια 14 224.783.523 -
236.158.116 10.442.708

Σύνολο υποχρεώσεων 296.770.900 286.006.473

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 478.741.175 495.414.772  
 

Οι Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρίας Lamda Olympia Village Α.Ε. για τη χρήση του 2013 εγκρίθηκαν από 
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας στις 30 Μαΐου 2014. 
 

 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ     ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ∆Σ                Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ             Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

    

 

 Ο∆ΥΣΣΕΑΣ Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΤΙΜΟΤΗΥ G. THORP           ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α. ΜΠΑΛΟΥΜΗΣ                       ΜΑΡΙΑ Θ. ΜΑΛΙΑΠΠΗ    

Α∆Τ ΑΒ510661                        Α∆ 400715843           ∆T ΑΚ130062                                  Α∆ΕΙΑ ΟΕΕ Α΄ ΤΑΞΕΩΣ 0016087 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 11 έως 40 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών πληροφοριών. 
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ΚΚααττάάσστταασσηη  ααπποοττεελλεεσσµµάάττωωνν  

 

Ποσά σε Ευρώ Σηµείωση
1.1.2013 έως 

31.12.2013

1.1.2012 έως 

31.12.2012

Πωλήσεις 16 34.295.800 35.350.530

Μεταβολές εύλογης αξίας επενδύσεων σε ακίνητα 5 (25.479.420) (39.600.000)

Λοιπά έξοδα σχετιζόµενα µε επενδύσεις σε ακίνητα 17 (9.864.762) (9.913.525)

Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκµετάλλευσης (καθαρά) 20 (1.438.006) (1.650.869)

Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης (2.486.388) (15.813.864)

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 18 1.363.870 346.260

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 18 (11.839.887) (13.392.808)

Ζηµιές  προ φόρων (12.962.404) (28.860.412)

 Φόρος εισοδήµατος 19 (12.274.436) 5.383.130

Καθαρές ζηµιές χρήσης (25.236.840) (23.477.283)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 11 έως 40 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών πληροφοριών. 
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ΚΚααττάάσστταασσηη  σσυυννοολλιικκοούύ  εειισσοοδδήήµµααττοοςς  

 

Ποσά σε Ευρώ
1.1.2013 έως 

31.12.2013

1.1.2012 έως 

31.12.2012

Καθαρές ζηµιές  χρήσης (25.236.840) (23.477.283)

Λοιπά Συνολικά Εισοδήµατα χρήσης - -

Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήµατα χρήσης (25.236.840) (23.477.283)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 11 έως 40 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών πληροφοριών. 
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ΚΚααττάάσστταασσηη  µµεεττααββοολλώώνν  ιιδδίίωωνν  κκεεφφααλλααίίωωνν    

 

Ποσά σε Ευρώ Μετοχικό 

κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο

Λοιπά 

αποθεµατικά

Αποτελέσµατα 

εις νέον

Σύνολο Ιδίων 

Κεφαλαίων

1 Ιανουάριος 2012 5.194.794 22.049 1.769.315 230.451.473 237.437.631

Συνολικά εισοδήµατα: 

Καθαρές ζηµιές χρήσης - - - (23.477.283) (23.477.283)

Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήµατα - - - (23.477.283) (23.477.283)

Συναλλαγές µε µετόχους:

Μέρισµα για το 2011 - - - (4.552.049) (4.552.049)

- - - (4.552.049) (4.552.049)

31 ∆εκέµβριος 2012 5.194.794 22.049 1.769.315 202.422.141 209.408.300

1 Ιανουαρίου 2013 5.194.794 22.049 1.769.315 202.422.141 209.408.300

Συνολικά εισοδήµατα: 

Καθαρές ζηµιές χρήσης - - (25.236.840) (25.236.840)

Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήµατα - - - (25.236.840) (25.236.840)

Συναλλαγές µε µετόχους:

Μέρισµα για το 2012 - - - (2.201.184) (2.201.184)

- - - (2.201.184) (2.201.184)

31 ∆εκεµβρίου 2013 5.194.794 22.049 1.769.315 174.984.118 181.970.276  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 11 έως 40 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών πληροφοριών. 
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ΚΚααττάάσστταασσηη  ττααµµεειιαακκώώνν  ρροοώώνν  

 

 

Ποσά σε Ευρώ Σηµείωση

1.1.2013 έως 

31.12.2013

1.1.2012 έως 

31.12.2012

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 21 20.429.059 21.944.375

Καταβληθέντες τόκοι (11.340.484) (13.002.601)

Καταβληθής φόρος εισοδήµατος (553.080) (1.355.572)

Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 8.535.495 7.586.201

Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορές ενσώµατων παγίων 5 (135.852) (33.568)

Αγορές ενσώµατων παγίων σε επενδύσεις σε ακίνητα (379.419)

Τόκοι που εισπράχθηκαν 1.964 198.404

Χορήγηση δανείων σε συνδεδεµένα µέρη 9 - (29.850.000)

Αύξηση συµµετοχών 7 - (150.000)

Καθαρές ταµειακές ροές από/(για) επενδυτικές δραστηριότητες (513.307) (29.835.164)

Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Μερίσµατα πληρωθέντα σε µετόχους (2.201.184) (4.552.049)

Αποπληρωµή δανεισµού 14 - (30.000.000)

Καθαρές ταµειακές ροές (για) χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (2.201.184) (34.552.049)

Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 5.821.004 (56.801.012)

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της χρήσης 11 9.944.317  66.745.328  

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος  της χρήσης 11 15.765.320  9.944.317   

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 11 έως 40 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών πληροφοριών. 
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ΣΣηηµµεειιώώσσεειιςς  εεππίί  ττωωνν  οοιικκοοννοοµµιικκώώνν  ππλληηρροοφφοορριιώώνν  

1. Γενικές πληροφορίες 

Οι οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν τις εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις της LAMDA OLYMPIA 
VILLAGE ΑΕ (η «Εταιρία»), µε ηµεροµηνία 31 ∆εκεµβρίου 2013, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς («∆ΠΧΑ»).   

Η Εταιρία δραστηριοποιείται σχετικά µε την εκµετάλλευση του εµπορικού κέντρου «TΗΕ MALL ATHENS».  

Η Εταιρία εδρεύει στην Ελλάδα, Λεωφ. Κηφισίας 37Α, 15123 Μαρούσι. Η ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρίας 
είναι www.lamdaolympiavillage.gr. Η Εταιρία ελέγχεται από κοινού από τις εταιρίες Lamda Development AE µε 
έδρα την Αθήνα και IRERE Property Investment Luxembourg µε έδρα το Λουξεµβούργο, οι οποίες κατέχουν το 
50% έκαστη του συνόλου των µετοχών της Εταιρίας και ως συνέπεια οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας 
συµπεριλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις αυτών. 

Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί προς δηµοσίευση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας 
στις 30 Μαΐου 2014.  

2. Σύνοψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών 

2.1. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων 

Οι παρούσες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί από τη διοίκηση σύµφωνα µε 
τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) και τις ∆ιερµηνείες της Επιτροπής ∆ιερµηνειών 
των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
παρουσιάζουν την οικονοµική θέση, τα λειτουργικά αποτελέσµατα και τις ταµειακές ροές µε βάση την αρχή 
συνέχισης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας η οποία θεωρεί ότι η Εταιρία έχει θέσει σχέδια να αποφύγει 
σηµαντικές αποδιοργανώσεις στις λειτουργίες της και διαθέσιµες χρηµατοοικονοµικές πηγές που να πληρούν τις 
λειτουργικές της ανάγκες. Υπό αυτή την άποψη η ∆ιοίκηση έχει καταλήξει ότι α) η βάση της αρχής της συνέχισης 
της επιχειρηµατικής δραστηριότητας αυτών των οικονοµικών καταστάσεων είναι κατάλληλες και β) όλο το 
ενεργητικό και οι υποχρεώσεις έχουν παρουσιαστεί κατάλληλα σύµφωνα µε τις λογιστικές πολιτικές της Εταιρίας. 

Οι  οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση της αρχής του ιστορικού κόστους, εκτός από την επένδυση 
σε ακίνητα, χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις που αποτιµώνται σε 
δίκαιη αξία. 

Στην Σηµείωση 3 αναφορικά µε την «∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου» παρέχονται πληροφορίες επί της 
προσέγγισης της συνολικής διαχείρισης κινδύνου της Εταιρίας, καθώς επίσης και των γενικών 
χρηµατοοικονοµικών κινδύνων τους οποίους αντιµετωπίζει η Εταιρία βάσει της αρχής συνέχισης της 
επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Επιπλέον της προσέγγισης της συνολικής διαχείρισης κινδύνου και των γενικών 
χρηµατοοικονοµικών κινδύνων, τα ακόλουθα θέµατα πρέπει να σηµειωθούν ότι µπορεί να έχουν επίπτωση στις 
λειτουργίες της Εταιρίας στο εγγύς µέλλον. 

Όπως αναφέρεται αναλυτικά στη σηµείωση 23 ¨Ενδεχόµενες υποχρεώσεις¨  τον Ιανουάριο του 2014 το 
Συµβούλιο της Επικρατείας έκανε δεκτή την αίτηση ακύρωσης κατά του νόµου 3207/2003,  σύµφωνα µε τις 
προβλέψεις  του οποίου υλοποιήθηκε  η ανέγερση του Ολυµπιακού χωριού τύπου και του  εµπορικού κέντρου 
“The Mall Athens”. Η απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας δεν έχει άµεση επίπτωση στην λειτουργία του 
εµπορικού κέντρου, η οποία  εκτιµάται βάσιµα ότι θα συνεχιστεί απρόσκοπτα. Η ∆ιοίκηση είναι στην διαδικασία 
αξιολόγησης των απαιτούµενων ενεργειών οι οποίες έχουν υποδειχθεί από τους νοµικούς σύµβουλους της 
Εταιρείας προκειµένου να αντιµετωπιστεί η κατάσταση  και ως εκ τούτου  θα αναληφθούν όλες οι ενέργειες προς 
την κατεύθυνση αυτή.  

Την 31 ∆εκεµβρίου 2013 υφιστάµενα τραπεζικά δάνεια της Εταιρίας  συνολικού ποσού €225εκ. ευρώ έχουν 
καταχωρηθεί στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις λόγω του γεγονότος ότι σύµφωνα µε τις δανειακές συµβάσεις 
καθίστανται πληρωτέα τον Μάιο του 2014, µε αποτέλεσµα οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της εταιρείας να είναι 
µεγαλύτερες από το κυκλοφορούν ενεργητικό κατά το ποσό των €213 εκ. ευρώ την 31 ∆εκεµβρίου 2013.  
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Σχετικά µε την αναχρηµατοδότηση των δανείων της Εταιρίας, η ∆ιοίκηση είναι σε προχωρηµένο στάδιο 
συζητήσεων µε όλους τους χρηµατοδότες και εκτιµά ότι τα δάνεια θα αναχρηµατοδοτηθούν επιτυχώς πριν από 
την ηµεροµηνία λήξης τους.  

Οι παραπάνω αναφερόµενοι παράγοντες έχουν ληφθεί υπόψη από τη ∆ιοίκηση για το πλαίσιο κατάρτισης των 
οικονοµικών καταστάσεων για τη χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2013 και σύµφωνα µε την αξιολόγηση των 
παραγόντων αυτών καθώς επίσης και από το γεγονός ότι οι µέτοχοι εξακολουθούν να στηρίζουν την Εταιρία  στις 
δραστηριότητες της, η ∆ιοίκηση της Εταιρίας εκτιµά ότι η Εταιρία θα έχει επαρκή χρηµατοδότηση προκειµένου 
να εξυπηρετηθούν οι χρηµατοδοτικές και λειτουργικές της ανάγκες στο άµεσο µέλλον.   

Η ετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ απαιτεί τη χρήση ορισµένων σηµαντικών 
λογιστικών εκτιµήσεων και την άσκηση κρίσης από τη ∆ιοίκηση στη διαδικασία εφαρµογής των λογιστικών 
αρχών. Επίσης απαιτείται η χρήση υπολογισµών και υποθέσεων που επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των 
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόµενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά 
την ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εισοδηµάτων και εξόδων κατά τη 
διάρκεια του έτους υπό αναφορά. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισµοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή 
γνώση της ∆ιοίκησης σε σχέση µε τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγµατικά αποτελέσµατα µπορεί 
τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισµούς. Οι περιοχές που αφορούν περίπλοκες συναλλαγές και 
εµπεριέχουν µεγάλο βαθµό υποκειµενικότητας, ή οι υποθέσεις και εκτιµήσεις που είναι σηµαντικές για τις 
οικονοµικές καταστάσεις αναφέρονται στη σηµείωση 4.  

2.2. Νέα πρότυπα, ερµηνείες και τροποποίηση προτύπων 

Συγκεκριµένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά 
για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή µεταγενέστερα. Η εκτίµηση της 
Εταιρίας σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερµηνειών 
παρατίθεται παρακάτω. 

Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικές για την τρέχουσα οικονοµική χρήση  

∆ΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων» 

Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από τις οικονοµικές οντότητες να διαχωρίσουν τα στοιχεία που παρουσιάζονται στα 
λοιπά συνολικά εισοδήµατα σε δύο οµάδες, µε βάση το αν αυτά στο µέλλον είναι πιθανό να µεταφερθούν στα 
αποτελέσµατα χρήσεως ή όχι. 

∆ΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζοµένους» 

Αυτή η τροποποίηση επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στην αναγνώριση και επιµέτρηση του κόστους των 
προγραµµάτων καθορισµένων παροχών και των παροχών εξόδου από την υπηρεσία (κατάργηση της µεθόδου του 
περιθωρίου), καθώς και στις γνωστοποιήσεις όλων των παροχών σε εργαζοµένους. Οι βασικές αλλαγές αφορούν 
κυρίως στην αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών και ζηµιών, στην αναγνώριση του κόστους προϋπηρεσίας/ 
περικοπών, στην επιµέτρηση του εξόδου συντάξεων, στις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις, στο χειρισµό των εξόδων 
και των φόρων που σχετίζονται µε τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών, καθώς και στη διάκριση µεταξύ 
βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων παροχών. 

∆ΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήµατος» 

Η τροποποίηση του ∆ΛΠ 12 παρέχει µια πρακτική µέθοδο για την επιµέτρηση των αναβαλλόµενων φορολογικών 
υποχρεώσεων και αναβαλλόµενων φορολογικών περιουσιακών στοιχείων όταν επενδυτικά ακίνητα επιµετρώνται µε 
τη µέθοδο εύλογης αξίας σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα». 

