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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

«CLOUD HELLAS ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31
η
 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, 

Με βάση τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920, σας παραθέτουµε την Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας «CLOUD 

HELLAS ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.» για τις Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση 2016. Η παρούσα Έκθεση περιλαµβάνει 

τις πληροφορίες του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, τις Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση 2016, τις σηµειώσεις 

επί των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων της χρήσης αυτής που προβλέπουν τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Αναφοράς, ως και την Έκθεση του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Παρότι καθυστέρησε το κλείσιµο της πρώτης αξιολόγησης  του τρίτου Προγράµµατος ∆ηµοσιονοµικής Προσαρµογής το οποίο 

οδήγησε σε υφεσιακού χαρακτήρα δηµοσιονοµικά µέτρα, επιβαρύνοντας µε πρόσθετους άµεσους και έµµεσους φόρους τα 

νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, τα βασικά δηµοσιονοµικά µεγέθη της ελληνικής οικονοµίας για το 2016 παρουσίασαν 

σταθεροποιητικές τάσεις. Η καθυστέρηση της δεύτερης αξιολόγησης δηµιουργεί αβεβαιότητα για την επίτευξη των στόχων του 

2017, την καθυστέρηση της συµφωνίας σχετικά µε το δηµόσιο χρέος και την ένταξη στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης της 

ΕΚΤ. 

Η Εταιρεία αντιµετωπίζεται φορολογικά σύµφωνα µε τις διατάξεις που διέπουν τη φορολογία των Α.Ε.Ε.Α.Π..Ο κλάδος των 

Α.Ε.Ε.Α.Π. επιβαρύνθηκε υπερβολικά από τα πρόσθετα φορολογικά µέτρα που θεσπίστηκαν εντός του 2016. Η πρωτοφανής 

αύξηση κατά 614% του συντελεστή του φόρου επί του ενεργητικού της Εταιρείας σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση, καθώς 

και η αύξηση του συντελεστή του συµπληρωµατικού φόρου στον ΕΝΦΙΑ κατά 120% αποτυπώνονται στα οικονοµικά 

αποτελέσµατα της χρήσης. 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ο κλάδος του επαγγελµατικού ακινήτου παρουσίασε ελαφρά πτωτικές τάσεις, παρά τη σταθεροποίηση 

που είχε παρατηρηθεί το προηγούµενο έτος, ενώ τα ποιοτικά ακίνητα παραµένουν σε πλεονεκτικότερη θέση. 

Το 2016 η αξία του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας παρουσίασε κέρδη κατά €785 έναντι ζηµιών €80 το 2015. 

Την 31.12.2016 το χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας περιλάµβανε τέσσερα (4) ακίνητα. Τα ακίνητα του χαρτοφυλακίου της 

Εταιρείας βρίσκονται στην Ελλάδα, τρία (3) εκ των οποίων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των Αθηνών και ένα (1) στη 

Θεσσαλονίκη. 

Στις 31.12.2016, το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο των ακινήτων της Εταιρείας περιλάµβανε ακίνητα συνολικής εκµισθώσιµης 

επιφάνειας περίπου 65.292 τ.µ. µε εύλογη αξία €65.047 όπως αποτιµήθηκε από τους ανεξάρτητους εκτιµητές της εταιρείας 

Savills Ελλάς ΕΠΕ. 

Η Εταιρεία κατά την 31.12.2016 δε διαθέτει υποκαταστήµατα. 

Η ∆ιοίκηση µεριµνεί έτσι ώστε τα κτίρια της Εταιρείας να είναι φιλικά προς το περιβάλλον. 

Κύκλος εργασιών: Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας για τη χρήση 2016 παρέµεινε σταθερός κι ανέρχεται σε €5.596 έναντι 

€5.575 για τη χρήση 2015. 

Αποτελέσµατα από αναπροσαρµογή των επενδύσεων σε ακίνητα σε εύλογη αξία: Τα κέρδη της Εταιρείας από 

αναπροσαρµογή των επενδύσεων σε ακίνητα σε εύλογη αξία για το έτος που έληξε την 31
η
 ∆εκεµβρίου 2016 ανήλθαν σε €785 

έναντι ζηµιών από αναπροσαρµογή των επενδύσεων σε ακίνητα σε εύλογη αξία ύψους €80 της προηγούµενης χρήσης.  

Λειτουργικά κέρδη: Τα λειτουργικά κέρδη της Εταιρείας για τη χρήση 2016 ανήλθαν σε €5.225 έναντι κερδών €4.631 της 

προηγούµενης χρήσης. Τα λειτουργικά κέρδη της Εταιρείας µη συµπεριλαµβανοµένων καθαρών κερδών/(ζηµιών) από 

αναπροσαρµογή των επενδύσεων σε ακίνητα σε εύλογη αξία ανήλθαν σε ποσό €4.440 έναντι ποσού €4.711 της προηγουµένης 

χρήσης, παρουσιάζοντας µείωση ποσού €271 ή 6%. 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα: Τα χρηµατοοικονοµικά έσοδα της Εταιρείας για τη χρήση 2016 ανήλθαν σε €11 έναντι €13 της 

προηγούµενης χρήσης παρουσιάζοντας µείωση ποσού €2 ή 15%. Παρά την επιτυχή διαχείριση των διαθεσίµων, η µείωση των 

χρηµατοοικονοµικών εσόδων από τόκους αποδίδεται στα χαµηλότερα κεφάλαια υπό διαχείριση κυρίως λόγω της µείωσης του 

Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό €8.000 µε ισόποση καταβολή µετρητών στη µητρική εταιρεία Grivalia 

Properties ΑΕΕΑΠ και τη διανοµή µερίσµατος της χρήσης 2015 ύψους €2.700. 
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Φόροι: Οι φόροι της Εταιρείας για τη χρήση 2016 ανήλθαν σε €325 έναντι €76 της προηγούµενης χρήσης, παρουσιάζοντας µία 

αύξηση ποσού €249 ή 328%. Όπως αναφέρεται στη σηµείωση 14 των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων για τη χρήση που 

έληξε την 31
η
 ∆εκεµβρίου 2016, η Εταιρεία αντιµετωπίζεται φορολογικά σύµφωνα µε τις διατάξεις που διέπουν τη φορολογία 

των Α.Ε.Ε.Α.Π. και φορολογείται 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. Βάσει του νέου φορολογικού νόµου ο 

οφειλόµενος φόρος δε µπορεί να είναι µικρότερος του 0,75% (ετησίως) των επενδύσεών της. Η σηµαντική αύξηση των φόρων 

είναι αποτέλεσµα του νέου φορολογικού νοµοσχεδίου  

Καθαρά κέρδη µετά από φόρους: Συνέπεια των παραπάνω, τα καθαρά κέρδη µετά από φόρους της χρήσης 2016 ανήλθαν σε 

€4.911 έναντι €4.567 της προηγούµενης χρήσης παρουσιάζοντας αύξηση ποσού €344 ή 8%. 

