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Ενδιάµεσες Συνοπτικές Ενοποιηµένες και Εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις
για την περίοδο που έληξε την 31η Μαρτίου 2015
(Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες €, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

Ενοποιηµένος και Εταιρικός Ισολογισµός

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 9 έως 26 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Ενδιάµεσων Συνοπτικών Ενοποιηµένων και Εταιρικών Οικονοµικών Καταστάσεων για
την περίοδο που έληξε την 31η Μαρτίου 2015.
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Ενδιάµεσες Συνοπτικές Ενοποιηµένες και Εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις
για την περίοδο που έληξε την 31η Μαρτίου 2015
(Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες €, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

Ενοποιηµένη και Εταιρική Κατάσταση Αποτελεσµάτων

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 9 έως 26 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Ενδιάµεσων Συνοπτικών Ενοποιηµένων και Εταιρικών Οικονοµικών Καταστάσεων για
την περίοδο που έληξε την 31η Μαρτίου 2015.
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Ενδιάµεσες Συνοπτικές Ενοποιηµένες και Εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις
για την περίοδο που έληξε την 31η Μαρτίου 2015
(Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες €, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

Ενοποιηµένη και Εταιρική Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος

Οι παρούσες Ενδιάµεσες Συνοπτικές Ενοποιηµένες και Εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο που έληξε την 31η
Μαρτίου 2015, έχουν εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 13 Μαΐου 2015 και έχουν υπογραφεί εκ µέρους του από τους
κάτωθι:

Νικόλαος Α. Μπέρτσος

Γεώργιος Χρυσικός

Παναγιώτης-Αριστείδης Βάρφης

Ευάγγελος Τέντης

Πρόεδρος ∆.Σ.

∆ιευθύνων Σύµβουλος

Γενικός ∆ιευθυντής

Υπεύθυνος Λογιστηρίου

Μη Εκτελεστικό Μέλος ∆.Σ.

Εκτελεστικό Μέλος ∆.Σ.

Οικονοµικών Υπηρεσιών

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 9 έως 26 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Ενδιάµεσων Συνοπτικών Ενοποιηµένων και Εταιρικών Οικονοµικών Καταστάσεων για
την περίοδο που έληξε την 31η Μαρτίου 2015.
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Ενδιάµεσες Συνοπτικές Ενοποιηµένες και Εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις
για την περίοδο που έληξε την 31η Μαρτίου 2015
(Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες €, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

Ενοποιηµένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 9 έως 26 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Ενδιάµεσων Συνοπτικών Ενοποιηµένων και Εταιρικών Οικονοµικών Καταστάσεων για
την περίοδο που έληξε την 31η Μαρτίου 2015.
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Ενδιάµεσες Συνοπτικές Ενοποιηµένες και Εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις
για την περίοδο που έληξε την 31η Μαρτίου 2015
(Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες €, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

Εταιρική Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 9 έως 26 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Ενδιάµεσων Συνοπτικών Ενοποιηµένων και Εταιρικών Οικονοµικών Καταστάσεων για
την περίοδο που έληξε την 31η Μαρτίου 2015.
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Ενδιάµεσες Συνοπτικές Ενοποιηµένες και Εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις
για την περίοδο που έληξε την 31η Μαρτίου 2015
(Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες €, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

Ενοποιηµένη και Εταιρική Κατάσταση Ταµειακών Ροών

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 9 έως 26 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Ενδιάµεσων Συνοπτικών Ενοποιηµένων και Εταιρικών Οικονοµικών Καταστάσεων για
την περίοδο που έληξε την 31η Μαρτίου 2015.
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Ενδιάµεσες Συνοπτικές Ενοποιηµένες και Εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις για την
περίοδο που έληξε την 31η Μαρτίου 2015
(Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες €, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων
1.

Γενικές πληροφορίες

Οι παρούσες Ενδιάµεσες Συνοπτικές Ενοποιηµένες και Εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις περιλαµβάνουν τις
Εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας Grivalia Properties Ανώνυµη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη
Περιουσία (η «Εταιρεία») και τις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας και των θυγατρικών της
(µαζί ο «Όµιλος») για την περίοδο που έληξε την 31η Μαρτίου 2015.
Η Εταιρεία µετονοµάστηκε σε Grivalia Properties ΑΕΕΑΠ βάσει της υπ’ αριθ. Κ2-4690/30.09.2014 απόφασης του
Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας µε την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 1 του
καταστατικού περί επωνυµίας, όπως αυτή αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της την
28η Αυγούστου 2014.
Η Εταιρεία και ο Όµιλος αποτελούν έναν όµιλο διαχείρισης επενδύσεων ακίνητης περιουσίας µε ένα σηµαντικό
χαρτοφυλάκιο στην Ελλάδα, καθώς και χαρτοφυλάκιο στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Η Εταιρεία
δραστηριοποιείται στη µίσθωση επενδυτικών ακινήτων µέσω λειτουργικών µισθώσεων και είναι χαρακτηρισµένη ως
Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας του Ν. 2778/1999 από την 29η Σεπτεµβρίου 2005.
Η Εταιρεία έχει συσταθεί και είναι εγκατεστηµένη στo Μαρούσι, Ελλάδα. Η διεύθυνση της έδρας της Εταιρείας είναι
στη Λεωφόρο Κηφισίας 117 & Αγ. Κωνσταντίνου, Μαρούσι, Ελλάδα (Γ.Ε.ΜΗ. 000239101000) και οι µετοχές της
είναι εισηγµένες προς διαπραγµάτευση στο Χρηµατιστήριο Αθηνών.
Ο αριθµός απασχολούµενου προσωπικού της Εταιρείας και του Οµίλου την 31η Μάρτιου 2015 ανέρχεται σε 27 και
30 αντίστοιχα (31.03.2014:18 και 21 αντίστοιχα).
Οι παρούσες Ενδιάµεσες Συνοπτικές Ενοποιηµένες και Εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις (εφεξής οι «οικονοµικές
καταστάσεις») εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 13 Μαΐου 2015.
2.