∆ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση Εύλογης Αξίας» 

Το ∆ΠΧΑ 13 παρέχει νέες οδηγίες σχετικά µε την επιµέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες 
γνωστοποιήσεις. Οι απαιτήσεις του προτύπου δεν διευρύνουν τη χρήση των εύλογων αξιών αλλά παρέχουν 
διευκρινίσεις για την εφαρµογή τους σε περίπτωση που η χρήση τους επιβάλλεται υποχρεωτικά από άλλα πρότυπα. 
Το ∆ΠΧΑ 13 παρέχει ακριβή ορισµό της εύλογης αξίας, καθώς και οδηγίες αναφορικά µε την επιµέτρηση της 
εύλογης αξίας και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις, ανεξάρτητα από το πρότυπο µε βάση το οποίο γίνεται χρήση των 
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εύλογων αξιών. Επιπλέον, οι απαραίτητες γνωστοποιήσεις έχουν διευρυνθεί και καλύπτουν όλα τα περιουσιακά 
στοιχεία και τις υποχρεώσεις που επιµετρούνται στην εύλογη αξία και όχι µόνο τα χρηµατοοικονοµικά. 

∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» 

Το Σ∆ΛΠ δηµοσίευσε αυτή την τροποποίηση προκειµένου να συµπεριλάβει επιπλέον πληροφόρηση η οποία θα 
βοηθήσει τους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων µίας οικονοµικής οντότητας να αξιολογήσουν την επίδραση 
ή την πιθανή επίδραση που θα έχουν οι συµφωνίες για διακανονισµό χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 
και υποχρεώσεων, συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος για συµψηφισµό που σχετίζεται µε αναγνωρισµένα 
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις, στην οικονοµική θέση της οικονοµικής οντότητας. 

Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τµήµα του προγράµµατος ετήσιων βελτιώσεων για το 2011 του 

Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων) 

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα ∆ΠΧΑ ως 
επακόλουθο των αποτελεσµάτων του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ που δηµοσιεύτηκε τον Μάιο 
2012. 

∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων» 

Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις σχετικά µε τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις για τη συγκριτική πληροφόρηση 
όταν µια οικονοµική οντότητα συντάσσει έναν επιπλέον ισολογισµό είτε (α) όπως απαιτείται από το ∆ΛΠ 8 
«Λογιστικές πολιτικές, µεταβολές των λογιστικών εκτιµήσεων και λάθη» είτε (β) εθελοντικά. 

∆ΛΠ 16 «Ενσώµατα πάγια» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως τα ανταλλακτικά και ο λοιπός εξοπλισµός συντήρησης ταξινοµούνται ως ενσώµατα 
πάγια και όχι ως αποθέµατα όταν πληρούν τον ορισµό των ενσώµατων παγίων, δηλαδή όταν χρησιµοποιούνται για 
περισσότερες από µία περίοδο. 

∆ΛΠ 32 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως ο φόρος εισοδήµατος που σχετίζεται µε τη διανοµή αναγνωρίζεται στα 
αποτελέσµατα και ο φόρος εισοδήµατος που σχετίζεται µε τα έξοδα συναλλαγών απευθείας στην καθαρή θέση 
αναγνωρίζεται στην καθαρή θέση, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 12. 

∆ΛΠ 34 «Ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική αναφορά» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις για τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις των 
τοµέων στην ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική αναφορά, σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τοµείς». 

Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικές από περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από 1 Ιανουαρίου 2014 

∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα»  

Το ∆ΠΧΑ 9 αποτελεί την πρώτη φάση στο έργο του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων) για την 
αντικατάσταση του ∆ΛΠ 39 και αναφέρεται στην ταξινόµηση και επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών 
περιουσιακών στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων. Το Σ∆ΛΠ στις επόµενες φάσεις του έργου θα 
επεκτείνει το ∆ΠΧΑ 9 έτσι ώστε να προστεθούν νέες απαιτήσεις για την αποµείωση της αξίας. Η Εταιρεία 
βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 9 στις οικονοµικές του καταστάσεις. Το ∆ΠΧΑ 9 
δεν µπορεί να εφαρµοστεί νωρίτερα από την Εταιρεία διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Λογιστική αντιστάθµισης και τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 9, ∆ΠΧΑ 7 

και ∆ΛΠ 39 

Το Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων) εξέδωσε το ∆ΠΧΑ 9 Λογιστική Αντιστάθµισης, την τρίτη 
φάση στο έργο αντικατάστασης του ∆ΛΠ 39, το οποίο καθιερώνει µία προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθµισης 
βασιζόµενη σε αρχές και αντιµετωπίζει ασυνέπειες και αδυναµίες στο τρέχων µοντέλο του ∆ΛΠ 39. Η δεύτερη 
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τροποποίηση απαιτεί να αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα οι αλλαγές στην εύλογη αξία µίας 
υποχρέωσης της οντότητας η οποία οφείλεται σε αλλαγές του πιστωτικού κινδύνου της ίδιας της οντότητας και η 
τρίτη τροποποίηση αφαιρεί την υποχρεωτική ηµεροµηνία εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 9. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» 

Η τροποποίηση απαιτεί επιπλέον γνωστοποιήσεις κατά την µετάβαση από το ∆ΛΠ 39 στο ∆ΠΧΑ 9. Η 
τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014) 

Αυτή η τροποποίηση στις οδηγίες εφαρµογής του ∆ΛΠ 32 παρέχει διευκρινήσεις σχετικά µε κάποιες απαιτήσεις 
για τον συµψηφισµό χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην κατάσταση 
οικονοµικής θέσης. 

∆ΛΠ 36 (Τροποποίηση) «Γνωστοποιήσεις ανακτήσιµης αξίας µη χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών 

στοιχείων» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014) 

Αυτή η τροποποίηση απαιτεί: α) την γνωστοποίηση της ανακτήσιµης αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου ή 
µονάδας δηµιουργίας ταµειακών ροών (Μ∆ΤΡ) όταν έχει αναγνωριστεί ή αναστραφεί µια ζηµιά αποµείωσης και 
β) λεπτοµερείς γνωστοποιήσεις σχετικά µε την επιµέτρηση της εύλογης αξίας µείον έξοδα πώλησης όταν  έχει 
αναγνωριστεί ή αναστραφεί µια ζηµιά αποµείωσης. Επίσης, αφαιρεί την απαίτηση να γνωστοποιηθεί η 
ανακτήσιµη αξία όταν µία Μ∆ΤΡ περιέχει υπεραξία ή άυλα περιουσιακά στοιχεία µε απροσδιόριστη ωφέλιµη ζωή 
και δεν υπάρχει αποµείωση. 

Ε∆∆ΠΧΑ 21 «Εισφορές» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 
Ιανουαρίου 2014) 

Αυτή η διερµηνεία ορίζει τον λογιστικό χειρισµό µιας υποχρέωσης πληρωµής εισφοράς που έχει επιβληθεί από τη 
κυβέρνηση και δεν είναι φόρος εισοδήµατος. Η διερµηνεία διευκρινίζει πως το δεσµευτικό γεγονός βάση του 
οποίου θα έπρεπε να σχηµατιστεί η υποχρέωση καταβολής εισφοράς (ένα από τα κριτήρια για την αναγνώριση 
υποχρέωσης σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 37) είναι η ενέργεια όπως περιγράφεται στη σχετική νοµοθεσία η οποία 
προκαλεί την πληρωµή της εισφοράς. Η διερµηνεία µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα την αναγνώριση της 
υποχρέωσης αργότερα από ότι ισχύει σήµερα, ειδικότερα σε σχέση µε εισφορές οι οποίες επιβάλλονται ως 
αποτέλεσµα συνθηκών που ισχύουν σε µια συγκεκριµένη ηµεροµηνία. Η διερµηνεία δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και επιµέτρηση» (εφαρµόζεται στις ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014) 

Αυτή η τροποποίηση επιτρέπει τη συνέχιση της λογιστικής αντιστάθµισης όταν ένα παράγωγο, το οποίο έχει 
οριστεί ως µέσο αντιστάθµισης, ανανεώνεται νοµικά (novated) προκειµένου να εκκαθαριστεί από έναν κεντρικό 
αντισυµβαλλόµενο ως αποτέλεσµα νόµων ή κανονισµών, εφόσον πληρούνται συγκεκριµένες συνθήκες. 

∆ΛΠ 19 Αναθεωρηµένο (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζοµένους» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2014) 

Η περιορισµένου σκοπού τροποποίηση εφαρµόζεται σε εισφορές των εργαζοµένων ή τρίτων µερών στα 
προγράµµατα καθορισµένων παροχών και απλοποιούν την λογιστικοποίηση των εισφορών όταν είναι 
ανεξάρτητες του αριθµού των ετών που παρέχεται η εργασία, για παράδειγµα, εισφορές εργαζοµένων που 
υπολογίζονται βάση ενός σταθερού ποσοστού του µισθού. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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Ετήσιες Βελτιώσεις σε ∆ΠΧΑ 2012 (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά 
την 1η Ιουλίου 2014) 

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε εφτά ∆ΠΧΑ ως 
επακόλουθο των αποτελεσµάτων του κύκλου 2010-12 του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ. Οι 
τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆ΠΧΑ 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει τον ορισµό της ‘προϋπόθεσης κατοχύρωσης’ και ορίζει διακριτά τον ‘όρο απόδοσης’ 
και τον ‘όρο υπηρεσίας’. 

∆ΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η υποχρέωση για ενδεχόµενο τίµηµα το οποίο πληροί τον ορισµό του 
χρηµατοοικονοµικού στοιχείου ταξινοµείται ως χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ή ως στοιχείο της καθαρής θέσης 
βάση των ορισµών του ∆ΛΠ 32 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση». Επίσης διευκρινίζει πως κάθε 
ενδεχόµενο τίµηµα, χρηµατοοικονοµικό και µη χρηµατοοικονοµικό, που δεν είναι στοιχείο της καθαρής θέσης 
επιµετράται στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων. 

∆ΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τοµείς» 

Η τροποποίηση απαιτεί τη γνωστοποίηση των εκτιµήσεων της διοίκησης όσον αφορά την συνάθροιση των 
λειτουργικών τοµέων. 

∆ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση εύλογης αξίας» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το πρότυπο δεν αποκλείει τη δυνατότητα της επιµέτρησης βραχυπρόθεσµων 
απαιτήσεων και υποχρεώσεων στα ποσά των τιµολογίων σε περιπτώσεις όπου η επίπτωση της προεξόφλησης 
είναι ασήµαντη. 

∆ΛΠ 16 «Ενσώµατα πάγια» και ∆ΛΠ 38 «Άυλα περιουσιακά στοιχεία» 

Και τα δύο πρότυπα τροποποιήθηκαν προκειµένου να διευκρινιστεί ο τρόπος µε τον οποίο αντιµετωπίζονται η προ 
αποσβέσεων λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου και οι συσσωρευµένες αποσβέσεις όταν µια οικονοµική 
οντότητα ακολουθεί τη µέθοδο της αναπροσαρµογής. 

∆ΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών» 

Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειµένου να συµπεριλάβει ως συνδεδεµένο µέρος µία εταιρεία που παρέχει 
υπηρεσίες βασικού διοικητικού στελέχους στην οικονοµική οντότητα ή στην µητρική εταιρεία της οικονοµικής 
οντότητας. 

Ετήσιες Βελτιώσεις σε ∆ΠΧΑ 2013 (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά 
την 1η Ιουλίου 2014) 

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε τέσσερα ∆ΠΧΑ ως 
επακόλουθο των αποτελεσµάτων του κύκλου 2011-13 του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ. Οι 
τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆ΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως το ∆ΠΧΑ 3 δεν έχει εφαρµογή στην λογιστικοποίηση του σχηµατισµού 
οποιαδήποτε από κοινού δραστηριότητας βάση του ∆ΠΧΑ 11 στις οικονοµικές καταστάσεις της ίδιας της από 
κοινού δραστηριότητας.   
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∆ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση εύλογης αξίας» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η εξαίρεση που παρέχει το ∆ΠΧΑ 13 για ένα χαρτοφυλάκιο 
χρηµατοοικονοµικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων (‘portfolio exception’) έχει εφαρµογή σε όλα τα συµβόλαια 
(συµπεριλαµβανοµένων των µη χρηµατοοικονοµικών συµβολαίων) εντός του πεδίου εφαρµογής του ∆ΛΠ 
39/∆ΠΧΑ 9. 

∆ΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα» 

Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειµένου να διευκρινιστεί πως το ∆ΛΠ 40 και το ∆ΠΧΑ 3 δεν είναι αµοιβαίως 
αποκλειόµενα. 

∆ΠΧΑ 1 «Πρώτη εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως µία οντότητα που υιοθετεί για πρώτη φορά τα ∆ΠΧΑ δύναται να ακολουθήσει 
είτε την προγενέστερη είτε τη νέα εκδοχή ενός αναθεωρηµένου προτύπου όταν επιτρέπεται η πρόωρη υιοθέτησή 
του.   

2.3. Μετατροπή ξένου νοµίσµατος 

(α) Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα παρουσίασης 

Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρίας υπολογίζονται χρησιµοποιώντας το νόµισµα του 
πρωτεύοντος οικονοµικού περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργεί («λειτουργικό νόµισµα»).   

Οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόµισµα αποτίµησης και το 
νόµισµα παρουσίασης της Εταιρίας. 

(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα 

Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στο νόµισµα αποτίµησης βάσει των ισοτιµιών που ισχύουν κατά 
την ηµεροµηνία της κάθε συναλλαγής.   Οι συναλλαγµατικές διαφορές (κέρδη η ζηµιές) οι οποίες προκύπτουν 
από την εξόφληση τέτοιων συναλλαγών και από την µετατροπή των χρηµατικών στοιχείων ενεργητικού και 
υποχρεώσεων που είναι σε ξένο νόµισµα µε τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία 
ισολογισµού, αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων.   

2.4. Επενδύσεις σε ακίνητα 

Ακίνητα τα οποία κατέχονται ή για µακροχρόνιες εκµισθώσεις ή για κεφαλαιουχικά κέρδη ή και για τα δύο, και τα 
οποία δε χρησιµοποιούνται από την Εταιρία, κατηγοριοποιούνται ως επενδύσεις σε ακίνητα.  