Βασικοί ∆είκτες 

Η Εταιρεία αξιολογεί τα αποτελέσµατα και την απόδοση της σε µηνιαία βάση εντοπίζοντας έγκαιρα και αποτελεσµατικά 

αποκλίσεις από τους στόχους της και λαµβάνει διορθωτικά µέτρα όπου κρίνει αναγκαίο. Η αποδοτικότητα της Εταιρείας 

µετράται κάνοντας χρήση χρηµατοοικονοµικών δεικτών απόδοσης που χρησιµοποιούνται διεθνώς: 

 31.12.2016 31.12.2015 

∆είκτης Ρευστότητας   

Γενική Ρευστότητα (Current Ratio) 6,28x 21,96x 

∆είκτες ∆ιάρθρωσης Κεφαλαίων   

Ίδια Κεφάλαια προς Σύνολο Ενεργητικού 99% 99% 

∆είκτες Αποδοτικότητας   

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων 7% 6% 

Αποδοτικότητα Επενδυµένων Κεφαλαίων 7% 6% 

Κεφάλαια από τη Λειτουργία (Funds from Operations) 

 31.12.2016 31.12.2015 Μεταβολή % 

Κεφάλαια από την λειτουργία (F.F.O.) 4.143 4.659 (516) (11%) 

Προσαρµοσµένο EBITDA 

 31.12.2016 31.12.2015 Μεταβολή % 

Προσαρµοσµένο EBITDA 4.457 4.723 (266) (6%) 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 

∆εν υπήρξαν σηµαντικά γεγονότα κατά τη χρήση που έληξε την 31
η
 ∆εκεµβρίου 2016. 

ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

∆εν υπάρχουν µεταγενέστερα της 31
ης

 ∆εκεµβρίου 2016 γεγονότα, που να αφορούν την Εταιρεία, για τα οποία επιβάλλεται 

αναφορά. 
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ 

Μεταβολές στις αξίες των ακινήτων  

Οι µεταβολές στις αξίες των ακινήτων έχουν αντίκτυπο στην κατάσταση αποτελεσµάτων και τον ισολογισµό ανάλογα µε την 

εµπορική τους αξία. Κατά την κλειόµενη χρήση, η Εταιρεία είχε κέρδη από αναπροσαρµογή των επενδύσεων σε ακίνητα σε 

εύλογη αξία. Οι µεταβολές στις εµπορικές αξίες των ακινήτων έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην κερδοφορία και τα στοιχεία 

του ενεργητικού της Εταιρείας. Η Εταιρεία συνάπτει µακροχρόνιες µισθώσεις µε ποιοτικούς µισθωτές. 

 

Επισφάλειες από µισθωτές 

Οι απαιτήσεις θα επηρεαστούν αρνητικά σε περίπτωση που οι µισθωτές αδυνατούν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. 

Ωστόσο, η Εταιρεία, έχει ένα χαρτοφυλάκιο το οποίο συνίσταται από γνωστές εταιρείες στην Ελλάδα και αυτό θα εξοµαλύνει 

την επίδραση των  µεµονωµένων περιπτώσεων που τυχόν δεν θα µπορούν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους.  

Η Εταιρεία εντός της περιόδου αναγνώρισε πρόβλεψη επισφάλειας από την εταιρεία Μαρινόπουλος Α.Ε. Γενικού Εµπορίου 

ποσού €450 από τη λειτουργική µίσθωση ενός (1) εµπορικού ακινήτου. 

Κίνδυνος Επιτοκίου 

Ο κίνδυνος επιτοκίου για την Εταιρεία προκύπτει κυρίως από µακροχρόνιες χρηµατοοικονοµικές µισθώσεις, καθώς και τις 

επενδύσεις κεφαλαίων σε προθεσµιακές καταθέσεις. 

Χρηµατοοικονοµικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία εκτίθεται σε χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως ο κίνδυνος αγοράς (συναλλαγµατικός κίνδυνος, κίνδυνος τιµών 

και κίνδυνος ταµειακών ροών από µεταβολές επιτοκίων), ο πιστωτικός κίνδυνος και ο κίνδυνος ρευστότητας. Οι 

χρηµατοοικονοµικοί κίνδυνοι σχετίζονται µε τα παρακάτω χρηµατοοικονοµικά µέσα: εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις, 

ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα, προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις. Οι λογιστικές αρχές σχετικά µε τα παραπάνω 

χρηµατοοικονοµικά µέσα περιγράφονται στη σηµείωση 2. 

Η διαχείριση κινδύνων εστιάζεται κυρίως στην αναγνώριση και εκτίµηση των χρηµατοοικονοµικών κινδύνων όπως ο 

συναλλαγµατικός κίνδυνος, ο κίνδυνος επιτοκίου και ο πιστωτικός κίνδυνος. 

α) Κίνδυνος αγοράς 

i) Συναλλαγµατικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται σε ένα και µόνο οικονοµικό περιβάλλον (στην Ελλάδα) και συνεπώς όλες οι συναλλαγές της 

Εταιρείας διεξάγονται σε Ευρώ. Η Εταιρεία κατά πάγια τακτική, δεν προαγοράζει συνάλλαγµα και δε συνάπτει συµβόλαια 

µελλοντικής εκπλήρωσης συναλλάγµατος µε εξωτερικούς αντισυµβαλλόµενους. 

ii) Κίνδυνος τιµών 

Η Εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο από τη µεταβολή τιµών της αξίας των ακινήτων και των µισθωµάτων. Για τη µείωση του 

κινδύνου τιµών, η Εταιρεία συνάπτει µακροπρόθεσµες λειτουργικές µισθώσεις µε τους περισσότερους µισθωτές διάρκειας 25 µε 

30 έτη. Οι αναπροσαρµογές των ενοικίων συνδέονται µε τον ελληνικό ∆.Τ.Κ. και σε περίπτωση αποπληθωρισµού δεν υπάρχει 

αρνητική επίπτωση ως προς το έσοδο της Εταιρείας. Επιπλέον ορισµένα µισθωτήρια συµβόλαια εµπεριέχουν και όρους 

µισθώµατος βάσει ποσοστού καθαρών πωλήσεων του ακινήτου. Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο σχετικά µε 

χρηµατοοικονοµικά µέσα εφόσον δεν κατέχει συµµετοχικούς τίτλους 

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

Η Εταιρεία έχει στο ενεργητικό της έντοκα στοιχεία που περιλαµβάνουν καταθέσεις όψεως και βραχυπρόθεσµες τραπεζικές 

καταθέσεις.  

Για τη µείωση της έκθεσης της Εταιρείας σε διακυµάνσεις των επιτοκίων, οι ηµεροµηνίες αναπροσαρµογής των επιτοκίων 

περιορίζονται σε περίοδο τριών µηνών. 

β) Πιστωτικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία έχει συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου αναφορικά µε τα ταµειακά υπόλοιπα, τις καταθέσεις όψεως και τα έσοδα 

από ενοίκια που προέρχονται από συµβόλαια λειτουργικής µίσθωσης ακίνητης περιουσίας. Ωστόσο, δεν αναµένονται 

σηµαντικές ζηµιές, αφού έχουν αναπτυχθεί διαδικασίες, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι οι συµφωνίες µίσθωσης ακινήτων 

πραγµατοποιούνται µε πελάτες µε επαρκή πιστοληπτική ικανότητα και ότι οι ταµειακές συναλλαγές περιορίζονται µόνο σε 

πιστωτικά ιδρύµατα. Να σηµειωθεί ότι για την ελαχιστοποίηση του εν λόγω κινδύνου, η Εταιρεία τοποθετεί τα χρηµατικά της 

διαθέσιµα σε συστηµικές τράπεζες και θυγατρικές συστηµικών τραπεζών. Εάν για τους πελάτες υπάρχει πιστοληπτική 

αξιολόγηση, τότε χρησιµοποιείται η εν λόγω αξιολόγηση. Αν δεν υπάρχει πιστοληπτική αξιολόγηση, τότε πραγµατοποιείται 
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έλεγχος της πιστοληπτικής ικανότητας του πελάτη, λαµβάνοντας υπόψη την οικονοµική του κατάσταση, την προηγούµενη 

εµπειρία καθώς και άλλους παράγοντες. 

Η µέγιστη έκθεση της Εταιρείας σε πιστωτικό κίνδυνο ισούται µε τη λογιστική αξία των ανωτέρω συναλλαγών. 

γ) Κίνδυνος ρευστότητας 

Συνετή διαχείριση του κίνδυνου ρευστότητας συνεπάγεται επαρκή ταµειακά διαθέσιµα, δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων και 

δυνατότητα κλεισίµατος ανοικτών θέσεων αγοράς. 

Οι ανάγκες ρευστότητας της Εταιρείας ικανοποιούνται πλήρως από την έγκαιρη πρόβλεψη των εκάστοτε χρηµατικών αναγκών 

σε συνδυασµό µε την έγκαιρη είσπραξη των απαιτήσεων. 

Πληθωριστικός Κίνδυνος 

H έκθεση της Εταιρείας σε πληθωριστικό κίνδυνο είναι ελαχιστοποιηµένη καθώς συνάπτει µακροπρόθεσµες λειτουργικές 

µισθώσεις µε τους περισσότερους µισθωτές διάρκειας 25 έως 30 ετών. Οι αναπροσαρµογές των ενοικίων συνδέονται µε τον 

∆.Τ.Κ. και σε περίπτωση αποπληθωρισµού δεν υπάρχει αρνητική επίπτωση ως προς το έσοδο της Εταιρείας. Επιπλέον ορισµένα 

µισθωτήρια συµβόλαια εµπεριέχουν και όρους µισθώµατος βάσει ποσοστού καθαρών πωλήσεων του ακινήτου. 

Εξωτερικοί Παράγοντες 

Η Εταιρεία έχει επενδύσεις στην Ελλάδα. Η Εταιρεία µπορεί να επηρεαστεί από εξωτερικούς παράγοντες όπως η πολιτική 

αστάθεια, η οικονοµική αστάθεια και οι αλλαγές στο φορολογικά καθεστώς.  

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

Όλες οι συναλλαγές από και προς τα συνδεδεµένα µέρη γίνονται µε τους συνήθεις όρους της αγοράς. Οι συναλλαγές µε 

συνδεδεµένα µέρη, όπως ορίζονται από το ∆ΛΠ 24, περιγράφονται αναλυτικά στη σηµείωση 17 των Χρηµατοοικονοµικών 

Καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31
η
 ∆εκεµβρίου 2016. 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2017 

Η έκβαση της πορείας της ελληνικής οικονοµίας για το 2017 θα εξαρτηθεί σηµαντικά από τη θετική ολοκλήρωση της δεύτερης 

αξιολόγησης και από την ένταξη της χώρας στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης. Σε κάθε περίπτωση η ανάκαµψη της 

οικονοµίας προϋποθέτει το σχεδιασµό και την υλοποίηση αναπτυξιακού προγράµµατος. 

Η προοπτική της αγοράς των ακινήτων επηρεάζεται από το ευρύτερο οικονοµικό περιβάλλον και την προσέλκυση επενδύσεων. 

Οι τιµές των «prime» ακινήτων αναµένεται να παραµείνουν σταθερές. Η εξάλειψη των περιορισµών στην κίνηση κεφαλαίων 

και η υλοποίηση του προγράµµατος αποκρατικοποιήσεων, εφόσον υλοποιηθούν, δύναται να οδηγήσουν στη µείωση του 

«ρίσκου χώρας» (country risk) και στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων γεγονός που θα οδηγήσει στην ανάταξη του κλάδου 

των ακινήτων όπου δραστηριοποιείται η Εταιρεία. 

Η Εταιρεία συνάπτει µακροχρόνιες λειτουργικές µισθώσεις µε µισθωτές χαµηλού πιστωτικού κινδύνου και κατ’ επέκταση η 

∆ιοίκηση αναµένει τα έσοδα της Εταιρείας για το 2017 να παραµείνουν σταθερά. 

Μαρούσι, 09 Μαρτίου 2017 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

 

Γεώργιος Χρυσικός Παναγιώτης - Αριστείδης Βάρφης Ναταλία Στράφτη 

   

   

   

Πρόεδρος ∆.Σ. Αντιπρόεδρος ∆.Σ. Μέλος ∆.Σ. 

& ∆ιευθύνων Σύµβουλος   
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους Μετόχους της “ CLOUD HELLAS ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε. ” 

 

Έκθεση επί των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της ‘‘CLOUD HELLAS ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.’’, οι 

οποίες αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31
ης

 ∆εκεµβρίου 2016, 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 Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των χρηµατοοικονοµικών 

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 χρηµατοοικονοµικών 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 χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον 

έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου, πού έχουν ενσωµατωθεί 

στην Ελληνική Νοµοθεσία (ΦΕΚ/Β΄/2848/23.10.2012). 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 χρηµατοοικονοµικές 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 χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην 

κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των 

χρηµατοοικονοµικών 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 χρηµατοοικονοµικών 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 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. 

Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση 

της ελεγκτικής µας γνώµης. 

Γνώµη 

Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη 

άποψη, την οικονοµική θέση της ‘‘CLOUD HELLAS ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.’’ κατά την 31
η
 ∆εκεµβρίου 2016, 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. 
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Έκθεση επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

Λαµβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (µέρος Β) του Ν. 4336/2015, 

σηµειώνουµε ότι: 

α) Κατά τη γνώµη µας η Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει καταρτισθεί σύµφωνα µε τις 

ισχύουσες νοµικές απαιτήσεις του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 και το περιεχόµενο αυτής αντιστοιχεί µε 

τις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2016. 

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαµε κατά το έλεγχό µας, για την ‘‘CLOUD HELLAS ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.’’ 

και το περιβάλλον της, δεν έχουµε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού 

της Συµβουλίου. 

 

 

Αθήνα, 10 Μαρτίου 2017 

ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

ΠραϊσγουωτερχαουςΚούπερς 

Ανώνυµη Ελεγκτική Εταιρεία 

Λ. Κηφισίας 268, Χαλάνδρι 

ΑΜ ΣΟΕΛ 113 

                                                                                                                                ∆ηµήτρης Σούρµπης 

                                                                                                                             ΑΜ ΣΟΕΛ 16891 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 

31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 
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Ισολογισµός 
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Κατάσταση Αποτελεσµάτων 
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Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος 
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 
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Κατάσταση Ταµειακών Ροών  
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1. Γενικές πληροφορίες 

Η Εταιρεία Cloud Hellas Κτηµατική Α.Ε. είναι µία εταιρεία µε κύρια δραστηριότητα την απόκτηση ακινήτων, την 

ανέγερση κτισµάτων (κυρίως καταστηµάτων) και την εκµίσθωση, διοίκηση και εκµετάλλευση. 