Περιγραφή σηµαντικών λογιστικών αρχών

Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο (∆.Λ.Π.) 34,
‘Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις’ και πρέπει να εξετάζονται σε συνάρτηση µε τη δηµοσιευµένη ετήσια
οικονοµική έκθεση για τη χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2014.
Συγκριτικά στοιχεία
Ορισµένα συγκριτικά στοιχεία αναταξινοµήθηκαν όπου κρίθηκε απαραίτητο, για να είναι συγκρίσιµα µε την
παρουσίαση που πραγµατοποιήθηκε την κλειόµενη περίοδο.
3.

Βασικές Λογιστικές αρχές

Οι λογιστικές αρχές που έχουν υιοθετηθεί για τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων για το τρίµηνο που έληξε
την 31η Μαρτίου 2015 είναι ίδιες µε εκείνες που είχαν υιοθετηθεί και στην ετήσια οικονοµική έκθεση για τη χρήση
που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2014.
Τα έσοδα από µισθώµατα του Οµίλου δεν υπόκεινται σε εποχιακές διακυµάνσεις.
Τροποποιήσεις σε πρότυπα και νέες διερµηνείες που υιοθετήθηκαν από τον Όµιλο
Οι ακόλουθες τροποποιήσεις σε υπάρχοντα πρότυπα και νέες διερµηνείες, όπως εκδόθηκαν από το Συµβούλιο
∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ∆ΛΠ) και την Επιτροπή ∆ιερµηνειών ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής
Αναφοράς (Ε∆∆ΠΧΑ) και υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), είναι σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2015:
Ετήσιες βελτιώσεις σε ∆ΠΧΑ 2011-2013
Οι τροποποιήσεις εισάγουν σηµαντικές αλλαγές σε τρία ∆ΠΧΑ, ως επακόλουθο της δηµοσίευσης των
αποτελεσµάτων του κύκλου 2011-13 του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων του Συµβουλίου ∆ιεθνών Λογιστικών
Προτύπων, ως ακολούθως:
∆ιευκρινίζουν ότι το ∆ΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» εξαιρεί από το πεδίο εφαρµογής του την λογιστική
αντιµετώπιση του σχηµατισµού των από κοινού συµφωνιών στις οικονοµικές καταστάσεις των από κοινού
συµφωνιών.
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Ενδιάµεσες Συνοπτικές Ενοποιηµένες και Εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις για την
περίοδο που έληξε την 31η Μαρτίου 2015
(Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες €, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων
∆ιευκρινίζει ότι η εξαίρεση στο ∆ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση Εύλογης Αξίας» για την επιµέτρηση της εύλογης αξίας µιάς
οµάδας χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων σε συµψηφισµένη
βάση, αφορά τα συµβόλαια, εντός του πεδίου εφαρµογής και σύµφωνα µε τις διατάξεις του ∆ΛΠ 39
«Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση» ή του ∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα»,
ανεξαρτήτως εάν πληρούν τους ορισµούς των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων ή χρηµατοοικονοµικών
υποχρεώσεων σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 32 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση».
Αναφέρεται στην αλληλεξάρτηση του ∆ΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» και του ∆ΛΠ 40 «Επενδύσεις σε
Ακίνητα», διευκρινίζοντας στο τελευταίο ότι η εταιρεία θα πρέπει να εξετάσει εάν: (α) το αποκτηθέν ακίνητο
αποτελεί επενδυτικό ακίνητο στα πλαίσια του ∆ΛΠ 40 και (β) η απόκτηση του επενδυτικού ακινήτου αποτελεί
συνένωση επιχειρήσεων όπως αυτή ορίζεται στο ∆ΠΧΑ 3 Η υιοθέτηση των τροποποιήσεων δεν είχε επίπτωση στις
συνοπτικές ενοποιηµένες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου.