Οι επενδύσεις σε ακίνητα αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος, συµπεριλαµβανοµένων των σχετικών άµεσων 
εξόδων κτήσης καθώς και αν είναι εφαρµόσιµο, το κόστος δανεισµού.  

Μετά την αρχική αναγνώριση, οι επενδύσεις σε ακίνητα επιµετρούνται σε εύλογη αξία. Η εύλογη αξία βασίζεται 
στις τιµές ενεργής αγοράς, αναµορφωµένες, όπου κρίνεται απαραίτητο, λόγω διαφορών στη φυσική κατάσταση, 
την τοποθεσία ή την κατάσταση του εκάστοτε ακινήτου. Αν η πληροφόρηση αυτή δεν είναι διαθέσιµη, η Εταιρία 
εφαρµόζει εναλλακτικές µεθόδους αποτίµησης όπως πρόσφατες τιµές σε λιγότερο ενεργές αγορές ή προεξόφληση 
ταµειακών ροών. Οι αποτιµήσεις αυτές διεξάγονται από ανεξάρτητους εκτιµητές και συνάδουν µε τις οδηγίες που 
εκδίδονται από την Επιτροπή των ∆ιεθνών Προτύπων Αποτίµησης (International Valuation Standards 
Committee).  

Επενδύσεις σε ακίνητα που αξιοποιούνται περαιτέρω για συνεχιζόµενη χρήση ως επενδύσεις σε ακίνητα, ή για τα 
οποία η αγορά έχει εξελιχθεί σε λιγότερη ενεργή, συνεχίζουν να αποτιµώνται στην εύλογη αξία. 

Η εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα απεικονίζει, µεταξύ άλλων, έσοδα από ενοίκια υφιστάµενων 
εκµισθώσεων, έσοδα από παραχωρήσεις χρήσεως και παραδοχές σχετικά µε το έσοδο από µελλοντικές 
εκµισθώσεις, βάσει των τρεχουσών συνθηκών που ισχύουν στην αγορά. 
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Η εύλογη αξία αντικατοπτρίζει επίσης, σε παρόµοια βάση, οποιαδήποτε ταµειακή εκροή που αναµένεται σχετική 
µε το ακίνητο. Ορισµένες από τις εκροές αυτές αναγνωρίζονται ως υποχρέωση, συµπεριλαµβανοµένων των 
υποχρεώσεων χρηµατοδοτικών µισθώσεων γης που έχει ταξινοµηθεί ως επένδυση σε ακίνητο. Άλλες, 
συµπεριλαµβανοµένων ενδεχόµενων ενοικίων πληρωτέων, δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις. 

Μεταγενέστερες δαπάνες προστίθενται στη λογιστική αξία του ακινήτου µόνο όταν είναι πιθανόν ότι µελλοντικά 
οικονοµικά οφέλη, που σχετίζονται µε το εν λόγω ακίνητο, θα εισρεύσουν στην Εταιρία και ότι τα σχετικά κόστη 
µπορούν να µετρηθούν αξιόπιστα. Τα έξοδα επιδιορθώσεων και συντηρήσεων επιβαρύνουν τα αποτελέσµατα της 
χρήσης κατά την οποία πραγµατοποιούνται. 

Μεταβολές στις εύλογες αξίες καταχωρούνται στα αποτελέσµατα χρήσης. Οι επενδύσεις σε ακίνητα παύουν να 
αναγνωρίζονται όταν πωλούνταν ή όταν παύει οριστικά η χρήση ενός επενδυτικού ακινήτου και δεν αναµένεται 
οικονοµικό όφελος από την πώληση του. 

Αν η χρήση κάποιου ακινήτου το οποίο έχει ταξινοµηθεί στις Επενδύσεις σε Ακίνητα µεταβληθεί  σε  ιδιόχρηση, 
τότε το ακίνητο ταξινοµείται στα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία και η εύλογη αξία του κατά την 
ηµεροµηνία της επαναταξινόµησης θεωρείται το τερµακτό κόστος του ακινήτου για λογιστικούς σκοπούς.  

Αν η χρήση ενός πάγιου περιουσιακού στοιχείου µεταβληθεί και το ακίνητο χαρακτηριστεί ως επενδυτικό 
ακίνητο, οποιαδήποτε διαφορά που προκύπτει µεταξύ της λογιστικής και της εύλογης του αξίας κατά την 
ηµεροµηνία της µεταφοράς του, αναγνωρίζεται στα ίδια κεφάλαια ως επανεκτίµηση της αξίας των πάγιων 
περιουσιακών στοιχείων, βάσει του ∆ΛΠ 16. Ωστόσο, εάν το κέρδος από αποτίµηση σε εύλογη αξία αντιστρέφει 
προγενέστερες ζηµιές αποµείωσης, τότε το κέρδος αυτό αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα χρήσης στο βαθµό που 
αντιλογίζει µια προγενέστερη ζηµιά αποµείωσης. Τυχόν υπόλοιπο κέρδους αναγνωρίζεται στα Λοιπά Συνολικά 
Έσοδα  αυξάνοντας το αποθεµατικό αναπροσαρµογής παγίων στα ίδια κεφάλαια. 

Γενικότερα, αναταξινοµήσεις από και προς τις επενδύσεις σε ακίνητα πραγµατοποιούνται όταν υπάρχει αλλαγή 
στην χρήση η οποία αποδεικνύεται ως ακολούθως: 

(α) έναρξη ιδιοχρησιµοποίησης ακινήτου, µεταφορά από τις επενδύσεις σε ακίνητα στα ιδιοχρησιµοπιούµενα 
ακίνητα 

(β) έναρξη ανάπτυξης ακινήτου µε σκοπό την µεταγενέστερη πώληση, µεταφορά από τα επενδυτικά ακίνητα στα 
αποθέµατα  

(γ) λήξη ιδιοχρησιµοποίησης ακινήτου, µεταφορά από τα ιδιοχρησιµοποιούµενα στα επενδυτικά ακίνητα 

(δ) έναρξη συµφωνίας λειτουργικής µίσθωσης ακινήτου σε τρίτο µέρος, µεταφορά από τα αποθέµατα στα 
επενδυτικά ακίνητα.  

2.5. Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία παρουσιάζονται στο κόστος κτήσης µείον συσσωρευµένες αποσβέσεις και τυχόν 
ζηµία αποµείωσης.  Το κόστος κτήσης περιλαµβάνει και τις δαπάνες που σχετίζονται άµεσα µε την απόκτηση 
στοιχείων ακινήτων και εξοπλισµού και τυχόν κόστη δανεισµού. 

Οι µεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε αύξηση της λογιστικής αξίας των ενσώµατων παγίων ή ως 
ξεχωριστό πάγιο µόνο όταν θεωρείται πιθανόν ότι τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που θα εισρεύσουν στην 
Εταιρία είναι µεγαλύτερα από αυτά που αρχικά αναµένονταν σύµφωνα µε την αρχική απόδοση του στοιχείου 
παγίου ενεργητικού και υπό την προϋπόθεση ότι το κόστος τους µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα. 

Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στην κατάσταση αποτελεσµάτων όταν πραγµατοποιείται. 

 

 

 



 
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση 

31 ∆εκεµβρίου 2013 

 

  - 18 - 

Η γη δεν αποσβένεται.  Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσώµατων παγίων υπολογίζονται µε την 
σταθερή µέθοδο µε ισόποσες ετήσιες επιβαρύνσεις στο διάστηµα της αναµενόµενης ωφέλιµης ζωής του στοιχείου, 
έτσι ώστε να διαγραφεί το κόστος στην υπολειµµατική του αξία. Η αναµενόµενη ωφέλιµη ζωή των στοιχείων 
παγίου ενεργητικού είναι ως εξής: 

- Κτίρια 20 έτη 

- Μεταφορικά µέσα & µηχ/κός εξοπλισµός 5 – 15 έτη 

- Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός 5  –  6 έτη 

- Λογισµικό έως 5 έτη 

Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσώµατων  παγίων αναθεωρούνται και προσαρµόζονται σε 
κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού αν αυτό θεωρηθεί αναγκαίο. 

Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσώµατων  παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, η διαφορά (ζηµιά 
αποµείωσης) καταχωρείται άµεσα ως έξοδο στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων (Σηµείωση 2.7). 

Κατά την πώληση ενσώµατων  παγίων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται και της λογιστικής 
τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων.   

2.6. Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις  

Συγγενείς είναι οι επιχειρήσεις, στις οποίες η Εταιρία έχει ουσιώδη επιρροή, αλλά όχι έλεγχο, το οποίο γενικά 
ισχύει όταν τα ποσοστά συµµετοχής κυµαίνονται µεταξύ 20% και 50% των δικαιωµάτων ψήφου.  

H εταιρία, βάσει της παρ.10 ∆ΛΠ 27, δε συντάσσει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις σε σχέση µε τη 
συγγενή της εταιρία LOV Luxembourg SARL, επειδή είναι συγγενής της εταιρίας LAMDA Development S.A και  
IRERE Property Investment Luxembourg και ενοποιείται  στις οικονοµικές καταστάσεις αυτών.  

Οι επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις λογιστικοποιούνται και παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις 
της Εταιρίας στο κόστος κτήσης µείον τυχόν ζηµιά αποµείωσης. 

2.7. Αποµείωση αξίας µη χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 

Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιµη ζωή δεν αποσβένονται αλλά υπόκεινται σε έλεγχο 
αποµείωσης ετησίως καθώς και όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η λογιστική αξία µπορεί να µην είναι 
ανακτήσιµη.   

Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν 
ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί.   

Η ανακτήσιµη αξία είναι η µεγαλύτερη µεταξύ της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας των περιουσιακών στοιχείων, 
µειωµένης κατά το απαιτούµενο κόστος πώλησης, και της αξίας λόγω χρήσης. 

 Οι ζηµιές αποµείωσης καταχωρούνται σαν έξοδα στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων στη χρήση που προκύπτουν.  

2.8. Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

2.8.1 Κατηγοριοποίηση 

Η κατηγοριοποίηση εξαρτάται από τον σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν. Η ∆ιοίκηση ορίζει την κατηγορία στην 
οποία θα ενταχθούν των συγκεκριµένων χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων κατά την αρχική 
ηµεροµηνία αναγνώρισης και επανεξετάζει την ταξινόµηση σε κάθε ηµεροµηνία παρουσίασης. Η Εταιρία 
ταξινοµεί τα υπάρχοντα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού της σε δάνεια και απαιτήσεις. 

  ∆άνεια και απαιτήσεις 

Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες ή προσδιορισµένες πληρωµές, τα 
οποία δε διαπραγµατεύονται σε ενεργείς αγορές και δεν υπάρχει πρόθεση πώλησής τους.  Συµπεριλαµβάνονται 
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στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα µε λήξη µεγαλύτερη των 12 µηνών από την ηµεροµηνία 
ισολογισµού τα οποία συµπεριλαµβάνονται στο µη κυκλοφορούν ενεργητικό.   

2.8.2 Αποµείωση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 

Η Εταιρεία αξιολογεί σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού κατά πόσο υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι ένα 
χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο έχει υποστεί αποµείωση στην αξία. Τα χρηµατοοικονοµικά 
περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης (εφόσον υφίστανται σχετικές ενδείξεις) είναι 
περιουσιακά στοιχεία αποτιµώµενα στο αναπόσβεστο κόστος (δάνεια και απαιτήσεις)  

Τα κριτήρια που χρησιµοποιεί η Εταιρεία ως αντικειµενικές ενδείξεις αποµείωσης της αξίας των 
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων είναι τα εξής: 

• Σηµαντική οικονοµική δυσκολία ενός εκδότη ή υπόχρεου 

• Αθέτηση ενός συµβολαίου, όπως ανεξόφλητα υπόλοιπα ή υπερηµερία τόκων ή αρχικών πληρωµών 

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

• Ο δανειολήπτης δύναται να προχωρήσει σε πτώχευση ή άλλη οικονοµική αναδιοργάνωση 

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

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

(α) αρνητικές αλλαγές στην κατάσταση εξόφλησης των δανειοληπτών σε ένα χαρτοφυλάκιο, και 

(β) εθνικές ή τοπικές οικονοµικές συνθήκες που συσχετίζονται µε αδυναµία εξόφλησης των στοιχείων ενός 
χαρτοφυλακίου. 

Η Εταιρεία πριν προχωρήσει σε οποιασδήποτε αποµείωση κρίνει αρχικά αν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη 
αποµείωσης. 

Για τα δάνεια και απαιτήσεις, το ποσό της ζηµιάς επιµετράται ως η διαφορά µεταξύ της τρέχουσας αξίας και της 
παρούσας αξίας των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών (εξαιρουµένων µελλοντικών πιστωτικών ζηµιών 
που δεν υφίσταται) προεξοφληµένα µε το πραγµατικό επιτόκιο του περιουσιακού στοιχείου. Η τρέχουσα αξία του 
στοιχείου µειώνεται και το ποσό της ζηµιάς αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων.  

Αν το δάνειο έχει µεταβλητό επιτόκιο, το προεξοφλητικό επιτόκιο  για την επιµέτρηση τυχόν ζηµιάς αποµειωσης 
είναι το τρέχον πραγµατικό επιτόκιο που καθορίζεται βάση συµβολαίου.  

2.9. Συµψηφισµός χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 

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

2.10. Εµπορικές απαιτήσεις 

Οι εµπορικές απαιτήσεις είναι ποσά απαιτητά από τους πελάτες για πώληση προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών κατά 
τη συνήθη λειτουργία της επιχείρησης. Αν οι εισπράξεις αναµένονται σε ένα έτος ή λιγότερο (ή στον φυσιολογικό 
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λειτουργικό κύκλο της επιχείρησης στην περίπτωση πέραν του ενός έτους), καταχωρούνται ως κυκλοφορούντα 
στοιχεία. Αν όχι, παρουσιάζονται ως µη κυκλοφορούντα στοιχεία.  

Οι εµπορικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία και µεταγενέστερα επιµετρώνται στο 
αναπόσβεστο κόστος χρησιµοποιώντας την µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου, µείον την πρόβλεψη για 
αποµείωση. 

2.11. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

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

2.12. Μετοχικό κεφάλαιο 

Οι κοινές µετοχές καταχωρούνται στα ίδια κεφάλαια. Το µετοχικό κεφάλαιο απεικονίζει την αξία των µετοχών 
της Εταιρίας που έχουν εκδοθεί και είναι σε κυκλοφορία. 

Πρόσθετα έξοδα που έχουν άµεση σχέση µε την έκδοση νέων µετοχών, καταχωρούνται στα ίδια κεφάλαια 
αφαιρετικά από το προϊόν της έκδοσης, καθαρά από φόρους. 