Η Εταιρεία είχε αρχικά συσταθεί και ήταν εγκατεστηµένη επί της οδού Φιλικής Εταιρείας 15 Αθήνα, Ελλάδα. Κατά 

τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας την 30
η
 Ιουνίου 2014 αποφασίστηκε η µεταφορά της έδρας της 

Εταιρείας στη Λεωφόρο Κηφισίας 117 & Αγ. Κωνσταντίνου, Μαρούσι, Ελλάδα (Γ.Ε.ΜΗ.: 001136701000).  

Παράλληλα, στις 23 Οκτωβρίου 2014 η Εταιρεία προέβη σε έναρξη λειτουργίας υποκαταστήµατος στη Λεωφόρο 

Κηφισίας 117 & Αγ. Κωνσταντίνου, Μαρούσι, Ελλάδα του οποίου η λειτουργία τερµατίστηκε στις 24 Φεβρουαρίου 

2016, ηµεροµηνία κατά την οποία έλαβε χώρα και η δήλωση µεταφοράς της έδρας στην οικεία ∆.Ο.Υ.. 

Από την 31
η
 ∆εκεµβρίου 2013, η Εταιρεία είναι 100% θυγατρική της Grivalia Properties ΑΕΕΑΠ. 

Οι παρούσες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2016 εγκρίθηκαν από το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 09 Μαρτίου 2017 και τελούν υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των 

Μετόχων. 

2. Περιγραφή σηµαντικών λογιστικών αρχών 

Οι βασικές λογιστικές αρχές που εφαρµόσθηκαν κατά τη σύνταξη αυτών των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 

περιγράφονται παρακάτω. Αυτές οι αρχές έχουν εφαρµοσθεί µε συνέπεια για όλες τις χρήσεις που παρουσιάζονται, 

εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. 

2.1 Βάση προετοιµασίας των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων  

∆ήλωση Συµµόρφωσης 

Οι παρούσες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί από τη ∆ιοίκηση 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. 

Προετοιµασία των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων 

Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως αυτή έχει 

τροποποιηθεί έτσι ώστε να περιλαµβάνει την αποτίµηση των επενδύσεων σε ακίνητα. Η σύνταξη των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧA απαιτεί τη χρήση ορισµένων λογιστικών εκτιµήσεων και 

παραδοχών. Επίσης, απαιτεί την άσκηση κρίσης από τη ∆ιοίκηση κατά τη διαδικασία εφαρµογής των λογιστικών 

αρχών της Εταιρείας (βλέπε σηµείωση 4). 

Συγκριτικά στοιχεία 

Ορισµένα συγκριτικά στοιχεία αναταξινοµήθηκαν όπου κρίθηκε απαραίτητο για να είναι συγκρίσιµα µε την 

παρουσίαση που πραγµατοποιήθηκε στην κλειόµενη χρήση. 

2.2 Νέα λογιστικά πρότυπα και ερµηνείες  

Τροποποιήσεις σε πρότυπα και νέες διερµηνείες που υιοθετήθηκαν από την Εταιρεία 
Οι ακόλουθες τροποποιήσεις σε πρότυπα και οι 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 2016:  

 

∆ΛΠ 1, Τροποποίηση - Γνωστοποιήσεις  

Η τροποποίηση διευκρινίζει τις οδηγίες του ∆ΛΠ 1 σχετικά µε τις έννοιες της σηµαντικότητας και της οµαδοποίησης, 

την παρουσίαση των µερικών αθροισµάτων, τη δοµή των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων και τις γνωστοποιήσεις 

των λογιστικών αρχών.  
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∆ΛΠ 16 και ∆ΛΠ 38, Τροποποιήσεις- ∆ιευκρίνιση των Επιτρεπτών Μεθόδων Απόσβεσης  

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι η χρήση µεθόδων βασισµένων στα έσοδα δεν είναι κατάλληλη για τον 

υπολογισµό της απόσβεσης ενός περιουσιακού στοιχείου και επίσης διευκρινίζουν πως τα έσοδα δεν θεωρούνται 

γενικότερα κατάλληλη βάση επιµέτρησης για την ανάλωση των οικονοµικών οφελών που ενσωµατώνονται σε ένα 

άυλο περιουσιακό στοιχείο.  

Ετήσιες βελτιώσεις σε ∆ΠΧΑ 2010-2012   

Οι τροποποιήσεις εισάγουν σηµαντικές αλλαγές σε επτά ∆ΠΧΑ ως επακόλουθο της δηµοσίευσης των 

αποτελεσµάτων του κύκλου 2010-12 του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων του Συµβουλίου ∆ιεθνών Λογιστικών 

Προτύπων. Τα θέµατα που επηρεάζονται από τις τροποποιήσεις αυτές είναι τα ακόλουθα: 

- Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις και υποχρεώσεις στο ∆ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση εύλογης αξίας», 

- Μέθοδος αναπροσαρµογής – αναλογική αναµόρφωση των συσσωρευµένων αποσβέσεων στο ∆ΛΠ 16 «Ενσώµατα 

πάγια», 

- Βασικά µέλη της ∆ιοίκησης στο ∆ΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών» και 

- Μέθοδος αναπροσαρµογής – αναλογική αναµόρφωση των συσσωρευµένων αποσβέσεων στο ∆ΛΠ 38 «Άυλα 

περιουσιακά στοιχεία» 

Ετήσιες βελτιώσεις σε ∆ΠΧΑ 2012-2014  

Οι τροποποιήσεις εισάγουν σηµαντικές αλλαγές σε τέσσερα ∆ΠΧΑ ως επακόλουθο της δηµοσίευσης των 

αποτελεσµάτων του κύκλου 2012-14 του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων του Συµβουλίου ∆ιεθνών Λογιστικών 

Προτύπων. Τα θέµατα που επηρεάζονται από τις τροποποιήσεις αυτές είναι τα ακόλουθα: 

- Προσθήκη στο ∆ΠΧΑ 7 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις» συγκεκριµένων οδηγιών προκειµένου να 

βοηθήσει τη ∆ιοίκηση να προσδιορίσει εάν οι όροι µίας συµφωνίας για την εξυπηρέτηση ενός 

χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου το οποίο έχει µεταβιβαστεί συνιστούν συνεχιζόµενη ανάµειξη. 

Επιπλέον, διευκρινίζει πως οι επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις που απαιτούνται βάσει της τροποποίησης του ∆ΠΧΑ 

7 «Γνωστοποιήσεις – Συµψηφισµός χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων» δεν 

απαιτούνται για όλες τις ενδιάµεσες περιόδους, εκτός εάν απαιτείται από το ∆ΛΠ 34.  