Ε∆∆ΠΧΑ 21, Εισφορές
Η διερµηνεία διευκρινίζει ότι µία εταιρεία αναγνωρίζει µία υποχρέωση για εισφορά ,που δεν είναι φόρος
εισοδήµατος, όταν η δραστηριότητα που προκαλεί την πληρωµή, όπως προσδιορίζεται από την σχετική νοµοθεσία,
λαµβάνει χώρα. ∆ιευκρινίζει, επίσης, ότι η υποχρέωση εισφοράς αναγνωρίζεται σταδιακά µόνο εάν η δραστηριότητα
που προκαλεί την καταβολή της εισφοράς πραγµατοποιείται κατά την διάρκεια µιας χρονικής περιόδου, σύµφωνα µε
την σχετική νοµοθεσία. Για µία εισφορά η οποία προκαλείται µετά την επίτευξη ενός ελάχιστου ορίου, η διερµηνεία
διευκρινίζει ότι καµία υποχρέωση δεν αναγνωρίζεται πριν επιτευχθεί το καθορισµένο κατώτατο όριο.
Η υιοθέτηση της διερµηνείας δεν είχε επίπτωση στις συνοπτικές ενοποιηµένες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις
του Οµίλου.
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Ενδιάµεσες Συνοπτικές Ενοποιηµένες και Εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις για την
περίοδο που έληξε την 31η Μαρτίου 2015
(Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες €, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων
4.

Πληροφόρηση κατά τοµέα

Α) Λειτουργικοί τοµείς Οµίλου
Για την περίοδο που έληξε την 31η Μαρτίου 2015:
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Ενδιάµεσες Συνοπτικές Ενοποιηµένες και Εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις για την
περίοδο που έληξε την 31η Μαρτίου 2015
(Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες €, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων
Για την περίοδο που έληξε την 31η Μαρτίου 2014:

Β) Γεωγραφικοί τοµείς Οµίλου
Για την περίοδο που έληξε την 31η Μαρτίου 2015:
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Ενδιάµεσες Συνοπτικές Ενοποιηµένες και Εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις για την
περίοδο που έληξε την 31η Μαρτίου 2015
(Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες €, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων
Για την περίοδο που έληξε την 31η Μαρτίου 2014:

5.

Επενδύσεις σε ακίνητα

Την 19η Μαρτίου 2015 η Εταιρεία, σε συνέχεια της σχετικής άδειας που έλαβε από την Τακτική Γενική Συνέλευση
των Μετόχων της στις 17 Μαρτίου 2015, προχώρησε στην απόκτηση ενός ακινήτου στο Ηράκλειο Κρήτης από την
«PRAKTIKER HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.» και την ταυτόχρονη µακροπρόθεσµη επαναµίσθωση από αυτή. Το
καταβληθέν τίµηµα για την απόκτηση του ακινήτου ανήλθε σε €8.500 (µη συµπεριλαµβανοµένων εξόδων απόκτησης
ποσού €60). Σύµφωνα µε σχετική εκτίµηση που διενήργησαν ανεξάρτητοι εκτιµητές, κατά την ηµεροµηνία
απόκτησης, η εκτιµηθείσα αξία του ακινήτου ανερχόταν σε ποσό €8.830. Η εν λόγω επένδυση χρηµατοδοτήθηκε από
την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας που πραγµατοποιήθηκε το 2014.

13

Ενδιάµεσες Συνοπτικές Ενοποιηµένες και Εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις για την
περίοδο που έληξε την 31η Μαρτίου 2015
(Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες €, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων
Οι επενδύσεις σε ακίνητα του Οµίλου επιµετρώνται σε εύλογη αξία. Στον κάτωθι πίνακα αναλύονται οι επενδύσεις σε
ακίνητα του Οµίλου ανά λειτουργικό τοµέα και γεωγραφική ζώνη:
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Ενδιάµεσες Συνοπτικές Ενοποιηµένες και Εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις για την
περίοδο που έληξε την 31η Μαρτίου 2015
(Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες €, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων
Πληροφορίες αναφορικά µε τις µεθόδους αποτίµησης των επενδυτικών ακινήτων ανά κατηγορία λειτουργικού τοµέα
και γεωγραφικής ζώνης:

H επιµέτρηση στην εύλογη αξία των µη χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων καθορίστηκε λαµβάνοντας
υπόψη την ικανότητα της Εταιρείας για την επίτευξη της µέγιστης και βέλτιστης χρήσης τους, αξιολογώντας τη
χρήση του κάθε στοιχείου που είναι φυσικά δυνατή, νοµικά επιτρεπτή και οικονοµικά εφικτή. Η εκτίµηση αυτή
βασίζεται στα φυσικά χαρακτηριστικά, στις επιτρεπόµενες χρήσεις και στο κόστος ευκαιρίας των
πραγµατοποιηµένων επενδύσεών.
Η αξία αποτίµησης των ακινήτων που έχουν αποκτηθεί µε χρηµατοδοτική µίσθωση κατά την 31.03.2015 ανέρχεται
σε €18.618 (31.12.2014: €18.721).
Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία για τις Α.Ε.Ε.Α.Π., οι αξίες των επενδύσεων σε ακίνητα αποτιµώνται από
ανεξάρτητους εκτιµητές, εκθέσεις των οποίων συντάσσονται υποχρεωτικά δύο φορές ανά έτος, για την 30η Ιουνίου
και 31η ∆εκεµβρίου. Η κάθε έκθεση βασίζεται σε δύο µεθόδους σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Εκτιµητικά Πρότυπα. Για το
συγκεκριµένο χαρτοφυλάκιο χρησιµοποιούνται η συγκριτική µέθοδος ή η µέθοδος εισοδήµατος σε συνδυασµό µε τη
µέθοδο προεξοφληµένων ταµειακών ροών. Σηµειώνεται ότι στα ακίνητα µε µισθωτή το δηµόσιο και µόνο σε αυτά
έχει χρησιµοποιηθεί η µέθοδος εισοδήµατος αντί της συγκριτικής µεθόδου.
Οι υποχρεώσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις και οι δανειακές υποχρεώσεις οι οποίες είναι εξασφαλισµένες µε
επενδύσεις σε ακίνητα αναφέρονται στη σηµείωση 11.
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Ενδιάµεσες Συνοπτικές Ενοποιηµένες και Εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις για την
περίοδο που έληξε την 31η Μαρτίου 2015
(Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες €, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων
6.

Συµµετοχή σε θυγατρικές

Εντός της κλειόµενης περιόδου το κονδύλι “Συµµετοχή σε θυγατρικές” αυξήθηκε κατά ποσό €4.582, όπως αυτό
αναλύεται στη σηµείωση 7.
7.

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις

Στο κονδύλι “Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις” της Εταιρείας κατά την 31η Μαρτίου 2015, περιλαµβάνεται
δάνειο µετόχων ποσού €8.070 πληρωτέο από τη θυγατρική εξωτερικού Retail Development S.A. (31.12.2014:
€8.070). Επιπροσθέτως, στο εν λόγω κονδύλι περιλαµβάνεται η δεδουλευµένη απαίτηση ενοικίων ποσού €3.182
(31.12.2014: €3.075).
Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2014, στο προαναφερθέν κονδύλι περιλαµβανόταν δάνειο µετόχων ποσού €4.515
πληρωτέο από τη θυγατρική εξωτερικού Eliade Tower S.A.. Στις 20 Φεβρουαρίου 2015, η εν λόγω θυγατρική προέβη
σε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της µέσω κεφαλαιοποίησης του δανείου µετόχων που είχε λάβει από την
Εταιρεία ποσού €4.515 και των οφειλόµενων, κατά την 31.12.2014, τόκων ποσού €67.
Στο κονδύλι “Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις” του Οµίλου κατά την 31η Μαρτίου 2015, περιλαµβάνεται η
δεδουλευµένη απαίτηση ενοικίων ποσού €3.620 (31.12.2014: €3.380).

8.

Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις

Η ανάλυση των εµπορικών και λοιπών απαιτήσεων έχει ως εξής:

Οι εµπορικές απαιτήσεις της Εταιρείας και του Οµίλου κατά την 31η Μαρτίου 2015 αυξήθηκαν κυρίως λόγω της
καθυστέρησης καταβολής µέρους των ενοικίων από το Ελληνικό ∆ηµόσιο.
Οι εµπορικές απαιτήσεις της Εταιρείας την 31η Μαρτίου 2015 περιλαµβάνουν προβλέψεις επισφαλών πελατών ποσού
€1.601, που σχηµατίστηκαν σε προηγούµενες περιόδους (31.12.2014: €1.601).
Οι εµπορικές απαιτήσεις του Οµίλου την 31η Μαρτίου 2015 περιλαµβάνουν προβλέψεις επισφαλών πελατών ποσού
€2.136 που σχηµατίστηκαν σε προηγούµενες περιόδους (31.12.2014: €2.136).

16

Ενδιάµεσες Συνοπτικές Ενοποιηµένες και Εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις για την
περίοδο που έληξε την 31η Μαρτίου 2015
(Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες €, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων
Η ενηλικίωση των εµπορικών απαιτήσεων αναλύεται ακολούθως:

9.

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

Η ανάλυση των ταµειακών διαθεσίµων και ισοδύναµων έχει ως εξής:

Η Εταιρεία µπορεί να χρησιµοποιήσει τα διαθέσιµά της ελεύθερα τηρώντας τα όσα ορίζονται στο Καταστατικό της
και τους περιορισµούς τους Νόµου 2778/1999 όπως ισχύει.
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Ενδιάµεσες Συνοπτικές Ενοποιηµένες και Εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις για την
περίοδο που έληξε την 31η Μαρτίου 2015
(Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες €, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων
10.