2.13. Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

Οι προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις είναι υποχρεώσεις εξόφλησης για προϊόντα ή υπηρεσίες που 
αποκτήθηκαν από προµηθευτές κατά τη συνήθη λειτουργία της επιχείρησης. Οι πληρωτέοι λογαριασµοί 
καταχωρούνται ως τρέχουσες υποχρεώσεις εάν η εξόφληση είναι απαιτούµενη εντός ενός έτους ή λιγότερο (ή 
εντός της φυσιολογικής ροής της λειτουργίας της επιχείρησης εάν ξεπερνά το ένα έτος). 

Οι προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία και µεταγενέστερα στο 
αναπόσβεστο κόστος χρησιµοποιώντας την µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. 

2.14. ∆ανεισµός 

Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, µειωµένα µε τα τυχόν άµεσα έξοδα για την 
πραγµατοποίηση της συναλλαγής.  Μεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της µεθόδου του 
πραγµατικού επιτοκίου.  Τυχόν διαφορά µεταξύ του εισπραχθέντος ποσού (καθαρό από σχετικά έξοδα) και της 
αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα κατά την διάρκεια του δανεισµού βάσει της µεθόδου του 
πραγµατικού επιτοκίου. 

Τα δάνεια ταξινοµούνται ως βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις εκτός εάν η Εταιρία έχει το δικαίωµα να αναβάλλει 
την εξόφληση της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 

2.15. Τρέχουσα και αναβαλλόµενη φορολογία 

Ο φόρος περιόδου αποτελείται από τον τρέχων και τον αναβαλλόµενο φόρο. Ο φόρος αναγνωρίζεται στην 
κατάσταση αποτελεσµάτων, εκτός από τον βαθµό που σχετίζεται µε θέµατα τα οποία αναγνωρίζονται στο 
συνολικό εισόδηµα ή κατευθείαν στην καθαρή θέση. Σε αυτήν την περίπτωση ο φόρος επίσης αναγνωρίζεται στο 
συνολικό εισόδηµα ή κατευθείαν στην καθαρή θέση αντίστοιχα. 

Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος υπολογίζεται βάσει των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρίας µε βάση την 
ισχύουσα φορολογική νοµοθεσία. Η διοίκηση σε τακτά χρονικά διαστήµατα αξιολογεί την θέση της σε θέµατα 
που σχετίζονται µε τις φορολογικές αρχές και σχηµατίζει προβλέψεις όπου απαιτείται για τα ποσά που 
αναµένονται να πληρωθούν στις φορολογικές αρχές. 

Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος αναγνωρίζεται, χρησιµοποιώντας την µέθοδο της υποχρέωσης, στις 
προσωρινές διαφορές που προκύπτουν µεταξύ της φορολογικής βάσης των απαιτήσεων και υποχρεώσεων και των 
τρεχουσών ποσών τους στις οικονοµικές καταστάσεις. Εάν ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προκύπτει από 
την αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού, σε συναλλαγή εκτός επιχειρηµατικής συνένωσης και 
κατά την στιγµή της συναλλαγής, δεν επηρεάζει ούτε τα λογιστικά ούτε τα φορολογητέα κέρδη ή ζηµιές, δεν 
καταχωρείται. Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται χρησιµοποιώντας φορολογικούς συντελεστές 
(και νόµους) που είχαν τεθεί σε ισχύ ή είχαν ουσιωδώς τεθεί σε ισχύ µέχρι την ηµεροµηνία του ισολογισµού και 
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αναµένεται να είναι σε ισχύ την περίοδο που η σχετική αναβαλλόµενη απαίτηση πραγµατοποιείται ή η 
αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση τακτοποιείται. 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στον βαθµό όπου είναι πιθανό ότι θα υπάρχουν 
επαρκή µελλοντικά φορολογητέα κέρδη, τα οποία µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την τακτοποίηση των 
προσωρινών διαφορών. 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται όταν υπάρχει εφαρµόσιµο νοµικό 
δικαίωµα να συµψηφισθούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών φορολογικών 
υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή ή σε 
διαφορετικές φορολογητέες οντότητες όπου υπάρχει πρόθεση να τακτοποιηθούν τα υπόλοιπα σε καθαρή βάση. 

2.16. Προβλέψεις 

Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν: 

i. Υπάρχει µία παρούσα νοµική ή τεκµαιρόµενη δέσµευση ως αποτέλεσµα παρελθόντων γεγονότων. 

ii. Είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων για τον διακανονισµό της δέσµευσης. 

iii. Το απαιτούµενο ποσό µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα. 

Στις περιπτώσεις που υπάρχει ένας αριθµός παρόµοιων δεσµεύσεων, η πιθανότητα ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων 
για την τακτοποίηση της δέσµευσης καθορίζεται λαµβάνοντας υπόψη το σύνολο των δεσµεύσεων. Μία πρόβλεψη 
αναγνωρίζεται ακόµη και αν η πιθανότητα εκροής πόρων σχετικά µε οποιοδήποτε στοιχείο που περιλαµβάνεται 
στην ίδια κατηγορία δεσµεύσεων είναι µικρή. 

Οι προβλέψεις υπολογίζονται, κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, στην παρούσα αξία των εξόδων που 
σύµφωνα µε την καλύτερη δυνατή εκτίµηση της διοίκησης, θα απαιτηθούν για την τακτοποίηση της παρούσας 
δέσµευσης (σηµ. 4.1). Το προεξοφλητικό επιτόκιο που χρησιµοποιείται για τον προσδιορισµό της παρούσας αξίας 
αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες εκτιµήσεις της αγοράς για την χρονική αξία του χρήµατος και τους κινδύνους 
σχετικά µε τη συγκεκριµένη δέσµευση.     

2.17. Αναγνώριση εσόδων  

Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία των εσόδων από µίσθωση ακινήτων, παροχή υπηρεσιών αλλά και 
διαχείριση ακινήτων, καθώς και αγοραπωλησίες ακίνητης περιουσίας.  Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως 
εξής: 

(α) Έσοδα από Επενδύσεις σε Ακίνητα 

Τα έσοδα από Επενδύσεις σε Ακίνητα συµπεριλαµβάνουν έσοδα από παροχή υπηρεσιών συντήρησης και 
διαχείρισης ακινήτων, παραχωρήσεων χρήσης και συµβάσεων εµπορικής συνεργασίας. 

Τα έσοδα από λειτουργικές µισθώσεις αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων, µε τη σταθερή µέθοδο 
κατά τη διάρκεια της περιόδου της µίσθωσης.  Όταν η Εταιρία παρέχει κίνητρα στους πελάτες της, το κόστος 
αυτών των κινήτρων αναγνωρίζεται καθ’ όλη  τη διάρκεια της µίσθωσης ή της εµπορικής συνεργασίας, µε την 
ευθεία µέθοδο, µειωτικά του εσόδου.  

Τα έσοδα από συντήρηση και διαχείριση ακινήτων, παραχωρήσεις χρήσεως και συµβάσεις εµπορικής 
συνεργασίας αναγνωρίζονται την χρήση για την οποία παρέχονται οι υπηρεσίες παραχώρησης και εµπορικής 
συνεργασίας. 

 (β) Έσοδα από τόκους 

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και µε την χρήση του πραγµατικού επιτοκίου. 
Όταν υπάρχει αποµείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών µειώνεται στο ανακτήσιµο ποσό τους το οποίο 
είναι η παρούσα αξία των αναµενόµενων µελλοντικών ταµειακών ροών προεξοφλουµένων µε το αρχικό 
πραγµατικό επιτόκιο. Στην συνέχεια λογίζονται τόκοι µε το ίδιο επιτόκιο επί της αποµειωµένης (νέας λογιστικής) 
αξίας. 
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2.18. Μισθώσεις 

(α) Εταιρία ως µισθωτής 

Οι µισθώσεις παγίων όπου η Εταιρία διατηρεί ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και ανταµοιβές της ιδιοκτησίας 
ταξινοµούνται ως χρηµατοδοτικές µισθώσεις.  Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις κεφαλαιοποιούνται µε την έναρξη 
της µίσθωσης στη χαµηλότερη µεταξύ της εύλογης αξίας του παγίου στοιχείου ή της παρούσας αξίας των 
ελάχιστων µισθωµάτων. Κάθε µίσθωµα επιµερίζεται µεταξύ της υποχρέωσης και των χρηµατοοικονοµικών 
εξόδων έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο στην υπολειπόµενη χρηµατοοικονοµική υποχρέωση. Οι 
αντίστοιχες υποχρεώσεις από µισθώµατα, καθαρές από χρηµατοοικονοµικά έξοδα, απεικονίζονται στις 
υποχρεώσεις. Το µέρος του χρηµατοοικονοµικού εξόδου που αφορά σε χρηµατοδοτικές µισθώσεις αναγνωρίζεται 
στα αποτελέσµατα χρήσης κατά τη διάρκεια της µίσθωσης.  Τα πάγια που αποκτήθηκαν µε χρηµατοδοτική 
µίσθωση αποσβένονται στη µικρότερη χρήση µεταξύ της ωφέλιµης ζωής των παγίων στοιχείων και της διάρκειας 
µίσθωσής τους αν ταξινοµηθούν σαν πάγια περιουσιακά στοιχεία ενώ αν αφορούν σε επενδυτικά ακίνητα δεν 
αποσβένονται και παρουσιάζονται στην εύλογή τους αξία. 

Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και ωφέλειες της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον εκµισθωτή 
ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις.  Οι πληρωµές που γίνονται για λειτουργικές µισθώσεις (καθαρές από 
τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον εκµισθωτή) αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσης µε τη σταθερή 
µέθοδο κατά τη διάρκεια της περιόδου της µίσθωσης. 

Η Εταιρία δεν κατείχε χρηµατοδοτικές µισθώσεις. 

(β) Εταιρία ως εκµισθωτής 

Ακίνητα που εκµισθώνονται µε λειτουργικές µισθώσεις περιλαµβάνονται στις Επενδύσεις σε Ακίνητα και 
επιµετρούνται σε εύλογη αξία (Σηµείωση 2.4). Η Σηµείωση 2.17 περιγράφει την λογιστική αρχή αναγνώρισης 
εσόδων από µισθώσεις.  

2.19. ∆ιανοµή µερισµάτων 

Η διανοµή µερισµάτων στους µετόχους αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις οικονοµικές καταστάσεις όταν η 
διανοµή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των µετόχων. 

3. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

3.1. Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

Η Εταιρία εκτίθεται σε χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους, όπως κινδύνους αγοράς (µεταβολές σε συναλλαγµατικές 
ισοτιµίες, επιτόκια, τιµές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας.  Το γενικό πρόγραµµα 
διαχείρισης κινδύνων της Εταιρίας εστιάζεται στη µη προβλεψιµότητα των χρηµατοπιστωτικών αγορών και 
επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόµενη αρνητική τους επίδραση στη χρηµατοοικονοµική απόδοση της 
Εταιρίας.   

Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από την κεντρική οικονοµική υπηρεσία της Εταιρίας, η οποία λειτουργεί 
µε συγκεκριµένους κανόνες που έχουν εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.  Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο παρέχει 
οδηγίες και κατευθύνσεις για την γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και ειδικές οδηγίες για την διαχείριση 
συγκεκριµένων κινδύνων όπως ο συναλλαγµατικός κίνδυνος, ο κίνδυνος επιτοκίου και ο πιστωτικός κίνδυνος. 

(α) Κίνδυνος αγοράς 

i) Συναλλαγµατικός κίνδυνος 

Η Εταιρία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και συνεπώς οι συναλλαγές της διεξάγεται σε Ευρώ. Η Εταιρία δεν 
εκτίθεται σε συναλλαγµατικό κίνδυνο.  
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 ii) Κίνδυνος διακύµανσης τιµών 

Η Εταιρία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο σχετικά µε χρηµατοοικονοµικά µέσα εφόσον δεν κατέχει συµµετοχικούς 
τίτλους.  Αναφορικά µε τα έσοδα από ενοίκια, η Εταιρία συνάπτει µακροπρόθεσµες συµφωνίες εµπορικής 
συνεργασίας µε πελάτες για διάρκεια τουλάχιστον 5 ετών, στις οποίες οι ετήσιες αναπροσαρµογές συνδέονται µε 
το ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή πλέον έως και 2%. 

iii) Κίνδυνος ταµειακών ροών και κίνδυνος µεταβολών εύλογης αξίας λόγω µεταβολής των επιτοκίων 

Οι ταµειακές ροές της Εταιρίας επηρεάζονται σε µικρό βαθµό από µεταβολές στις τιµές των επιτοκίων καθώς τα 
ρευστά διαθέσιµα προς επένδυση αλλά και οι έντοκες απαιτήσεις εξαρτώνται κυρίως από τα επιτόκια του Ευρώ. 

Στην λήξη της διαχειριστικής περιόδου το σύνολο του δανεισµού αφορούσε σε προϊόντα σταθερού επιτοκίου 
ύψους €225εκ.  

(β) Πιστωτικός κίνδυνος 

Πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα, παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα 
καθώς επίσης από ανοιχτές πιστώσεις πελατών, συµπεριλαµβανόµενων εκκρεµών απαιτήσεων και 
προκαθορισµένων συναλλαγών.  

Οι πωλήσεις γίνονται κυρίως σε πελάτες µε αξιολογηµένο ιστορικό πιστώσεων και πιστωτικά όρια. Επίσης 
εφαρµόζονται συγκεκριµένοι όροι πωλήσεων και εισπράξεων. Όπου αυτό είναι δυνατόν ζητούνται εµπράγµατες ή 
άλλες εξασφαλίσεις. 

Κατά την 31/12/2013 και 31/12/2012 δεν υπήρχαν πελάτες που να έχουν υπερβεί τα πιστωτικά τους όρια εκτός 
από τους πελάτες για τους οποίους έχει ήδη σχηµατιστεί πρόβλεψη, και η ∆ιοίκηση δεν αναµένει σηµαντικές 
ζηµιές από την µη είσπραξη των υπόλοιπων αυτών. 

Στην Σηµείωση 10 απεικονίζεται κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού την συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου 
αναφορικά µε τα ταµειακά υπόλοιπα και ισοδύναµα και τους πελάτες και λοιπές απαιτήσεις. 