 

Νέα πρότυπα και τροποποιήσεις προτύπων που δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Εταιρεία 
Ένα πλήθος νέων προτύπων και τροποποιήσεων σε υπάρχοντα πρότυπα θα τεθούν σε ισχύ µετά το 2016, δεδοµένου 

ότι δεν έχουν ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή η Εταιρεία δεν τα έχει υιοθετήσει νωρίτερα από την 

ηµεροµηνία υποχρεωτικής εφαρµογής τους. Αυτά που ενδέχεται να είναι σχετικά µε την Εταιρεία έχουν ως 

ακολούθως:  

 

∆ΛΠ 7, Τροποποίηση – Γνωστοποιήσεις (σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2017, δεν έχει υιοθετηθεί από την ΕΕ)  
Η τροποποίηση απαιτεί τη γνωστοποίηση πληροφοριών που επιτρέπουν στους χρήστες των χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων να αξιολογήσουν τις µεταβολές στις υποχρεώσεις προερχόµενες από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες, 

συµπεριλαµβανοµένων τόσο των αλλαγών από ταµειακές ροές όσο και µη ταµειακές µεταβολές. Οι απαιτήσεις για 

γνωστοποιήσεις επιπροσθέτως ισχύουν για µεταβολές σε χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία, όπως 

περιουσιακά στοιχεία που αντισταθµίζουν υποχρεώσεις προερχόµενες από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες, εάν οι 

ταµειακές ροές από αυτά τα περιουσιακά στοιχεία είχαν συµπεριληφθεί ή οι µελλοντικές ταµειακές ροές αυτών θα 

συµπεριληφθούν στις ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες.  

 

∆ΛΠ 12, Τροποποίηση - Αναγνώριση αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων για µη πραγµατοποιηθείσες 

ζηµιές (σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2017, δεν έχει υιοθετηθεί από την ΕΕ)  
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι (α) οι µη πραγµατοποιηθείσες ζηµιές χρεωστικών τίτλων που επιµετρούνται στην 

εύλογη αξία στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις και σε κόστος για σκοπούς φορολογικούς µπορούν να επιφέρουν 

εκπεστέες προσωρινές διαφορές, ανεξαρτήτως εάν η εταιρεία πρόκειται να ανακτήσει την λογιστική αξία του 

χρεωστικού τίτλου µέσω πώλησης ή χρήσης (β) οι εκτιµήσεις για τα µελλοντικά φορολογητέα κέρδη εξαιρούν τις 

φορολογικές εκπτώσεις προερχόµενες από τον αντιλογισµό αυτών των εκπεστέων προσωρινών διαφορών (γ) η 

εκτίµηση των πιθανών µελλοντικών φορολογητέων κερδών µπορεί να περιλαµβάνει την ανάκτηση ενός στοιχείου 

ενεργητικού για ποσό µεγαλύτερο από την λογιστική του αξία, εάν υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις ότι είναι πιθανό ότι 
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αυτή θα πραγµατοποιηθεί από την εταιρεία και (δ) µια αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση εξετάζεται σε 

συνδυασµό µε όλες τις άλλες αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις, όταν ο φορολογικός νόµος δεν περιορίζει τις 

πηγές των φορολογητέων κερδών από τις οποίες εκπεστέες προσωρινές φορολογικές διαφορές που ανακτώνται 

µπορούν να εκπέσουν. Όπου υφίστανται περιορισµοί, οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις εξετάζονται σε 

συνδυασµό µόνο µε τις αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις του ίδιου τύπου.  

 

∆ΛΠ 40, Τροποποίηση – Επενδύσεις σε Ακίνητα (σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2018, δεν έχει υιοθετηθεί από 

την ΕΕ) 

Η τροποποίηση αποσαφηνίζει ότι η µεταφορά ενός ακίνητου, συµπεριλαµβανοµένου ενός ακινήτου υπό κατασκευή ή 

ανάπτυξη, εντός ή εκτός των επενδύσεων σε ακίνητα, θα πρέπει να πραγµατοποιείται  µόνο όταν συντελείται αλλαγή 

στην χρήση του ακινήτου. Αυτή η αλλαγή στην χρήση πραγµατοποιείται όταν το ακίνητο πληρεί ή παύει να πληρεί 

τον ορισµό των επενδύσεων σε ακίνητα και θα πρέπει να τεκµηριώνεται καταλλήλως.    

 

∆ΠΧΑ 9, Χρηµατοοικονοµικά µέσα (σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2018)  

Το ∆ΠΧΑ 9 σχετίζεται µε Χρηµατοοικονοµικά Μέσα και περιλαµβάνει αναθεωρηµένες κατευθυντήριες γραµµές και 

νέες απαιτήσεις που αφορούν την ταξινόµηση και επιµέτρηση, την αποµείωση καθώς και την λογιστική 

αντιστάθµισης αυτών. Το πρότυπο εφαρµόζει µια ενιαία προσέγγιση για την ταξινόµηση όλων των κατηγοριών των 

χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού, σύµφωνα µε την οποία η ταξινόµηση και επιµέτρηση των στοιχείων 

αυτών βασίζεται στο επιχειρησιακό µοντέλο της εταιρείας που χρησιµοποιεί για τη διαχείριση τους και στα 

χαρακτηριστικά των συµβατικών ταµειακών ροών τους. Το ∆ΠΧΑ εισάγει ένα µοντέλο αποµείωσης βασιζόµενο στις 

αναµενόµενες ζηµιές από πιστωτικό κίνδυνο και αντικαθιστά το υφιστάµενο µοντέλο των πραγµατοποιηθέντων 

ζηµιών. Το πρότυπο εισάγει επίσης αλλαγές στο µοντέλο λογιστικής αντιστάθµισης, οι οποίες στοχεύουν να 

ευθυγραµµίσουν την λογιστική αντιστάθµισης µε τις δραστηριότητες διαχείρισης κινδύνων. 

Η Εταιρεία επί του παρόντος αξιολογεί την επίπτωση των νέων απαιτήσεων, ωστόσο δεν αναµένει σηµαντική 

ποσοτική επίδραση στις  χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις κατά την µετάβαση στο ∆ΠΧΑ 9. Η Εταιρεία σχεδιάζει 

να υιοθετήσει το ∆ΠΧΑ 9 κατά την ηµεροµηνία που αυτό θα τεθεί σε υποχρεωτική ισχύ. 

 

∆ΠΧΑ 15, Έσοδα από Συµβάσεις µε Πελάτες (σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2018)  
Το ∆ΠΧΑ 15 θεσπίζει ένα ενιαίο, ολοκληρωµένο υπόδειγµα αναγνώρισης των εσόδων µε σκοπό την συστηµατική 

εφαρµογή του σε όλες τις συµβάσεις πελατών, προσδιορίζει το χρόνο και το ύψος αναγνώρισης των εσόδων, πλην 

όµως, δεν επηρεάζει την αναγνώριση εσόδων από χρηµατοοικονοµικά µέσα, τα οποία υπόκεινται στο πεδίο 

εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 9 και ∆ΛΠ 39. Επιπροσθέτως, το ∆ΠΧΑ 15 αντικαθιστά τα προγενέστερα πρότυπα ∆ΛΠ 18 

«Έσοδα» και ∆ΛΠ 11 «Συµβάσεις Κατασκευής» µαζί µε συναφείς διερµηνείες σε ότι αφορά την αναγνώριση 

εσόδων.  