Ίδια Κεφάλαια

Η ανάλυση της µεταβολής των Ιδίων Κεφαλαίων του Οµίλου εντός της κλειόµενης περιόδου έχει ως εξής:

Ο συνολικός αριθµός εγκεκριµένων κοινών µετοχών κατά την 31η Μάρτιου 2015 είναι 101.260.000 (31η ∆εκεµβρίου
2014 – 101.260.000) µε ονοµαστική αξία (ποσό σε €) €2,13 ανά µετοχή. Το Μετοχικό Κεφάλαιο είναι ολοσχερώς
καταβληµένο και ανέρχεται σε ποσό €215.684. Όλες οι µετοχές είναι εισηγµένες προς διαπραγµάτευση στην κύρια
αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Οι µετοχές της Εταιρείας είναι κοινές ονοµαστικές µε δικαίωµα ψήφου.
Η µετοχική σύνθεση της Εταιρείας µε πρόσωπα άνω του 5% κατά την 31.03.2015 είναι η ακόλουθη:
•
•
•
•

Fairfax Financial Holdings Limited
Eurobank Ergasias Α.Ε.
Wellington Management Company LLP
Fidelity Management & Research LLC

41,50%
20,48%
11,16%
5,84%

Στο ανωτέρω ποσοστό της Fairfax Financial Holdings Limited περιλαµβάνεται η Wentworth Insurance Company
Limited (θυγατρική της Fairfax Financial Holdings Limited) η οποία κατέχει πλέον άµεσα 5.278.797 κοινές
ονοµαστικές µετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 5,21% επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας. Επίσης
περιλαµβάνεται η Odyssey Reinsurance Company (θυγατρική της Fairfax Financial Holdings Limited) η οποία
κατέχει πλέον άµεσα 9.596.988 κοινές ονοµαστικές µετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 9,48% επί του Μετοχικού
Κεφαλαίου της Εταιρείας.
Σηµειώνεται ότι τα ανωτέρω ποσοστά προκύπτουν σύµφωνα µε τις ληφθείσες γνωστοποιήσεις τύπου TR1 στις οποίες
έχουν προβεί τα ανωτέρω πρόσωπα.
Η Εταιρεία εντός της κλειόµενης περιόδου προέβη σε αγορά 70.492 ιδίων µετοχών συνολικού κόστους €532 µε µέση
τιµή κτήσης (ποσό σε €) €7,55 ανά µετοχή, σύµφωνα και µε την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των
µετόχων της 14ης Απριλίου 2014, η οποία παρείχε εκ νέου άδεια δυο ετών για την αγορά ιδίων µετοχών µέχρι του
αριθµού των 2.000.000 µετοχών, µε ανώτατη τιµή αγοράς (ποσό σε €) €15 ανά µετοχή και κατώτατη τιµή (ποσό σε €)
€2,13, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον
Ν.3604/2007.
Στις 31 Μαρτίου 2015 η Εταιρεία κατείχε 1.261.478 ίδιες µετοχές συνολικού κόστους €7.572 µε µέση τιµή κτήσης
(ποσό σε €) €6 ανά µετοχή. Στις 31 Μαρτίου 2014, η Εταιρεία κατείχε 1.150.571 ίδιες µετοχές συνολικού κόστους
€6.735 µε µέση τιµή κτήσης (ποσό σε €) €5,85 ανά µετοχή.
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Ενδιάµεσες Συνοπτικές Ενοποιηµένες και Εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις για την
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Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων
Αποθεµατικό παροχών σε συµµετοχικούς τίτλους
Το αποθεµατικό παροχών σε συµµετοχικούς τίτλους περιλαµβάνει ποσό €1.205 σχετιζόµενο µε συναλλαγές παροχών
στο προσωπικό που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών και διακανονίζονται µε συµµετοχικούς τίτλους. Ποσό
€340 επιβάρυνε τα αποτελέσµατα της κλειόµενης περιόδου στο κονδύλι “Αµοιβές και έξοδα προσωπικού-∆.Σ.”. Το
κόστος αυτών των παροχών προσδιορίζεται µε βάση την εύλογη αξία των σχετικών δικαιωµάτων κατά την
ηµεροµηνία που αυτά χορηγούνται και αναγνωρίζεται ως δαπάνη κατά τη διάρκεια των ετών από την ηµεροµηνία
χορήγησης µέχρι την ηµεροµηνία ωρίµανσης των σχετικών δικαιωµάτων µε ταυτόχρονη αύξηση των ιδίων
κεφαλαίων.
Επιπροσθέτως, στο εν λόγω αποθεµατικό έχει περιληφθεί ποσό €204 το οποίο αφορά πρόσθετες αµοιβές του
ανώτατου προσωπικού της Εταιρείας για τη χρήση 2014, του οποίου η καταβολή αναβλήθηκε για 3 χρόνια.
Λοιπά αποθεµατικά
Τα λοιπά αποθεµατικά περιλαµβάνουν κυρίως το τακτικό αποθεµατικό και τα αποθεµατικά από έσοδα φορολογηµένα
κατ’ ειδικό τρόπο, τα οποία αφορούν κέρδη από πώληση µετοχών µη εισηγµένων στο Χ.Α. και συγκεκριµένα της
εταιρείας Immobiliare Rio Nuovo S.p.A που πραγµατοποιήθηκαν στη χρήση 2002.
11.