 (γ) Κίνδυνος ρευστότητας 

Οι καθηµερινές ανάγκες ρευστότητας της Εταιρίας ικανοποιούνται πλήρως από την έγκαιρη πρόβλεψη των 
εκάστοτε χρηµατικών αναγκών σε συνδυασµό µε την έγκαιρη είσπραξη των απαιτήσεων καθώς και µε την 
διατήρηση ικανών πιστωτικών ορίων προς χρήση από τις συνεργαζόµενες τράπεζες.   

Ο παρακάτω πίνακας αναλύει τις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις σε επίπεδο Εταιρίας ταξινοµηµένες σε 
σχετικές οµαδοποιηµένες ηµεροµηνίες λήξης, οι οποίες υπολογίζονται σύµφωνα µε το χρονικό υπόλοιπο  από την 
ηµεροµηνία του ισολογισµού µέχρι την συµβατική ηµεροµηνία λήξης.  Τα ποσά του πίνακα εµφανίζουν τις µη 
προεξοφληµένες ταµειακές ροές. Τα ληξιπρόθεσµα εντός 12 µηνών υπόλοιπο εµφανίζονται στην εύλογη αξία 
εφόσον η επίδραση της προεξόφλησης  δεν είναι σηµαντική. 

Ποσά σε Ευρώ Λιγότερο από 1 έτος Μεταξύ 1 και 2 έτη Μεταξύ 2 και 5 έτη Πάνω από 5 έτη

31 ∆εκεµβρίου 2013

Σύνολο δανείων 224.783.523 - - -

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 9.734.892 599.756 - -
234.518.415 599.756 - -

Λιγότερο από 1 έτος Μεταξύ 1 και 2 έτη Μεταξύ 2 και 5 έτη Πάνω από 5 έτη

31 ∆εκεµβρίου 2012

Σύνολο δανείων - 229.594.198 - -

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 9.882.619 1.399.041 - -
9.882.619 230.993.238 - -
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3.2. ∆ιαχείριση κινδύνου κεφαλαίου 

Οι στόχοι της Εταιρίας σε σχέση µε τη διαχείριση κεφαλαίου είναι να διασφαλίσει τη δυνατότητα απρόσκοπτης 
λειτουργίας στο µέλλον µε σκοπό να παρέχονται ικανοποιητικές αποδόσεις στους µετόχους και λοιπούς 
συµµέτοχους και να διατηρηθεί η ιδανική κατανοµή κεφαλαίου µειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το κόστος 
κεφαλαίου.  Οι µέθοδοι που η Εταιρία δύναται να χρησιµοποιήσει προκειµένου να διατηρήσει την κεφαλαιακή 
της διάρθρωσή είναι να µεταβάλει το µέρισµα προς τους µετόχους, να επιστρέψει κεφάλαιο στους µετόχους, να 
εκδώσει νέες µετοχές ή να εκποιήσει περιουσιακά στοιχεία για να µειώσει το χρέος.  

Σύµφωνα µε όµοιες πρακτικές του κλάδου η Εταιρία παρακολουθεί τα απασχολούµενα κεφάλαια µε βάση το 
συντελεστή µόχλευσης. Ο εν λόγω συντελεστής υπολογίζεται διαιρώντας τον καθαρό δανεισµό µε το σύνολο των 
ιδίων κεφαλαίων. Ο καθαρός δανεισµός υπολογίζεται ως το «Σύνολο δανεισµού» (συµπεριλαµβανοµένου 
«βραχυπρόθεσµου και µακροπρόθεσµου δανεισµού» όπως εµφανίζεται στον Ισολογισµό) µείoν «Ταµειακά 
διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα». 

Οι συντελεστές µόχλευσης στις 31 ∆εκεµβρίου 2013 και 2012 αντίστοιχα είχαν ως εξής: 

31.12.2013 31.12.2012

Σύνολο δανείων (Σηµ. 14) 224.783.523 224.284.120

Μειον: Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα (Σηµ. 11 ) -15.765.320 -9.944.317 
Καθαρος ∆ανεισµος 209.018.203 214.339.803 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 181.972.472 209.408.299 
Συνολικά κεφάλαια 390.990.675 423.748.102 

Συντελεστής Μόχλευσης 53% 51%

Ποσά σε Ευρώ

 

3.3. Επιµέτρηση εύλογης αξίας  

Η Εταιρία εφαρµόζει το αναθεωρηµένο ∆.Π.Χ.Α. 7 σχετικά µε τα χρηµατοοικονοµικά µέσα που εµφανίζονται 
στις καταστάσεις οικονοµικής θέσης σε εύλογη αξία. Κατά την 31/12/2013 η εταιρεία δεν κατέχει 
χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις που να αποτιµούνται σε εύλογη αξία. 

Η ονοµαστική αξία µείον προβλέψεις για επισφάλειες των εµπορικών απαιτήσεων εκτιµάται ότι προσεγγίζει την 
πραγµατική τους αξία.  Οι πραγµατικές αξίες των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων για σκοπούς εµφάνισής 
τους στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις υπολογίζονται µε βάση τη παρούσα αξία των µελλοντικών ταµειακών 
ροών που προκύπτουν από συγκεκριµένες συµβάσεις χρησιµοποιώντας το τρέχον επιτόκιο το οποίο είναι 
διαθέσιµο για την Εταιρία για τη χρήση παρόµοιων χρηµατοπιστωτικών µέσων. 

Τα επίπεδα ιεραρχίας των επιµετρήσεων εύλογης αξίας είναι τα ακόλουθα: 

Επίπεδο 1: για στοιχεία που είναι διαπραγµατεύσιµα σε ενεργό αγορά και των οποίων η εύλογη αξία 
προσδιορίζεται από τις τιµές αγοράς (µη προσαρµοσµένες) οµοίων στοιχείων.  
 
Επίπεδο 2: για στοιχεία των οποίων η εύλογη αξία προσδιορίζεται από παράγοντες που σχετίζονται µε δεδοµένα 
της αγοράς, είτε άµεσα (τιµές) είτε έµµεσα (παράγωγα τιµών).  

Επίπεδο 3: για στοιχεία των οποίων η εύλογη αξία δεν προσδιορίζεται µε παρατηρήσεις από την αγορά, παρά 
βασίζεται κυρίως σε εσωτερικές εκτιµήσεις. 
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4. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της ∆ιοικήσεως 

Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης επανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται σε ιστορικά δεδοµένα και 
προσδοκίες για µελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύµφωνα µε τα ισχύοντα. 

4.1. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές 

Η Εταιρία προβαίνει σε εκτιµήσεις και παραδοχές σχετικά µε την εξέλιξη των µελλοντικών γεγονότων. Οι 
εκτιµήσεις και παραδοχές που ενέχουν σηµαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρµογές στις 
λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στους επόµενους 12 µήνες αφορούν τα 
ακόλουθα. 

α. Εκτίµηση της «εύλογης αξίας» των επενδύσεων σε ακίνητα 

Η πλέον κατάλληλη ένδειξη της «εύλογης αξίας» είναι οι τρέχουσες αξίες που ισχύουν σε µια ενεργή αγορά 
συναφών µισθωτηρίων αλλά και λοιπών συµβολαίων. Εάν δεν είναι εφικτή η εξεύρεση τέτοιων πληροφοριών, η 
Εταιρία προσδιορίζει την αξία µέσα σε ένα εύρος λογικών εκτιµήσεων των «ευλόγων αξιών». Για να πάρει µια 
τέτοια απόφαση, η Εταιρία λαµβάνει υπ’ όψη της δεδοµένα από µια πληθώρα πηγών, που περιλαµβάνουν: 

i) Τρέχουσες τιµές σε µια ενεργή αγορά ακινήτων διαφορετικής φύσεως, κατάστασης ή τοποθεσίας (ή 
υποκείµενες σε διαφορετικούς όρους µισθωτηρίων ή λοιπών συµβολαίων), οι οποίες έχουν αναπρασαρµοστεί 
ώστε να απεικονίζουν αυτές τις διαφορές. 

ii) Πρόσφατες τιµές παρόµοιων ακινήτων σε λιγότερο ενεργές αγορές, αναπροσαρµοσµένες έτσι ώστε να 
απεικονίζονται οποιεσδήποτε µεταβολές στις οικονοµικές συνθήκες που έλαβαν χώρα από την ηµεροµηνία που 
έγιναν οι αντίστοιχες συναλλαγές σε εκείνες τις τιµές, και 

iii) Προεξοφληµένες µελλοντικές ταµειακές ροές, βασισµένες σε αξιόπιστες εκτιµήσεις µελλοντικών ταµειακών 
ροών, που πηγάζουν από τους όρους των εν ισχύ µισθωτηρίων και άλλων συµβολαίων και (όπου είναι εφικτό) από 
εξωτερικά στοιχεία όπως, τρέχουσες τιµές ενοικίασης παρεµφερών ακινήτων στην ίδια τοποθεσία και κατάσταση, 
µε χρήση προεξοφλητικών επιτοκίων που απεικονίζουν την τρέχουσα αξιολόγηση της αγοράς αναφορικά µε την 
αβεβαιότητα για το ύψος και την χρονική στιγµή εµφάνισης  αυτών των ταµειακών ροών. 

β.  Φόρος εισοδήµατος 

Κατά την κανονική ροή των εργασιών της επιχείρησης λαµβάνουν χώρα πολλές συναλλαγές και υπολογισµοί για 
τους οποίους ο ακριβής υπολογισµός του φόρου είναι αβέβαιος. Η ∆ιοίκηση σχηµατίζει πρόβλεψη πρόσθετων 
φόρων που πιθανών να προκύψουν από µελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους. Στην περίπτωση που οι τελικοί 
φόροι που προκύπτουν µετά από τους ελέγχους είναι διαφορετικοί από τα ποσά που αρχικά είχαν καταχωρηθεί, οι 
διαφορές αυτές θα επηρεάσουν το φόρο εισοδήµατος και τις προβλέψεις για αναβαλλόµενους φόρους κατά την 
χρήση που ο προσδιορισµός των φορολογικών διαφορών έλαβε χώρα.  

γ. Λοιπά θέµατα 

Όπως αναφέρεται κα στη σηµείωση 23 στην Εταιρία LAMDA OLYMPIA VILLAGE ΑΕ  έχει επιβληθεί φόρος 
µεταβίβασης ακίνητων. Η εκτίµηση της ∆ιοίκησης είναι ότι η επιβολή του φόρου µεταβίβασης είναι αβάσιµη 
εξαιτίας των ειδικών διατάξεων του νόµου περί Ολυµπιακών έργων. 

4.2. Καθοριστικές κρίσεις της ∆ιοίκησης για την εφαρµογή των λογιστικών αρχών 

∆εν υπάρχουν περιοχές που χρειάσθηκε να χρησιµοποιηθούν εκτιµήσεις της ∆ιοίκησης για την εφαρµογή των 
λογιστικών αρχών. 
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5. Επενδύσεις σε ακίνητα 

Ποσά σε Ευρώ 31.12.2013 31.12.2012

1 Ιανουαρίου 435.100.000 474.700.000

Κόστος εργασιών σε υφιστάµενα ακίνητα 379.419 -

Μεταβολές εύλογης αξίας (25.479.420) (39.600.000)

31 ∆εκεµβρίου 410.000.000 435.100.000  

Οι επενδύσεις σε ακίνητα του Οµίλου επανεκτιµήθηκαν σε κάθε εξάµηνο από ανεξάρτητους επαγγελµατίες 
εκτιµητές (SAVILLS ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ). Οι εκτιµήσεις βασίστηκαν πρωτογενώς σε προβλέψεις προεξοφληµένων 
ταµειακών ροών λόγω µη ύπαρξης επαρκών τρεχουσών τιµών που ισχύουν σε µια ενεργή αγορά.  

Η επιµέτρηση εύλογης αξίας των επενδυτικών ακινήτων κατατάσσεται στο Επίπεδο 3 της ιεραρχίας των 
επιµετρήσεων εύλογης αξίας που βασίζεται σε τεχνικές που χρησιµοποιούν εισροές που έχουν σηµαντική 
επίδραση στην καταγεγραµµένη εύλογη αξία και δεν βασίζονται σε παρατηρήσιµα δεδοµένα της αγοράς. 

Επί του ακινήτου The Mall Athens, υφίστανται βάρη και προσηµειώσεις ύψους € 336.000.000 για την 
εξασφάλιση τραπεζικών δανείων (Σηµείωση 14). 

H επιµέτρηση στην εύλογη αξία των επενδυτικών ακινήτων της Εταιρίας, καθορίστηκε λαµβάνοντας υπόψη την 
ικανότητα της Εταιρίας για την επίτευξη της µέγιστης και βέλτιστης χρήσης αυτών, αξιολογώντας τη χρήση του 
κάθε ακινήτου που είναι φυσικά δυνατή, νοµικά επιτρεπτή και οικονοµικά εφικτή. Η εκτίµηση αυτή βασίζεται στα 
φυσικά χαρακτηριστικά, τις επιτρεπόµενες χρήσεις και το κόστος ευκαιρίας των πραγµατοποιηµένων επενδύσεων 
της Εταιρίας.  
Οι αποτιµήσεις των επενδυτικών ακινήτων που σηµειωτέον διεξάγονται κάθε εξάµηνο από ανεξάρτητους 
ορκωτούς εκτιµητές, κατά κύριο λόγο διενεργούνται µε την µέθοδο των προεξοφληµένων µελλοντικών ταµειακών 
ροών (DCF) οι οποίες είναι βασισµένες σε αξιόπιστες εκτιµήσεις µελλοντικών ταµειακών ροών, που πηγάζουν 
από τους όρους των εν ισχύ µισθωτηρίων και άλλων συµβολαίων καθώς και (όπου είναι αυτό εφικτό) από 
εξωτερικά στοιχεία όπως, τρέχουσες τιµές ενοικίασης παρεµφερών ακινήτων στην ίδια τοποθεσία και κατάσταση, 
µε χρήση προεξοφλητικών επιτοκίων (discount rates) που συνδέονται µε τον κλάδο δραστηριοποίησης του κάθε 
ενοικιαστή (εστιατόρια, ηλεκτρονικά είδη, ρούχα κτλ) καθώς και την τρέχουσα αξιολόγηση της αγοράς 
αναφορικά µε την αβεβαιότητα για το ύψος και την χρονική στιγµή εµφάνισης αυτών των ταµειακών ροών. Σε 
ορισµένες περιπτώσεις , όπου κρίνεται απαραίτητο,  η αποτίµηση βασίζεται στην µέθοδος των συγκριτικών τιµών. 