Η Εταιρεία εξετάζει επί του παρόντος τις επιπτώσεις του ∆ΠΧΑ 15 στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, ωστόσο, η 

υιοθέτησή του δεν αναµένεται να έχει σηµαντική επίπτωση σε αυτές.  

 

∆ΠΧΑ 15, Τροποποίηση (σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2018, δεν έχει υιοθετηθεί από την ΕΕ) 

Η τροποποίηση του ∆ΠΧΑ 15, διευκρινίζει:  

• Πότε ένα υποσχόµενο αγαθό ή υπηρεσία µπορεί να προσδιοριστεί χωριστά από άλλες υποσχέσεις σε µία 

σύµβαση, δηλαδή είναι διακριτό ή διακριτή στο πλαίσιο της σύµβασης, το οποίο αποτελεί µέρος της 

αξιολόγησης της οικονοµικής οντότητας για το αν ένα υποσχόµενο αγαθό ή υπηρεσία αποτελεί υποχρέωση 

εκτέλεσης. 

• Τις οδηγίες εφαρµογής αναφορικά µε την διάκριση εντολέα εντολοδόχου ώστε να προσδιοριστεί εάν η φύση 

της υπόσχεσης της οικονοµικής οντότητας είναι να παρέχει υποσχόµενα αγαθά ή υπηρεσίες η ίδια (δηλ. η 

οικονοµική οντότητα είναι εντολέας) ή εάν κανονίζει αγαθά ή υπηρεσίες να παρέχονται από άλλον (δηλ. η 

οικονοµική οντότητα είναι εντολοδόχος). 

• Για µία άδεια χρήσης πνευµατικής ιδιοκτησίας (intellectual property), πότε οι δραστηριότητες της 

οικονοµικής οντότητας επηρεάζουν σηµαντικά την πνευµατική ιδιοκτησία αυτή στην οποία ο πελάτης έχει 

δικαιώµατα, γεγονός που αποτελεί παράγοντα που προσδιορίζει εάν η εταιρεία αναγνωρίζει έσοδο σε βάθος 

χρόνου ή σε δεδοµένη χρονική στιγµή. 

• Το πεδίο εφαρµογής της εξαίρεσης για δικαιώµατα βάσει πωλήσεων ή χρήσης, αναφορικά µε άδειες 

πνευµατικής ιδιοκτησίας (περιορισµός στο δικαίωµα) όταν υπάρχουν άλλα υποσχόµενα αγαθά ή υπηρεσίες 

στην σύµβαση.  
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Η τροποποίηση, επιπλέον, προσθέτει δύο πρακτικές λύσεις στις απαιτήσεις µετάβασης του ∆ΠΧΑ 15 για 

ολοκληρωµένες συµβάσεις σε περίπτωση µετάβασης µε πλήρη αναδροµική µετάβαση, και για τροποποιηµένες 

συµβάσεις στην µετάβαση. 

 

Η Εταιρεία εξετάζει επί του παρόντος τις επιπτώσεις του ∆ΠΧΑ 15 στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, ωστόσο, η 

υιοθέτησή του δεν αναµένεται να έχει σηµαντική επίπτωση σε αυτές.  

 

∆ΠΧΑ 16, Μισθώσεις (σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2019, δεν έχει υιοθετηθεί από την ΕΕ)  
Σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 16, το οποίο αντικαθιστά το ∆ΛΠ 17 και τις σχετικές διερµηνείες, η ταξινόµηση των 

µισθώσεων από την πλευρά του µισθωτή, ως λειτουργικές ή χρηµατοδοτικές µισθώσεις, καταργείται και όλες οι 

µισθώσεις αντιµετωπίζονται παρόµοια µε τις χρηµατοδοτικές µισθώσεις σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 17. Το νέο πρότυπο 

προβλέπει την αναγνώριση του ‘δικαιώµατος χρήσης µισθωµένου στοιχείου ενεργητικού’ (right of use asset) και της 

‘υποχρέωσης από µισθώσεις’, στην παρούσα αξία των πληρωτέων µισθωµάτων κατά την διάρκεια της περιόδου 

µίσθωσης, σε περίπτωση που υπάρχει συµβόλαιο ή µέρος συµβολαίου που αποδίδει στον µισθωτή το δικαίωµα 

χρήσης ενός περιουσιακού στοιχείου για µία χρονική περίοδο έναντι τιµήµατος. Κατά συνέπεια, η σταθερή µέθοδος 

αναγνώρισης του εξόδου από λειτουργικές µισθώσεις σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 17 αντικαθίσταται από την απόσβεση του 

‘δικαιώµατος χρήσης µισθωµένου στοιχείου ενεργητικού’ και τον τόκο-έξοδο της ‘υποχρέωσης από µισθώσεις’. Η 

αναγνώριση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού από τους µισθωτές, όπως περιγράφεται ανωτέρω, δεν 

απαιτείται για ορισµένες βραχυπρόθεσµης διάρκειας µισθώσεις και µισθώσεις στοιχείων ενεργητικού χαµηλής αξίας. 

Επιπροσθέτως, ο λογιστικός χειρισµός για τους εκµισθωτές δεν επηρεάζεται ουσιωδώς από τις απαιτήσεις του ∆ΠΧΑ 

16.  

Η Εταιρεία εξετάζει επί του παρόντος την επίδραση του ∆ΠΧΑ 16 στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. 

Η υιοθέτηση των ανωτέρω τροποποιήσεων προτύπων και νέων διερµηνειών δεν είχε επίπτωση στις 

Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας. 

2.3 Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα παρουσίασης 

Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις αποτιµώνται στο νόµισµα του οικονοµικού 

περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία (το «λειτουργικό νόµισµα»). Οι χρηµατοοικονοµικές 

καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, το οποίο είναι το λειτουργικό νόµισµα, καθώς και το νόµισµα παρουσίασης 

της Εταιρείας. 

2.4 Επενδύσεις σε ακίνητα 

Ακίνητα τα οποία διακρατούνται για µακροχρόνιες αποδόσεις ενοικίων ή για ανατίµηση κεφαλαίου ή και τα δύο 

κατηγοριοποιούνται ως επενδύσεις σε ακίνητα και δε χρησιµοποιούνται από την Εταιρεία.  

Οι επενδύσεις σε ακίνητα περιλαµβάνουν ιδιόκτητα οικόπεδα και ιδιόκτητα κτίρια. 

Οι επενδύσεις σε ακίνητα αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος, συµπεριλαµβανοµένων των σχετικών άµεσων εξόδων 

κτήσης και του κόστους δανεισµού. Το κόστος δανεισµού, που προκύπτει για σκοπούς απόκτησης, κατασκευής ή 

παράγωγης ενός ακινήτου επένδυσης, κεφαλαιοποιείται στο κόστος της επένδυσης. Το κόστος δανεισµού 

κεφαλαιοποιείται όσο διαρκεί η απόκτηση ή η κατασκευή και παύει όταν το πάγιο ολοκληρωθεί ή σταµατήσει η 

κατασκευή του. 