∆άνεια, συµπεριλαµβανοµένων υποχρεώσεων χρηµατοδοτικών µισθώσεων

Όλα τα δάνεια είναι κυµαινόµενου επιτοκίου. Ο Όµιλος είναι εκτεθειµένος στις διακυµάνσεις των επιτοκίων που
επικρατούν στην αγορά και τα οποία επηρεάζουν τη χρηµατοοικονοµική του θέση και τις ταµειακές ροές. Το κόστος
δανεισµού δύναται να αυξάνεται ή να µειώνεται ως αποτέλεσµα τέτοιων διακυµάνσεων.

Η λήξη των δανείων, συµπεριλαµβανοµένων υποχρεώσεων χρηµατοδοτικών µισθώσεων έχει ως εξής:
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Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων
Η έκθεση των δανειακών υποχρεώσεων του Οµίλου σε αλλαγές επιτοκίων και οι συµβατικές ηµεροµηνίες
επαναποτίµησης περιορίζονται σε µία µέγιστη περίοδο επαναποτίµησης διάρκειας 6 µηνών.
Η εύλογη αξία αυτών των δανείων κυµαινόµενου επιτοκίου προσέγγιζε τη λογιστική τους αξία στις διάφορες
ηµεροµηνίες ισολογισµού, καθώς η επίδραση της προεξόφλησης δεν είναι σηµαντική. Η εύλογη αξία έχει
υπολογιστεί βάσει χρηµατοροών οι οποίες έχουν προεξοφληθεί χρησιµοποιώντας ένα επιτόκιο σύµφωνο µε τα
τελευταία ισχύοντα κυµαινόµενα επιτόκια.
Ο Όµιλος δεν είναι εκτεθειµένος σε συναλλαγµατικό κίνδυνο σε σχέση µε τα δάνειά του, αφού όλα τα δάνεια είναι
στο λειτουργικό νόµισµα (Ευρώ).
Οι υποχρεώσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις και δανειακές συµβάσεις είναι εξασφαλισµένες µε εµπράγµατες
εξασφαλίσεις επί ακινήτων.
Έχει εγγραφεί προσηµείωση υποθήκης ποσού €4.660 υπέρ της Eurobank A.D. Beograd επί ακινήτου της θυγατρικής
εταιρείας Reco Real Property A.D. που βρίσκεται στο Βελιγράδι της Σερβίας οδός Terazije 7-9.
Έχει εγγραφεί προσηµείωση υποθήκης ποσού €22.000 υπέρ της Τράπεζας Eurobank Ergasias Α.Ε. επί ακινήτου της
θυγατρικής εταιρείας Seferco Development S.A. που βρίσκεται στο Βουκουρέστι της Ρουµανίας, Λεωφόρος Dimtrie
Pompeiu 6A.
Έχει εγγραφεί προσηµείωση υποθήκης ποσού €12.000 υπέρ της Τράπεζας Eurobank Ergasias Α.Ε. επί ακινήτου της
θυγατρικής εταιρείας Eliade Tower S.A. που βρίσκεται στο Βουκουρέστι της Ρουµανίας, Λεωφόρος Mircea Eliade
18.
Τέλος, έχει εγγραφεί προσηµείωση υποθήκης ποσού €29.900 υπέρ της Τράπεζας Alpha Bank επί των ακινήτων της
µητρικής Εταιρείας που βρίσκονται στον Ταύρο, 25ης Μαρτίου & Θεσσαλονίκης και στην Αθήνα, Σταδίου 49.
12.

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

Η ανάλυση των προµηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων έχει ως εξής:

13.

Φόροι

Ως Ανώνυµη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, η Εταιρεία απαλλάσσεται από φόρο εισοδήµατος και ο
φόρος καθορίζεται βάσει της εύλογης αξίας των επενδύσεων της σε ακίνητα και των ταµειακών διαθεσίµων και
ισοδυνάµων µε φορολογικό συντελεστή 10% επί του εκάστοτε ισχύοντος επιτοκίου παρέµβασης της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας (Επιτοκίου Αναφοράς) προσαυξανόµενου κατά µία (1) ποσοστιαία µονάδα (ο τύπος της
φορολόγησης είναι ως εξής: 10% * (Επιτόκιο αναφοράς της ΕΚΤ + 1%)). Με την καταβολή του φόρου αυτού
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Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων
εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση της Εταιρείας και των µετόχων της. Οι φόροι της κλειόµενης περιόδου για τον
Όµιλο και την Εταιρεία ανέρχονται σε €1.477 και €1.038 αντίστοιχα.
Στο κονδύλι των φόρων, για την Εταιρεία, για την περίοδο που έληξε την 31η Μαρτίου 2015 περιλαµβάνεται
πρόβλεψη για τον τρέχοντα φόρο ποσού €239, καθώς και πρόβλεψη εξόδου για την επιβολή του ενιαίου φόρου
ιδιοκτησίας ακινήτων ποσού €792. Κατά την περίοδο που έληξε την 31η Μαρτίου 2014, στο εν λόγω κονδύλι
περιλαµβανόταν πρόβλεψη για τρέχοντα φόρο ποσού €240 καθώς και πρόβλεψη εξόδου για την επιβολή του ενιαίου
φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων ποσού €400.
Η θυγατρική εσωτερικού Cloud Hellas Κτηµατική Α.Ε. έχει έδρα στην Ελλάδα και αντιµετωπίζεται φορολογικά ως
Α.Ε.Ε.Α.Π.. Στο κονδύλι των φόρων για την εν λόγω θυγατρική , για την περίοδο που έληξε την 31η Μαρτίου 2015
περιλαµβάνεται πρόβλεψη για τον τρέχοντα φόρο ποσού €19 (31.03.2014: €0), καθώς και πρόβλεψη εξόδου για την
επιβολή του ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων ποσού €125 (31.03.2014: €100).
Οι θυγατρικές εξωτερικού της Εταιρείας φορολογούνται στο εισόδηµά τους, βάσει φορολογικού συντελεστή 16%
στη Ρουµανία και 10% στη Σερβία. Για τις θυγατρικές στη Ρουµανία για την περίοδο που έληξε την 31η Μαρτίου
2015 ο εν λόγω φόρος ανέρχεται σε συνολικό ποσό €167, ενώ για τη θυγατρική στη Σερβία δεν προέκυψε
σηµαντικός φόρος.