H εύλογη αξία του εµπορικού κέντρου έχει επιµετρηθεί µε την µέθοδο των προεξοφληµένων µελλοντικών 
ταµειακών ροών (DCF) ακολουθώντας ως κύριες παραδοχές τις ακόλουθες:  

Το yield της τελευταίας  αποτίµησης διαµορφωθηκε σε 7,3%. Αναφορικά µε το ετήσιο αντάλλαγµα που 
καταβάλλει ο κάθε καταστηµατάρχης  (Base Remuneration -  πάγιο αντάλλαγµα που προκύπτει από τη Σύµβαση 
Εµπορικής Συνεργασίας), αυτό αναπροσαρµόζεται ετησίως κατά τον πληθωρισµό πλέον µιας µικρής 
προσαύξησης (indexation) που διαφοροποιείται στον κάθε ενοικιαστή.  Ο µέσος πληθωρισµός που έχει 
χρησιµοποιηθεί για όλη την περίοδο ανέρχεται στο 2%. 

Εάν ο συντελεστής απόδοσης (initial yield) που υπολογίζεται µετά από την εφαρµογή του προεξοφλητικού 
επιτοκίου το οποίο χρησιµοποιείται στην ανάλυση προεξόφλησης ταµειακών ροών µεταβάλλονταν κατά + 0,25 
ποσοστιαίες µονάδες, η λογιστική αξία των επενδύσεων σε ακίνητα θα µεταβάλλονταν κατά  - €13,8κ. περίπου. 
Αντίστοιχα, εάν τα έσοδα από τις επενδύσεις σε ακίνητα µεταβληθούν κατά -€1εκ.,  η λογιστική αξία των 
επενδύσεων σε ακίνητα, θα µεταβάλλονταν κατά €-13,6εκ. περίπου.  
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6. Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Ποσά σε Ευρώ Οικόπεδα & 

Κτίρια

Μεταφορικά 

µέσα & µηχ/κός 

εξοπλισµός

Έπιπλα και λοιπός 

εξοπλισµός Λογισµικό

Ακινητοποιήσεις 

υπό εκτέλεση Σύνολο

Κόστος

1 Ιανουάριος 2012 79.500 759.941 2.020.587 27.915 - 2.887.943

Προσθήκες - - 33.568 - - 33.568

31 ∆εκέµβριος 2012 79.500 759.941 2.054.155 27.915 - 2.921.510

1 Ιανουαρίου 2013 79.500 759.941 2.054.155 27.915 - 2.921.510

Προσθήκες - - 60.153 43.783 411.335 515.271

Μεταφορά σε Επενδύσεις σε Ακίνητα (379.419) (379.419)
31 ∆εκεµβρίου 2013 79.500 759.941 2.114.308 71.697 31.916 3.057.362

Συσσωρευµένες αποσβέσεις

1 Ιανουάριος 2012 (14.906) (484.580) (1.507.173) (21.218) - (2.027.877)

Αποσβέσεις περιόδου (3.975) (91.193) (202.844) (4.219) - (302.231)

31 ∆εκέµβριος 2012 (18.881) (575.773) (1.710.017) (25.437) - (2.330.108)

1 Ιανουαρίου 2013 (18.881) (575.773) (1.710.017) (25.437) - (2.330.108)

Αποσβέσεις περιόδου (3.975) (91.193) (185.635) (5.563) (286.367)

31 ∆εκεµβρίου 2013 (22.856) (666.966) (1.895.652) (31.001) - (2.616.475)

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2012 60.619 184.168 344.138 2.478 - 591.402

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2013 56.644 92.975 218.655 40.697 31.916 440.887  

Κατά την 31/12/2013, η Εταιρία δεν κατέχει πάγια µε συµφωνία χρηµατοδοτικής µίσθωσης και δεν έχουν 
κεφαλαιοποιηθεί κόστη δανεισµού. Επί των ενσωµάτων παγίων της Εταιρίας δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη 
και προσηµειώσεις. 

7. Επενδύσεις σε επιχειρήσεις 

Ποσά σε Ευρώ 31.12.2013 31.12.2012

Υπόλοιπο έναρξης 150.000 -

Προσθήκες - 150.000
Υπόλοιπο τέλους 150.000 150.000

 

Συνοπτικές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες για συνδεδεµένες επιχειρήσεις: 

Επωνυµία Κόστος Αποµείωση Αξία Ισολογισµού

Χώρα 

εγκατάστασης

Ποσοστό 

συµµετοχής

Ποσά σε Ευρώ

LOV LUXEMBOURG SARL 150.000 - 150.000 Λουξεµβούργο 50,0%

150.000 - 150.000  

8. Αναβαλλόµενη φορολογία 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται όταν υπάρχει εφαρµόσιµο νοµικό 
δικαίωµα να συµψηφισθούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών φορολογικών 
υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή. Τα µη 
συµψηφισµένα ποσά είναι τα παρακάτω: 
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Ποσά σε Ευρώ 31.12.2013 31.12.2012

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις: (60.820.261) (50.467.016)

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις: 807.232 586.411

(60.013.028) (49.880.605)

 

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

 

Η συνολική µεταβολή στον αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος είναι η παρακάτω: 

Ποσά σε Ευρώ 31.12.2013 31.12.2012

Υπόλοιπο αρχής περιόδου (49.880.605) (56.294.854)

Πίστωση κατάστασης αποτελεσµάτων (Σηµ. 19) 4.759.657 6.414.250

Χρέωση στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων λόγω 

αλλαγής του φορολογικού συντελεστή
(14.892.081) -

Υπόλοιπο τέλους περιόδου (60.013.028) (49.880.605)  

Οι µεταβολές στις αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις κατά την διάρκεια της χρήσης χωρίς 
να λαµβάνεται υπόψη ο συµψηφισµός των υπολοίπων εντός της ίδιας φορολογικής αρχής παρουσιάζονται 
παρακάτω.  

 

Αναβαλλόµενες Φορολογικές Υποχρεώσεις: 

(Ποσά σε Εύρω)
∆ιαφορά 

αποσβέσεων

Μεταβολές 

Εύλογης Αξιας 

Επενδύσεων 

σε Ακίνητα

Λοιπά Σύνολο

1 Ιανουάριος 2012 11.150.549 44.911.630 693.017 56.755.195

Χρέωση/ (πίστωση)στην κατάσταση αποτελεσµάτων 1.737.163 (7.920.000) (105.343) (6.288.179)

31 ∆εκέµβριος 2012 12.887.712 36.991.630 587.674 50.467.016

1 Ιανουαρίου 2013 12.887.712 36.991.630 587.674 50.467.016

Χρέωση/ (πίστωση)στην κατάσταση αποτελεσµάτων 1.935.670 (6.624.649) (25.909) (4.714.888)

Χρέωση/(Πίστωση) στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων 

λόγω αλλαγής του φορολογικού συντελεστή
4.775.209 10.392.512 (99.588) 15.068.133

31 ∆εκεµβρίου 2013 19.598.592 40.759.493 462.176 60.820.261  
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Αναβαλλόµενες Φορολογικές Απαιτήσεις: 

(Ποσά σε Εύρω)
Προβλέψεις 

απαιτήσεων

Επισφαλείς 

απαιτήσεις
Σύνολο

1 Ιανουάριος 2012 127.267 333.073 460.341

Πίστωση στην κατάσταση αποτελεσµάτων - 126.070 126.070

31 ∆εκέµβριος 2012 127.267 459.144 586.411

1 Ιανουαρίου 2013 127.267 459.144 586.411

Πίστωση στην κατάσταση αποτελεσµάτων - 44.769 44.769

Πίστωση στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων λόγω 

αλλαγής του φορολογικού συντελεστή
38.309 137.743 176.052

31 ∆εκεµβρίου 2013 165.576 641.656 807.232

 
Σύµφωνα µε τον νέο φορολογικό νόµο 4110/2013, ο φορολογικός συντελεστής των νοµικών προσώπων που 
εδρεύουν στην Ελλάδα αυξήθηκε  από 20% σε 26% για τις χρήσεις που αρχίζουν  την 1η Ιανουαρίου 2013.  Η 
µεταβολή στο φορολογικό συντελεστή επέφερε κατά την χρήση 2013 , αύξηση της αναβαλλόµενης υποχρέωσης 
για την Εταιρία κατά €14,9εκ. 
 

9. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

Ποσά σε Ευρώ 31.12.2013 31.12.2012

Πελάτες 6.944.434 7.417.359

Μείον: Προβλέψεις αποµείωσης (2.519.565) (2.295.720)

Καθαρές απαιτήσεις πελατών 4.424.869 5.121.640

Φόρος µεταβίβασης ακινήτων 
(α)

15.567.192 13.390.447

∆άνεια σε συνδεδεµένα µέρη (Σηµ. 24) 
(β)

31.361.156 29.999.250

Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη (Σηµ. 24) 35.502 55.234

Αποµείωση µακροπροθεσµων απαιτήσεων (638.484) (638.484)

Έξοδα επόµενων χρήσεων 363.482 374.781

Λοιπές απαιτήσεις 1.271.250 1.069.037

Σύνολο 52.384.967 49.371.904
 

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 45.018.601 42.841.856

Κυκλοφορούν ενεργητικό 7.366.366 6.530.049

Σύνολο 52.384.967 49.371.904
 

(α) Η εταιρεία έχει προσφύγει στα διοικητικά δικαστήρια καθώς η ∆ιοίκηση εκτιµά ότι η επιβολή του φόρου 
µεταβίβασης είναι αβάσιµη εξαιτίας των ειδικών διατάξεων του νόµου περί Ολυµπιακών έργων. Σύµφωνα µε την 
γνώµη των νοµικών συµβούλων της Εταιρίας θα επιτευχθεί η επιστροφή ποσού €15,6 εκ. και κατά συνέπεια για 
το ποσό έχει καταχωρηθεί ισόποση απαίτηση. (βλέπε σηµείωση 23) 

(β) Η εταιρεία χορήγησε δάνειο στην συνδεδεµένη εταιρία LOV Luxembourg SARL, ύψους €29,9 εκ. Το επιτόκιο 
είναι  4,5% σταθερό και το κεφάλαιο αποπληρώνεται ολοσχερώς το 2017. 

Οι εύλογες αξίες των υπολοίπων πελατών και απαιτήσεων είναι ίσες µε τις λογιστικές τους αξίες. 
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Οι µεταβολές των προβλέψεων επισφαλών πελατών έχουν ως εξής: 

31.12.2013 31.12.2012

Υπόλοιπο  01 Ιανουαρίου 2.295.720 1.665.367

Σχηµατισµός  προβλέψεων επισφαλών πελατών  

(σηµ 17) 400.000 813.057

∆ιαγραφές (176.155) (182.705)

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2.519.566 2.295.720  

 

Οι υπόλοιπες απαιτήσεις για τις οποίες δεν έχει γίνει αποµείωση ή πρόβλεψη επισφάλειας εξυπηρετούνται πλήρως 
και εµφανίζονται στην εύλογη αξία τους. 

 

10. α) Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ανά κατηγορία 
 

31 ∆εκεµβρίου 2013

∆άνεια και 

απαιτήσεις

(Ποσά σε Ευρώ)

Ενεργητικού 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 6.064.346

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 15.765.320
Σύνολο 21.829.666

31 ∆εκεµβρίου 2012

∆άνεια και 

απαιτήσεις

(Ποσά σε Ευρώ)

Ενεργητικό

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 5.802.108

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 9.944.317
Σύνολο 15.746.424  

31 ∆εκεµβρίου 2013

Λοιπά 

Χρηµατοοικονοµικά 

στοιχεία 

(Ποσά σε Ευρώ)

Υποχρεώσεις

∆άνεια 224.783.523

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις ( πλην 

υποχρεώσεων προς δηµόσιο τοµέα ) 3.942.938
Σύνολο 229.850.636

31 ∆εκεµβρίου 2012

Λοιπά 

Χρηµατοοικονοµικά 

στοιχεία 

(Ποσά σε Ευρώ)

Υποχρεώσεις

∆άνεια 224.284.120

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις ( πλην 

υποχρεώσεων προς δηµόσιο τοµέα ) 5.450.395
Σύνολο 229.734.515  

β) Πιστοληπτική ικανότητα χρηµατοοικονοµικών στοιχειών ενεργητικού 

Η πιστοληπτική ικανότητα των χρηµατοοικονοµικών στοιχειών ενεργητικού που δεν έχουν καταστεί 
ληξιπρόθεσµα και δεν έχουν αποµειωθεί µπορεί να επιµετρηθεί µε βάση ιστορικές πληροφορίες των 
συναλλασσόµενων. 

Πελάτες  

Οι απαιτήσεις από πελάτες  ουσιαστικά αποτελούν απαιτήσεις από πελάτες οι οποίοι δεν υπάγονται σε κάποια 
κλίµακα εξωτερικής αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και αποτελούν εµπόρους και ιδιώτες πελάτες βάση 
συµφωνιών εµπορικής συνεργασίας. 

∆άνεια σε συνδεδεµένα µέρη: 

31.12.2013 31.12.2012

∆άνεια σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις: 31.361.156 29.999.250 
31.361.156 29.999.250  
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Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα: 

Πιστοληπτική 

Ικανότητα Τράπεζας 
31.12.2013 31.12.2012

Caa2 2.070.915 403.017

Aa3 13.589.683 9.351.100
15.660.598 9.754.117

 

Τα υπόλοιπο ποσό του κονδυλίου «Τραπεζικά διαθέσιµα και ισοδύναµα» αφορά σε διαθέσιµα στο ταµείο καθώς 
και σε λογαριασµούς όψεως.  

Κανένα χρηµατοοικονοµικό στοιχειό ενεργητικού δεν έχει επαναπροσδιοριστεί κατά την διάρκεια της 
προηγούµενης χρήσης.  

11. Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα 

Ποσά σε Ευρώ 31.12.2013 31.12.2012

∆ιαθέσιµα στο ταµείο 104.722 190.200

∆ιαθέσιµα σε τράπεζες 15.660.598 9.754.117

Σύνολο 15.765.320 9.944.317
 

Τα παραπάνω αποτελούν τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα για την κατάσταση ταµειακών ροών 

∆εν αναµένονται ζηµιές λόγω της πιστοληπτικής ικανότητας των τραπεζών στις οποίες η Εταιρία τηρεί τους 
διάφορους τραπεζικούς λογαριασµούς. Σχετικά µε τον πιστωτικό κίνδυνο των τραπεζικών διαθεσίµων βλέπε 
επίσης σηµείωση 10. 