Μετά την αρχική αναγνώριση, οι επενδύσεις σε ακίνητα αναγνωρίζονται σε «εύλογη αξία». Η «εύλογη αξία» 

βασίζεται σε τιµές που ισχύουν σε µία ενεργή αγορά, αναµορφωµένες, όπου κρίνεται απαραίτητο, λόγω διαφορών 

στη φύση, την τοποθεσία ή την κατάσταση του εκάστοτε περιουσιακού στοιχείου. Εάν αυτές οι πληροφορίες δεν 

είναι διαθέσιµες, τότε η Εταιρεία εφαρµόζει εναλλακτικές µεθόδους αποτίµησης, όπως πρόσφατες τιµές σε λιγότερο 

ενεργές αγορές ή προεξόφληση ταµειακών ροών. Αυτές οι εκτιµήσεις επανεξετάζονται κατά την 31
η
 ∆εκεµβρίου 

κάθε χρήσης από ανεξάρτητους επαγγελµατίες εκτιµητές σύµφωνα µε τις οδηγίες που εκδίδονται από την Επιτροπή 

∆ιεθνών Προτύπων Αποτίµησης (International Valuation Standards Committee).  

Οι επενδύσεις σε ακίνητα που αξιοποιούνται περαιτέρω για συνεχιζόµενη χρήση ως επενδύσεις σε ακίνητα ή για τα 

οποία η αγορά έχει εξελιχθεί σε λιγότερο ενεργή, συνεχίζουν να αποτιµώνται στην εύλογη αξία. 
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Η εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα απεικονίζει, µεταξύ άλλων, έσοδα από ενοίκια υφιστάµενων µισθώσεων 

και παραδοχές σχετικά µε τα έσοδα από ενοίκια από µελλοντικές µισθώσεις, υπό το φως των τρεχουσών συνθηκών 

που ισχύουν στην αγορά. 

Η εύλογη αξία επίσης αντικατοπτρίζει, σε παρόµοια βάση, οποιαδήποτε ταµειακή εκροή (συµπεριλαµβανοµένων 

πληρωµών ενοικίων και άλλων εκροών) που θα ήταν αναµενόµενη, από κάθε ακίνητο. Ορισµένες από αυτές τις 

εκροές αναγνωρίζονται ως υποχρέωση, ενώ άλλες, συµπεριλαµβανοµένων ενδεχοµένων πληρωµών ενοικίων, δεν 

αναγνωρίζονται στις χρηµατοοικονοµικές 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 Εταιρεία και ότι τα σχετικά κόστη 

µπορούν να µετρηθούν αξιόπιστα. Τα έξοδα επισκευών 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 πωλούνται ή όταν παύει οριστικά η χρήση ενός επενδυτικού ακινήτου και δεν αναµένεται 

οικονοµικό όφελος από την πώληση του. 

Εάν µια επένδυση σε ακίνητο µεταβληθεί σε ιδιοχρησιµοποιούµενο πάγιο, τότε αναταξινοµείται στις ενσώµατες 

ακινητοποιήσεις και η «εύλογη αξία» του κατά την ηµεροµηνία της αναταξινόµησης ορίζεται ως το κόστος κτήσης 

του, για λογιστικούς σκοπούς.  

Εάν ένα πάγιο περιουσιακό στοιχείο αναταξινοµηθεί από ενσώµατες ακινητοποιήσεις σε επένδυση σε ακίνητα, λόγω 

αλλαγής στη χρήση του, όποια διαφορά προκύψει µεταξύ της λογιστικής αξίας και της «εύλογης αξίας» κατά την 

ηµεροµηνία της µεταφοράς του, αναγνωρίζεται στα Ίδια Κεφάλαια ως αναπροσαρµογή της αξίας ενσώµατων 

ακινητοποιήσεων, βάσει του ∆.Λ.Π. 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 ζηµία αποµείωσης. Τυχόν υπόλοιπο κέρδους αναγνωρίζεται στα Λοιπά Συνολικά 

Εισοδήµατα αυξάνοντας το αποθεµατικό αναπροσαρµογής παγίων στα Ίδια Κεφάλαια. 

Όταν η χρήση ενός επενδυτικού ακίνητου υπόκειται σε αλλαγή, µε ένδειξη για πώληση χωρίς επαναξιοποίηση, το 

ακίνητο ταξινοµείται στα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, ως διαθέσιµο προς πώληση εφόσον πληρούνται 

τα κριτήρια του ∆ΠΧΑ 5. Το κόστος του ακινήτου για το µετέπειτα λογιστικό χειρισµό είναι η εύλογη αξία του κατά 

την ηµεροµηνία της µεταφοράς. 

2.5 Ενσώµατα πάγια στοιχεία 

Όλα τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία παρουσιάζονται στον Ισολογισµό σε ιστορικό κόστος µείον τις 

σωρευµένες αποσβέσεις. Το ιστορικό κόστος περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση 

των παγίων στοιχείων. 

Οι µεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωµάτων παγίων ή ως 

ξεχωριστό πάγιο µόνον εάν είναι πιθανό ότι τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που θα εισρεύσουν στην Εταιρεία, 

καθώς και το κόστος τους µπορούν να επιµετρηθούν αξιόπιστα. Η Εταιρεία αναγνωρίζει στη λογιστική αξία ενός 

στοιχείου των ενσώµατων ακινητοποιήσεων το κόστος αντικατάστασης τέτοιου στοιχείου όταν επιβαρύνεται µε αυτό, 

εφόσον πληρούνται τα κριτήρια αναγνώρισης. Η λογιστική αξία των τµηµάτων των ενσώµατων ακινητοποιήσεων 

που αντικαθίστανται διαγράφεται. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στην κατάσταση 

αποτελεσµάτων της χρήσης που πραγµατοποιούνται. 

Χρηµατοδοτικά έξοδα που προκύπτουν για το σκοπό της απόκτησης, κατασκευής ή παραγωγής ενός ενσώµατου 

παγίου στοιχείου, για το οποίο απαιτείται ένα σηµαντικό χρονικό διάστηµα προκειµένου να µπορέσει να 

λειτουργήσει ή να πουληθεί, κεφαλαιοποιούνται ως µέρος του κόστους του. Τα χρηµατοδοτικά έξοδα 

κεφαλαιοποιούνται κατά τη διάρκεια της απόκτησης ή ενεργούς κατασκευής ενώ η κεφαλαιοποίησή τους σταµατά 

στην περίπτωση που το πάγιο ολοκληρωθεί. Η κεφαλαιοποίησή των χρηµατοδοτικών εξόδων αναστέλλεται στην 

περίπτωση που η κατασκευή του παγίου ανασταλεί. 
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Οι αποσβέσεις των παγίων στοιχείων υπολογίζονται µε βάση τη µέθοδο της σταθερής απόσβεσης κατά τη διάρκεια 

της προβλεπόµενης ωφέλιµης ζωής τους ως ακολούθως: 

Γήπεδα και οικόπεδα  Μηδενική απόσβεση 

Κτίρια    50 έτη 

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός 4–7 έτη 

Οι υπολειµµατικές αξίες και η ωφέλιµη ζωή των ενσωµάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση και προσαρµόζονται 

ανάλογα τουλάχιστον στο τέλος κάθε χρήσης. 

Η λογιστική αξία ενός παγίου στοιχείου µειώνεται στην ανακτήσιµη αξία του, όταν η λογιστική του αξία υπερβαίνει 

την εκτιµώµενη ανακτήσιµη αξία του. 