14.

Μερίσµατα ανά Μετοχή
η

Την 17 Μαρτίου 2015, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ενέκρινε τη διανοµή µερίσµατος συνολικού
ποσού €30.378 από τα κέρδη της χρήσης 2014 ([ποσό σε €] €0,30 ανά µετοχή) συµπεριλαµβανοµένου και του
προµερίσµατος που πληρώθηκε κατά την 13η Ιανουαρίου 2015 ποσού €10.007 ([ποσό σε €] €0,10 ανά µετοχή).
Αφετηρία καταβολής του υπολοίπου προς διανοµή µερίσµατος ([ποσό σε €] €0,20 ανά µετοχή) ορίστηκε η 26η
Μαρτίου 2015 µέσω της πληρώτριας Τράπεζας Eurobank Ergasias Α.Ε..

15.

Κέρδη/ (ζηµιές) ανά µετοχή

Τα βασικά κέρδη/ (ζηµιές) ανά µετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη/ (ζηµιές) που αναλογούν στους
µετόχους µε το µέσο σταθµισµένο αριθµό µετοχών που βρίσκονταν σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της περιόδου.

Τα αποµειωµένα κέρδη ανά µετοχή είναι τα ίδια µε τα βασικά κέρδη ανά µετοχή για όλες τις εικονιζόµενες
περιόδους, διότι δεν υπήρχαν πιθανές αποµειωµένες κοινές µετοχές.

16.

Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις

Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις που έληξαν την 31η ∆εκεµβρίου 2008, 2009 και 2010. Η
∆ιοίκηση δεν αναµένει να προκύψουν σηµαντικές υποχρεώσεις για τις ανέλεγκτες χρήσεις. H Εταιρεία έχει ελεγχθεί
από νόµιµο ελεγκτή σύµφωνα µε το άρθρο 82 παρ. 5 Ν. 2238/1994 και έχει λάβει φορολογικό πιστοποιητικό για τις
χρήσεις 2011, 2012 και 2013, ενώ αναµένει το φορολογικό πιστοποιητικό για τη χρήση 2014.
Κατά τη διάρκεια του Νοεµβρίου 2005, οι φορολογικές αρχές κατέληξαν ότι η Εταιρεία θα επιβαρυνθεί µε επιπλέον
φόρο εισοδήµατος και πρόστιµα συνολικού ποσού €1.191, σε σχέση µε έλεγχο που διενεργήθηκε αναφορικά µε τις
ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις έως και την 31η ∆εκεµβρίου 2004. Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας, στηριζόµενη στη
γνώµη των νοµικών της συµβούλων, εκτιµά ότι υπάρχει σοβαρή βάση αµφισβήτησης και έχει προβεί ένδικα σε
διεκδίκηση ακύρωσης του επιπλέον φόρου εισοδήµατος και προστίµων µέχρι και ποσού €1.191. Η εκδίκαση της
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υπόθεσης έγινε την 1η Απριλίου 2014 και εκκρεµεί η έκδοση της απόφασης. Η ∆ιοίκηση εκτιµά ότι δεν απαιτείται ο
σχηµατισµός πρόβλεψης για τα παραπάνω ποσά, καθώς δεν αναµένεται να προκύψουν σηµαντικές υποχρεώσεις.
17.

Κεφαλαιουχικές ∆εσµεύσεις

Κατά την 31η Μαρτίου 2015 για τον Όµιλο, υφίστανται κεφαλαιουχικές δεσµεύσεις για βελτιώσεις επενδυτικών
ακινήτων ποσού €565.
18.

Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη

Η Εταιρεία ελέγχεται από την Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. (που εδρεύει στην Αθήνα και οι µετοχές της είναι
εισηγµένες προς διαπραγµάτευση στο Χρηµατιστήριο Αθηνών). Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του Μετοχικού
Κεφαλαίου της Εταιρείας την 31η Ιανουαρίου 2014 και την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση των νέων µετοχών στο
Χρηµατιστήριο Αθηνών την 6η Φεβρουαρίου 2014, το ποσοστό της Τράπεζας Eurobank Ergasias Α.Ε στο Μετοχικό
Κεφάλαιο της Εταιρείας διαµορφώθηκε σε 33,95%. Στις 25 Ιουνίου 2014, η Τράπεζα Eurobank Ergasias µεταβίβασε
µέσω του Χρηµατιστηρίου Αθηνών σε θεσµικούς επενδυτές συνολικά 13.636.848 κοινές ονοµαστικές µετοχές της
Εταιρείας οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 13,47% του Μετοχικού της Κεφαλαίου, συνεπώς το ποσοστό
συµµετοχής της Τράπεζας Eurobank Ergasias Α.Ε. στο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας µειώθηκε από 33,95% σε
20,48%.
Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας Eurobank Ergasias Α.Ε. η οποία
καλύφθηκε εξ’ ολόκληρου από ιδιώτες, θεσµικούς και λοιπούς επενδυτές, το ποσοστό των κοινών µετοχών µε
δικαίωµα ψήφου που κατείχε το ΤΧΣ, µειώθηκε από 95,23% σε 35,41%. Επιπλέον, στο πλαίσιο του Νόµου
3864/2010 («Νόµος ΤΧΣ»), όπως τροποποιήθηκε από το Νόµο 4254/2014, τα δικαιώµατα ψήφου του ΤΧΣ στις
Γενικές Συνελεύσεις της Τράπεζας είναι πλέον περιορισµένα. Ως εκ τούτου, από τις αρχές του Μαΐου 2014, το ΤΧΣ
δεν είναι πλέον ο ελέγχων µέτοχος της Τράπεζας, αλλά θεωρείται ότι ασκεί ουσιώδη επιρροή. Κατά συνέπεια, το
ΤΧΣ θεωρείται συνδεόµενο µέρος, ενώ οι ελληνικές τράπεζες που επηρεάζονται σηµαντικά από το ΤΧΣ στο πλαίσιο
της ανακεφαλαιοποίησής τους, δε θεωρούνται συνδεόµενα µέρη.
Βάσει της από 17ης Οκτωβρίου 2014 Συµφωνίας Μετοχών που έχουν συνάψει η Fairfax Financial Holdings Limited
και η Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E., οι ως άνω εταιρείες έχουν αναλάβει την υποχρέωση να ακολουθούν κοινή
πολιτική ως προς τον έλεγχο και τη διοίκηση της Εταιρείας. Επιπρόσθετα η Fairfax Financial Holdings Limited
κατέχει το 41,50% του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, καθώς και το 100% της Praktiker Hellas A.E.. Ως εκ
τούτου προκύπτει έµµεσα σχέση της Εταιρείας µε την εταιρεία Praktiker ως συνδεδεµένο µέρος.
Όλες οι συναλλαγές από και προς τα συνδεδεµένα µέρη γίνονται µε τους συνήθεις ορούς της αγοράς.
Οι παρακάτω συναλλαγές πραγµατοποιήθηκαν µε συνδεδεµένα µέρη:
α) Έσοδα από µισθώµατα και παροχή υπηρεσιών

Τα έσοδα του Οµίλου από µισθώσεις µε την Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. ανέρχονται σε 20% για την περίοδο
που έληξε την 31η Μαρτίου 2015 (31.03.2014: 25%).
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β) Έξοδα που αφορούν παροχή υπηρεσιών

γ) Έξοδα ασφάλισης επενδυτικών ακινήτων

δ) Έξοδα ασφάλισης προσωπικού

ε) Χρηµατοοικονοµικά έξοδα

23

Ενδιάµεσες Συνοπτικές Ενοποιηµένες και Εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις για την
περίοδο που έληξε την 31η Μαρτίου 2015
(Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες €, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων
στ) Έσοδα από τόκους ταµειακών διαθεσίµων και ισοδύναµων

ζ) Μεταφορές κεφαλαίων (δάνεια, χρηµατοδοτικές µισθώσεις)

η) Αµοιβές και παροχές ∆ιοίκησης – Όµιλος και Εταιρεία

Κατά την 31η Μαρτίου 2015, το υπόλοιπο των εντόκων δανείων που έχει χορηγηθεί σε ∆ιευθυντικά Στελέχη
ανέρχεται σε ποσό €239.
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θ) Υπόλοιπα που προέρχονται από συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη
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ι) ∆εσµεύσεις και ενδεχόµενες υποχρεώσεις
∆εν υπήρχαν δεσµεύσεις και ενδεχόµενες υποχρεώσεις µεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεµένων µερών.

19.

Μεταγενέστερα γεγονότα της ηµεροµηνίας του Ισολογισµού

∆εν υπάρχουν µεταγενέστερα της 31ης Μαρτίου 2015 γεγονότα, που να αφορούν τον Όµιλο ή την Εταιρεία, για τα
οποία επιβάλλεται αναφορά από τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.
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