 

12. Μετοχικό κεφάλαιο 

Ποσά σε Ευρώ
Αριθµός 

µετοχών

Κοινές 

µετοχές Υπέρ το άρτιο Σύνολο

1 Ιανουάριος 2012 8.804.736 5.194.794 22.049 5.216.843

Μεταβολή µετοχικού κεφαλαίου - - - -

31 ∆εκέµβριος 2012 8.804.736 5.194.794 22.049 5.216.843

1 Ιανουαρίου 2013 8.804.736 5.194.794 22.049 5.216.843

Μεταβολή µετοχικού κεφαλαίου - - - -

31 ∆εκεµβρίου 2013 8.804.736 5.194.794 22.049 5.216.843
 

Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε €5.194.794 διαιρούµενο σε 8.804.736 κοινές µετοχές 
ονοµαστικής αξίας €0,59 η κάθε µια. 
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13. Λοιπά αποθεµατικά 

Ποσά σε Ευρώ Τακτικό 

αποθεµατικο

Ειδικά 

αποθεµατικά Σύνολο

1 Ιανουάριος 2012 1.731.598 37.717 1.769.315

Μεταβολές κατά την διάρκεια της χρήσης - - -

31 ∆εκέµβριος 2012 1.731.598 37.717 1.769.315

1 Ιανουαρίου 2013 1.731.598 37.717 1.769.315

Μεταβολές κατά την διάρκεια της χρήσης - - -

31 ∆εκεµβρίου 2013 1.731.598 37.717 1.769.315  

(α) Τακτικό αποθεµατικό 

Το Τακτικό Αποθεµατικό σχηµατίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της Ελληνικής Νοµοθεσίας (Ν.2190/20, άρθρα 
44 και 45) κατά την οποία ποσό τουλάχιστον ίσο µε το 5% των ετησίων καθαρών (µετά φόρων) κερδών, είναι 
υποχρεωτικό να µεταφερθεί στο Τακτικό Αποθεµατικό µέχρι το ύψος του να φθάσει το ένα τρίτο του 
καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεµατικό µπορεί να χρησιµοποιηθεί για κάλυψη ζηµιών µετά 
από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, και ως εκ τούτου δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για 
οποιοδήποτε άλλο λόγο. 

(β) Ειδικά και έκτακτα αποθεµατικά 

Τα έκτακτα αποθεµατικά περιλαµβάνουν ποσά αποθεµατικών τα οποία έχουν δηµιουργηθεί µε αποφάσεις  
Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων, δεν έχουν ειδικό προορισµό και δύναται να χρησιµοποιηθούν για οποιοδήποτε 
σκοπό κατόπιν σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ποσά αποθεµατικών τα οποία έχουν 
σχηµατιστεί βάσει διατάξεων της Ελληνικής Νοµοθεσίας. Τα ανωτέρω έκτακτα αποθεµατικά έχουν σχηµατιστεί 
από φορολογηθέντα κέρδη  και ως εκ τούτου δεν υπόκεινται σε περαιτέρω φορολόγηση σε περίπτωση διανοµής ή 
κεφαλαιοποίησής τους. 

 

14. ∆ανεισµός 

Ποσά σε Ευρώ 31.12.2013 31.12.2012

Μακροπρόθεσµα δάνεια

Οµολογιακός δανεισµός - 224.284.120

Σύνολο µακροπρόθεσµων δανείων - 224.284.120

Βραχυπρόθεσµα δάνεια

Οµολογιακός δανεισµός 224.783.523 -

Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων 224.783.523 -

Συνολικός δανεισµός 224.783.523 224.284.120
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Οι µεταβολές του δανεισµού αναλύονται ως εξής: 

(Ποσά σε Ευρώ)

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012

Οµολογιακός δανεισµός

Έξοδα έκδοσης οµολογιακών δανείων -

απόσβεση

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2012

(Ποσά σε Ευρώ)

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2013

Έξοδα έκδοσης οµολογιακών δανείων -

απόσβεση

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2013

472.832

499.403

224.284.120

253.811.287

(30.000.000)

224.284.120

224.783.523  

Την 31 ∆εκεµβρίου 2013 υφιστάµενα τραπεζικά δάνεια της Εταιρίας  συνολικού ποσού €225εκ. ευρώ έχουν 
καταχωρηθεί στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις λόγω του γεγονότος ότι σύµφωνα µε τις δανειακές συµβάσεις 
καθίστανται πληρωτέα τον Μάιο του 2014.  

Το µακροπρόθεσµο οµολογιακό δάνειο των € 225εκ. (υπόλοιπο 31/12/2012: €225 εκ.). που έχει συνάψει η 
Eταιρία µε την HSBC Bank plc πρέπει να πληρεί τους 2 ακόλουθους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες (financial 
covenants): 

α) To Υπόλοιπο ∆ανείου / Αξία Ακινήτου (loan to value) για τα πρώτα 5 χρόνια να µην υπερβαίνει το 70%.  
Επιπρόσθετα,  µετά την πάροδο 5 ετών από την ηµεροµηνία έκδοσης και µέχρι της ηµεροµηνίας λήξης του 
δανείου ο δείκτης θα πρέπει να µην υπερβαίνει το 68,2%. 

β) To Interest Cover Ratio να είναι µεγαλύτερο ή ίσο του 125%. Ο δείκτης προκύπτει από την διαίρεση των 
καθαρών µισθωµάτων του τρίµηνου µε τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα του τριµήνου (τα σχετιζόµενα µε το δάνειο). 
Ο συγκεκριµένος δείκτης αποτελεί ένδειξη για την καλή εξυπηρέτηση των τόκων του δανείου και ο υπολογισµός 
γίνεται τόσο για το τελευταίο τρίµηνο (πραγµατικά στοιχεία), όσο και τα επόµενα τέσσερα τρίµηνα (πρόβλεψη).  

Κατά τις 31/12/2013 και 31/12/2012 η Εταιρία είχε συµµορφωθεί µε τους παραπάνω δείκτες δανεισµού.  

Η τρέχουσα αξία των δανείων της εταιρίας µε σταθερό επιτόκιο στο τέλος της χρήσης ανέρχεται σε €225 εκ.  ενώ 
η εύλογη αξία ανέρχεται σε €221,5εκ.(31/12/2012 : τρέχουσα αξία € 225εκ., εύλογη αξία € 213,2εκ.). Για τον 
υπολογισµό των ευλόγων αξιών των σταθερών δανείων που χρησιµοποιήθηκε ως προεξοφλητικό επιτόκιο είναι το 
Euribor 3µηνων, ήτοι 0,287% που ίσχυε στις 31/12/2013 (31/12/2012: 0,186%).  

Τα δάνεια είναι εξασφαλισµένα µε υποθήκες και προσηµειώσεις επί των οικοπέδων και κτιρίων της Εταιρίας 
(Σηµείωση 5). 

Τα σύνολο του δανεισµού της Εταιρίας προέρχεται από συνδεδεµένα µέρη (Σηµ.24). 

 

 

 

 

 

 



 
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση 

31 ∆εκεµβρίου 2013 

 

  - 34 - 

 

15. Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

Ποσά σε Ευρώ
31.12.2013 31.12.2012

Προµηθευτές 2.187.362 2.374.444

Προκαταβολές πελατών 93.085 132.157

Ποσά οφειλόµενα σε συνδεδεµένα µέρη (Σηµ. 24) 1.062.735 1.542.079

Ασφαλιστικοί οργανισµοί και λοιποί φόροι/ τέλη 555.706 560.089

Έξοδα χρήσεως δεδουλευµένα 1.138.696 578.251

Τόκοι πληρωτέοι 1.955.638 1.955.638

Υποχρεώσεις για ανάπτυξη ακινήτων και αγορά αποθεµάτων 3.297.376 3.297.376

Εγγυήσεις πελατών εµπορικού κέντρου 599.756 1.399.041

Λοιπές υποχρεώσεις - 2.674

Σύνολο 10.890.354 11.841.749

 

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

Ανάλυση υποχρεώσεων:

31.12.2013 31.12.2012

Μακροπρόθεσµες 599.756 1.399.041

Βραχυπρόθεσµες 10.290.598 10.442.708

Σύνολο 10.890.354 11.841.749  

16. Πωλήσεις 

1.1.2013 έως 

31.12.2013

1.1.2012 έως 

31.12.2012

Ποσά σε Ευρώ

Υπηρεσίες εκµετάλλευσης εµπορικού κέντρου 30.811.987 31.401.731

Έσοδα εκµετάλλευσης παρκινγκ 3.483.814 3.948.798
Σύνολο Εσόδων 34.295.800 35.350.530

 

Τα συνολικά µεταβλητά (ενδεχόµενα) ανταλλάγµατα για το έτος 2013 ήταν €916.233,35 και €1.069.872,03 για το 
έτος 2012. 
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17. Λοιπά έξοδα σχετιζόµενα µε επενδύσεις σε ακίνητα 

Ποσά σε Ευρώ

1.1.2013 έως 

31.12.2013

1.1.2012 έως 

31.12.2012

Κοινόχρηστες δαπάνες εµπορικού κέντρου 3.512.392 2.982.451

Αναλογία κενών χώρων σε κοινόχρηστες δαπάνες 363.340 556.213

Έξοδα προβολής και διαφήµισης 750.190 575.690

Έξοδα λειτουργίας  παρκινγκ 1.204.047 1.309.809

Αµοιβές διαχείρισης εµπορικών κέντρων 1.909.637 1.769.550

Αµοιβές παροχής οικονοµικοδιοικητικών υπηρεσιών 144.410 141.301

Αµοιβές διαφόρων επαγγελµατιών 351.388 307.703

Ασφάλιστρα 437.030 443.692

Αµοιβές δικηγόρων 41.305 93.894

Μεσιτείες 409.045 650.944

Επισφαλείς απαιτήσεις (σηµ 9) 400.000 813.057

Επισκευές και συντηρήσεις 124.071 62.623

Λοιπά έξοδα 217.907 206.599
9.864.762 9.913.525  

18. Χρηµατοοικονοµικό (έξοδα)/έσοδα – καθαρά 

 

Ποσά σε Ευρώ
1.1.2013 έως 

31.12.2013

1.1.2012 έως 

31.12.2012

Έξοδα τόκων

 - Τόκοι δανειών (11.330.284) (12.689.919)

- Λοιπα έξοδα (10.200) (176.175)

 - Εξόδων έκδοσης δανείων (Σηµ. 14 ) (499.403) (472.832)

(11.839.887) (13.338.926)

Αντίστροφη αποµείωσης µακροπρόθεσµων απαιτήσεων (Σηµ. 9) - (53.882)

Έσοδα τόκων δανείων σε συνδεδεµένα µέρη (Σηµ. 24) 1.361.906 149.250

Έσοδα τόκων 1.964 197.010

Σύνολο (10.476.017) (13.046.548)  

 

19. Φόρος εισοδήµατος 

Ποσά σε Ευρώ
1.1.2013 έως 

31.12.2013

1.1.2012 έως 

31.12.2012

Φόρος χρήσης και διαφορές φορολογικού ελέγχου (2.142.012) (1.031.120)

Αναβαλλόµενος φόρος (Σηµ. 8) 4.759.657 6.414.250

Αλλαγή φορολογικού συντελεστή (14.892.081) -

Σύνολο (12.274.436) 5.383.130
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Ο φόρος επί των κερδών προ φόρων της εταιρίας διαφέρει από το θεωρητικό ποσό το οποίο θα προέκυπτε αν 
χρησιµοποιούσαµε τον µέσο σταθµικό φορολογικό συντελεστή, ως εξής: 

Ποσά σε Ευρώ
1.1.2013 έως 

31.12.2013

1.1.2012 έως 

31.12.2012

Ζηµιές προ φόρων (12.962.404) (28.860.412)

Φόρος υπολογισµένος µε βάση ισχύοντες φορολογικούς 

συντελεστές (2013: 26% 2012: 20%) 3.370.225 5.772.082

Έξοδα  που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς (265.894) (63.732)

Συµπληρωµατικός φόρος (161.037) (161.037)

Λοιποί φόροι µη συµψιφιζόµενοι (195.224) (164.184)

Πρόβλεψης διαφορών φορολογικού ελέγχου (130.425) -

∆ιαφορά λόγω µείωσης µελλοντικού φορολογικού συντ/στη (14.892.081) -

Φόροι (12.274.436) 5.383.129
 

20. Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκµετάλλευσης (καθαρά)  

Ποσά σε Ευρώ

1.1.2013 έως 

31.12.2013

1.1.2012 έως 

31.12.2012

Φόροι -τέλη (ETAK - ΕΕΤΗ∆Ε) (756.006) (827.769)

Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων (286.367) (302.231)

Αµοιβές διαφόρων επαγγελµατιών (408.316) (316.890)

Ενοίκια λειτουργικών µισθώσεων (8.301) (8.076)

Λοιπά έξοδα 20.984 (195.903)
(1.438.006) (1.650.869)

 

21. Λειτουργικές ταµειακές ροές 

Ποσά σε Ευρώ Σηµείωση

1.1.2013 έως 

31.12.2013

1.1.2012 έως 

31.12.2012

Ζηµιές χρήσης (25.236.840) (23.477.283)

Προσαρµογές για:

Φόρο 19 12.274.436 (5.383.130)

Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων στοιχείων 6 286.367 302.231

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 9 400.000 813.057

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 18 (1.363.870) (143.128)

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 18 11.839.887 13.338.926

Μεταβολές εύλογης αξίας επενδύσεων σε ακίνητα 5 25.479.420 39.600.000

23.679.399  25.050.673

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης:

Αύξηση απαιτήσεων (2.051.157) (3.165.881)

Αύξηση/(Μείωση) υποχρεώσεων (1.199.183) 59.582

(3.250.340) (3.106.299)

Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές 

δραστηριότητες 20.429.059 21.944.375  
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22. Ανειληµµένες υποχρεώσεις 

Κεφαλαιουχικές υποχρεώσεις 

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

Υποχρεώσεις λειτουργικών µισθώσεων  

Η Εταιρία µισθώνει κτίρια µε µη ακύρωτεες λειτουργικές µισθώσεις. Τα µελλοντικά πληρωτέα συνολικά 
µισθώµατα σύµφωνα µε τις λειτουργικές µισθώσεις έχουν ως εξής: 

Ποσά σε Ευρώ 31.12.2013 31.12.2012

Έως 1 έτος 7.200 8.301

Από 1-5 έτη 28.800 33.204

Περισσότερα από 5 έτη 14.400 24.903

50.400 66.408  

Το σύνολο των υποχρεώσεων για λειτουργικές µισθώσεις αφορά το ενοίκιο των γραφείων της έδρας της εταιρίας 
στο Μαρούσι  σε κτίριο της συνδεδεµένη εταιρία LAMDA ∆οµή ΑΕ.  

Η Εταιρία δεν έχει συµβατικές υποχρεώσεις για τις επισκευές και συντηρήσεις των επενδυτικών της ακινήτων. 

23. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις 

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

 

Ποσά σε Ευρώ 31.12.2013 31.12.2012

Εγγυήσεις για εξασφάλιση υποχρεώσεων προς πελάτες 16.800.138 18.173.997

Εγγυήσεις για εξασφάλιση καλής εκτελέσεως συµβάσεων 4.295.262 2.052.898

Παραχωρηµένες υποθήκες & προσηµειώσεις - Οικόπεδα & Κτίρια 336.000.000 336.000.000

357.095.400 356.226.895  

Εκτός των ανωτέρω υπάρχουν και τα εξής συγκεκριµένα θέµατα: 

- Στην εταιρία «LAMDA OlympiaVillage ΑΕ» (πρώην ∆Η.ΜΕ.ΠΑ) έχει επιβληθεί φόρος µεταβίβασης 
ακινήτων ύψους περίπου €10,1εκ. Η εταιρεία έχει προσφύγει στα διοικητικά δικαστήρια καταβάλλοντας κατά 
τη διάρκεια του 2005 ποσό περίπου €836χιλ, €146χιλ κατά τη διάρκεια του 2006 και €27χιλ κατά το 2007. 
Από τις 40 προσφυγές που έχουν ασκηθεί, οκτώ (8), συνολικού ποσού €5,1εκ, έχουν γίνει δεκτές και έχει 
ασκηθεί αναίρεση κατά των σχετικών αποφάσεων από το Ελληνικό ∆ηµόσιο. Από τις υπόλοιπες τριάντα δύο 
(32) προσφυγές, τριάντα (30) έχουν απορριφθεί στον πρώτο βαθµό, µια (1) ποσού €100χιλ., έχει γίνει εν 
µέρει δεκτή και για µία (1) εκκρεµεί η έκδοση απόφασης. Κατά των απορριπτικών αποφάσεων καθώς και 
κατά της απόφασης που έκανε εν µέρει δεκτή την προσφυγή της εταιρείας, έχουν ασκηθεί εφέσεις πλην µιας 
περίπτωσης, όπου λόγω ποσού δεν χωρεί έφεση. Από τις εφέσεις αυτές δεκαοκτώ (18) απορρίφθηκαν στον 
δεύτερο βαθµό και η εταιρεία έχει ήδη ασκήσει τις αντίστοιχες αναιρέσεις ενώπιον του Συµβουλίου της 
Επικρατείας, ο οποίες και συζητήθηκαν στις 07.05.2014, ενώ οι υπόλοιπες δώδεκα (12) εφέσεις συζητήθηκαν 
την 13.01.2014 και εκκρεµεί η έκδοση απόφασης. Μετά την απόρριψη των ως άνω προσφυγών πάντως η 
εταιρεία έχει υποχρεωθεί να καταβάλει το 2012 ακόµη €2.9εκ. και το 2013 ακόµη €2,2εκ. (τα οποία 
περιλαµβάνονται στις Προκαταβολές και λοιποί χρεώστες). Αν η έκβαση της υπόθεσης είναι αρνητική, βάσει 
της συµφωνίας πώλησης µετοχών µεταξύ του ∆ήµου Αµαρουσίου και της της µητρικής της εταιρίας Lamda 
Development AE, η συνολική υποχρέωση θα βαρύνει το ∆ήµο, αφού αφορά σε µεταβιβάσεις ακινήτων πριν 
την ηµεροµηνία αγοράς από την Εταιρία των µετοχών της Lamda Olympia Village AE. 
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- Περαιτέρω, αναφορικά µε την ίδια θυγατρική της Εταιρείας «LAMDA Olympia Village A.E.», εκκρεµούσαν 
ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) συνολικά πέντε (5) αιτήσεις ακυρώσεως που αφορούν στην 
περιοχή επί της οποίας ανεγέρθη το Ολυµπιακό Χωριό Τύπου και το Εµπορικό Κέντρο «The Mall Athens». 
Ειδικότερα: Η πρώτη εξ αυτών εκδικάστηκε στις 03.05.2006 και εκδόθηκε η µε αριθµό 391/2008 απόφαση 
του Ε’ Τµήµατος του ΣτΕ, µε την οποία η υπόθεση παραπέµφθηκε στην Ολοµέλεια του ΣτΕ. Μετά από 
διαδοχικές αναβολές, η συζήτηση έλαβε χώρα στις 05.04.2013. Εκδόθηκε ήδη η µε αρ. 376/2014 απόφαση 
της Ολοµέλειας, µε την οποία έγινε δεκτή η εν λόγω αίτηση ακύρωσης και ακυρώθηκε η σιωπηρή 
διαπίστωση από τη ∆ιεύθυνση Οικοδοµικών και Κτηριοδοµικών Κανονισµών του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων της συµφωνίας προς τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1, 
περιπτώσεις α, β και γ, και 2 του Ν. 3207/2003 των µελετών του έργου που υποβλήθηκαν σε αυτή. Το 
Συµβούλιο της Επικρατείας προέβη στην ακύρωση της παραπάνω πράξης, επειδή διαπίστωσε πληµµέλειες 
διαδικαστικής φύσης στην αδειοδότηση του έργου. Λόγω ακριβώς της φύσης των διαπιστωθεισών 
πληµµελειών, εκτιµάται ότι είναι δυνατή η άρση αυτών, σύµφωνα µε τη διαδικασία που επιβάλλεται µετά από 
την έκδοση της απόφασης. Η συζήτηση της δεύτερης αίτησης ακύρωσης, µετά από διαδοχικές αναβολές, 
έλαβε χώρα στις 02.04.2014 και αναµένεται η έκδοση απόφασης. Με δεδοµένο το περιεχόµενο της µε αρ. 
376/2014 απόφασης της Ολοµέλειας, οι νοµικοί σύµβουλοι της Εταιρείας εκτιµούν ότι η αίτηση αυτή θα 
απορριφθεί ως άνευ αντικειµένου. Η συζήτηση των υπολοίπων τριών αιτήσεων είχε οριστεί, επίσης µετά από 
διαδοχικές αναβολές, για τις 06.05.2014, αλλά αναβλήθηκε εκ νέου για τις 11.11.2014. Με δεδοµένη την 
προεκτεθείσα απόφαση της Ολοµέλειας επί της πρώτης αίτησης ακύρωσης, οι νοµικοί σύµβουλοι της 
Εταιρείας εκτιµούν ότι η τρίτη και τέταρτη αιτήσεις ακύρωσης θα γίνουν δεκτές. Η πέµπτη αίτηση ακύρωσης 
εκτιµάται ότι θα απορριφθεί λόγω αναρµοδιότητας του Συµβουλίου της Επικρατείας, καθώς η 
προσβαλλόµενη απόφαση δεν είναι εκτελεστή διοικητική πράξη.  Σε εκτέλεση της υπ’ αρ.4673/2013 
απόφασης του τριµελούς ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών, η οποία κοινοποιήθηκε στην Εταιρία την 
13.03.2014, το Ελληνικό ∆ηµόσιο υποχρεούται να επιστρέψει τον επιπλέον καταβληθέντα φόρο µεταβίβασης 
ακίνητων ύψους €9.457.461,56, ως αχρεωστήτως καταβληθείς. 

- Η Εταιρία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2008 έως και 2010 και κατά συνέπεια οι φορολογικές 
υποχρεώσεις της Εταιρίας δεν έχουν καταστεί οριστικές. Η ∆ιοίκηση δεν αναµένει σηµαντικές ζηµίες από 
προσθετούς φόρους σχετικά µε τις ανέλεγκτες χρήσεις πέρα αυτών για τις οποίες έχει ήδη σχηµατιστεί 
πρόβλεψη (Σηµ. 8).  

24. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 

Στα συνδεδεµένα µέρη περιλαµβάνονται οι βασικοί µέτοχοι της Εταιρίας, δηλαδή η Lamda Development AE και 
η IRERE Property Investment Luxembourg. Επιπλέον συνδεδεµένα µέρη θεωρούνται και οι όµιλοι Lamda 
Development και HBSC Bank plc. Οι κατωτέρω συναλλαγές, αφορούν συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη. 

Ποσά σε Ευρώ
1.1.2013 έως 

31.12.2013

1.1.2012 έως 

31.12.2012

i) Πωλήσεις υπηρεσιών

- προς Λοιπά συνδεδεµένα µέρη 371.022 346.264

371.022 346.264

ii) Αγορές υπηρεσιών

- από Μετόχους 152.711 149.377

- από Λοιπά Συνδεδεµένα µέρη 3.455.735 4.112.522

3.608.446 4.261.900  
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iii) Υπόλοιπα τέλους χρήσης που προέρχονται από πωλήσεις-αγορές αγαθών/υπηρεσιών

31.12.2013 31.12.2012

Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη (Σηµείωση 9):

-Λοιπά συνδεδεµένα µέρη 35.502 55.234
35.502 55.234

Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένα µέρη (Σηµείωση 15):

-Μετόχους - 45.106

-Λοιπά συνδεδεµένα µέρη 1.062.735 1.496.973

1.062.735 1.542.079  

iv) ∆άνεια σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις: 31.12.2013 31.12.2012

Αρχή του έτους 149.250 -

∆άνεια χορηγηθέντα 29.850.000 29.850.000

Τόκος που πιστώθηκε 1.361.906 149.250

Τέλος έτους  31.361.156 29.999.250

v) ∆άνεια από συνδεδεµένες επιχειρήσεις: 31.12.2013 31.12.2012

Αρχή του έτους 226.955.638 257.146.028

Αποπληρωµή δανείων - (30.000.000)

Τόκος που χρεώθηκε (11.330.284) 12.689.919

Τόκος που εξοφλήθηκε 11.330.284 (12.880.309)

Τέλος έτους  226.955.638 226.955.638

vi) Τραπεζικές καταθέσεις σε συνδεδεµένα µέρη - 9.754.117  
 
 
 
 

Οι υπηρεσίες από και προς συνδεδεµένα µέρη, καθώς και οι πωλήσεις και αγορές αγαθών, γίνονται σύµφωνα µε 
τους τιµοκαταλόγους που ισχύουν για µη συνδεδεµένα µέρη. 

Στα συνδεδεµένα µέρη της Εταιρίας κατά την 31/12/2013 δεν συγκαταλέγεται πλέον ο όµιλος Eurobank Ergasias 
SA ( µετά την 28/02/2013) ύστερα από την απόκτηση της πλειοψηφίας των µετοχών αλλά και του ελέγχου αυτής  
από το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας.  

 

25. Μέρισµα 

Στην ετήσια Γενική συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας που πραγµατοποιήθηκε στις 21/06/2013, εγκρίθηκε και 
διανεµήθηκε µέρισµα ύψους € 2.201.184,00 για την χρήση 2012, το οποίο και καταβλήθηκε στις 05/07/2013. 
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26. Έκθεση φορολογικής συµµόρφωσης και Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις  

Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης 

Για την χρήση 2011 και εντεύθεν, οι Ελληνικές Ανώνυµες Εταιρίες και οι Εταιρίες Περιορισµένης Ευθύνης που οι 
ετήσιες οικονοµικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά,  υποχρεούνται να λαµβάνουν «Ετήσιο 
Πιστοποιητικό» που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994, το οποίο εκδίδεται µετά από 
φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από τον ίδιο Νόµιµο Ελεγκτή ή  ελεγκτικό γραφείο  που ελέγχει τις ετήσιες 
οικονοµικές καταστάσεις. Κατόπιν ολοκλήρωσης του φορολογικού ελέγχου, ο Νόµιµος Ελεγκτής ή ελεγκτικό 
γραφείο εκδίδει στην εταιρία «Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης» και στη συνέχεια ο Νόµιµος Ελεγκτής ή 
ελεγκτικό γραφείο την υποβάλει ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονοµικών το αργότερο µέχρι τη δέκατη µέρα του 
έβδοµου µήνα µετά το τέλος της διαχειριστικής χρήσης. Το Υπουργείο Οικονοµικών θα επιλέξει δείγµα εταιρειών 
τουλάχιστον της τάξης του 9% για έλεγχο από τις αρµόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου. Σύµφωνα µε τη 
σχετική νοµοθεσία, η οικονοµική χρήση 2012 θα πρέπει να θεωρείται οριστική για σκοπούς φορολογικού ελέγχου 
µετά από δεκαοκτώ µήνες από την υποβολή της «Έκθεσης Φορολογικής Συµµόρφωσης» προς το Υπουργείο 
Οικονοµικών. Με βάση την απόφαση ΠΟΛ 1236/18.10.2013 του Υπουργείου Οικονοµικών, η οικονοµική χρήση 
2011 θεωρείται πλέον οριστική κατά την 30η Απριλίου 2014. 

Ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις 

Η Εταιρία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2008 έως και 2010. Για τις χρήσεις 2011 
και 2012, ο φορολογικός έλεγχος διενεργήθηκε από την PricewaterhouseCoopers Α.Ε. Κατά την ολοκλήρωση του 
φορολογικού ελέγχου, η «Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης» έχει εκδοθεί χωρίς ουσιαστικές προσαρµογές 
όσον αφορά το έξοδο φόρων και την αντίστοιχη πρόβλεψη φόρων. 

Για τη χρήση 2013 ο φορολογικός έλεγχος ήδη διενεργείται από την PricewaterhouseCoopers Α.Ε. κατά την 
ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου, η διοίκηση της εταιρίας δεν αναµένει να προκύψουν σηµαντικές 
φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και που απεικονίζονται στις οικονοµικές 
καταστάσεις. Για τις ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις, υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων και 
προσαυξήσεων, κατά το χρόνο που αυτές θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν. 

  

27. Αµοιβές ορκωτών ελεγκτών λογιστών 

 

Οι συνολικές αµοιβές που χρέωσε, κατά το οικονοµικό έτος 2013 και 2012, η νόµιµη ελεγκτική εταιρία 
αναλύονται ως ακολούθως: 

1.1.2013 έως 

31.12.2013

1.1.2012 έως 

31.12.2012

Ελεγκτικές υπηρεσίες 34.175 34.200

Λοιπές ελεγκτικές υπηρεσίες 58.500 44.500

Λοιπές µη ελεγκτικές υπηρεσίες - 12.270
92.675 90.970  

 

 

28. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού 

∆εν έχουν προκύψει γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού, τα οποία να έχουν σηµαντική επίπτωση 
στις οικονοµικές καταστάσεις. 