Το κέρδος ή ζηµία που προκύπτει από την πώληση ενός παγίου προσδιορίζεται ως η διαφορά µεταξύ του τιµήµατος 

που λαµβάνεται κατά την πώληση και της λογιστικής αξίας του παγίου και το προκύπτον αποτέλεσµα καταχωρείται 

στην κατάσταση αποτελεσµάτων. 

2.6 Μισθώσεις 

α)  Περιπτώσεις στις οποίες η Εταιρειά είναι µισθωτής:  

(i) Λειτουργική µίσθωση – οι µισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας 

διατηρούνται από τον εκµισθωτή ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Οι πληρωµές που 

πραγµατοποιούνται για λειτουργικές µισθώσεις, συµπεριλαµβανοµένων των προκαταβολών (καθαρές 

από τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον εκµισθωτή), αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα 

χρήσης, µε τη σταθερή µέθοδο, αναλογικά κατά τη διάρκεια της µίσθωσης. ∆εν υπήρχαν ουσιώδεις 

λειτουργικές µισθώσεις για τις χρήσεις που έχουν συνταχθεί οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. 

(ii) Χρηµατοδοτική µίσθωση – οι µισθώσεις παγίων όπου η Εταιρεία αναλαµβάνει ουσιωδώς όλους τους 

κινδύνους και τα οφέλη της ιδιοκτησίας ταξινοµούνται ως χρηµατοδοτικές µισθώσεις. Οι 

χρηµατοδοτικές µισθώσεις κεφαλαιοποιούνται µε την έναρξη της µίσθωσης στη χαµηλότερη τιµή 

µεταξύ της εύλογης αξίας του παγίου στοιχείου και της παρούσας αξίας των ελάχιστων µισθωµάτων. 

Κάθε µίσθωµα επιµερίζεται µεταξύ της υποχρέωσης και των χρηµατοοικονοµικών εξόδων έτσι ώστε 

να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο στην υπολειπόµενη χρηµατοοικονοµική υποχρέωση. Η 

αντίστοιχη υποχρέωση προς το µισθωτή, καθαρή από χρηµατοοικονοµικά έξοδα, απεικονίζεται στον 

Ισολογισµό ως υποχρέωση χρηµατοδοτικής µίσθωσης. Τα αντίστοιχα χρηµατοοικονοµικά έξοδα  

καταχωρούνται στα αποτελέσµατα. Οι επενδύσεις σε ακίνητα που αποκτήθηκαν µε χρηµατοδοτική 

µίσθωση αποτιµώνται στην εύλογη αξία. 

 

β) Περιπτώσεις στις οποίες η Εταιρεία είναι εκµισθωτής: 

Λειτουργική µίσθωση - ακίνητα εκµισθωµένα µε λειτουργική µίσθωση παρουσιάζονται στον 

Ισολογισµό ως επενδύσεις σε ακίνητα (σηµείωση 5). Βλέπε σηµείωση 2.17 για την αναγνώριση των 

εσόδων από µισθώµατα. 

Η Εταιρεία προς το παρόν δε διενεργεί χρηµατοδοτικές µισθώσεις ακινήτων. 

2.7 Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

Περιλαµβάνουν µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες ή προσδιορισµένες πληρωµές, τα 

οποία δε διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές και παρουσιάζονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα 

µε λήξεις µεγαλύτερες των 12 µηνών από την ηµεροµηνία αναφοράς, τα οποία συµπεριλαµβάνονται στα µη 

κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας περιλαµβάνουν 

τα κονδύλια «Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις» και «Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα» που παρουσιάζονται στην 

κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης (σηµειώσεις 2.10 και 2.11).  

2.8 Αποµείωση αξίας µη χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία µε αόριστη διάρκεια ζωής ή τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που δεν είναι έτοιµα προς 

χρήση, δεν αποσβένονται και ελέγχονται για αποµείωση τουλάχιστον σε ετήσια βάση. Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία 

τα οποία αποσβένονται ελέγχονται για σκοπούς αποµείωσης όταν γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες υποδηλώνουν 
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ότι η λογιστική αξία µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη. Όταν η λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου 

υπερβαίνει το ανακτήσιµο ποσό του, η αντίστοιχη ζηµιά αποµείωσής του καταχωρείται στα αποτελέσµατα. Η 

ανακτήσιµη αξία προσδιορίζεται ως η µεγαλύτερη αξία µεταξύ της εύλογης αξίας µείον έξοδα πώλησης και της αξίας 

χρήσεως. Για τους σκοπούς προσδιορισµού της αποµείωσης, τα περιουσιακά στοιχεία οµαδοποιούνται στο 

χαµηλότερο επίπεδο για το οποίο οι ταµειακές ροές δύναται να προσδιοριστούν ξεχωριστά (µονάδες δηµιουργίας 

ταµειακών ροών). Οι αποµειώσεις που έχουν αναγνωριστεί σε προηγούµενες περιόδους σε µη χρηµατοοικονοµικά 

περιουσιακά στοιχεία (εκτός της υπεραξίας) εξετάζονται σε κάθε ηµεροµηνία αναφοράς για τυχόν αναστροφή. Οι 

ζηµίες αποµείωσης που σχετίζονται µε υπεραξία δεν αντιστρέφονται. 

2.9 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αποτελούνται από την υπεραξία και τα λογισµικά προγράµµατα.  

 

(α) Υπεραξία 

Η υπεραξία καταχωρείται ως το υπερβάλλον µεταξύ α) του αθροίσµατος του τιµήµατος που καταβλήθηκε, τυχόν µη 

ελεγχουσών συµµετοχών στην εξαγοραζόµενη επιχείρηση και της εύλογης αξίας τυχόν προηγούµενης συµµετοχής 

στην εξαγοραζόµενη επιχείρηση και β) της εύλογης αξίας, κατά την ηµεροµηνία εξαγοράς, των περιουσιακών 

στοιχείων που αποκτήθηκαν και των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν. Εάν, µετά από επανεξέταση, η εύλογη αξία, 

κατά την ηµεροµηνία της εξαγοράς των περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν και των υποχρεώσεων που 

αναλήφθηκαν υπερβαίνει το άθροισµα του τιµήµατος που καταβλήθηκε, τυχόν µη ελεγχουσών συµµετοχών στην 

εξαγοραζόµενη επιχείρηση και της εύλογης αξίας τυχόν προηγούµενης συµµετοχής στην εξαγοραζόµενη επιχείρηση, 

η διαφορά καταχωρείται άµεσα στην κατάσταση αποτελεσµάτων. 

Για τους σκοπούς προσδιορισµού της αποµείωσης, η υπεραξία που αποκτάται κατά τη συνένωση επιχειρήσεων 

κατανέµεται σε κάθε µονάδα δηµιουργίας ταµειακών ροών ή οµάδες µονάδων δηµιουργίας ταµειακών ροών που 

αναµένεται ότι θα επωφεληθούν από τις συνέργειες της συνένωσης. Κάθε µονάδα ή οµάδα µονάδων στις οποίες 

κατανέµεται η υπεραξία αποτελεί το χαµηλότερο επίπεδο µέσα στην εταιρεία, στο οποίο η υπεραξία παρακολουθείται 

για σκοπούς εσωτερικής διαχείρισης. Η υπεραξία παρακολουθείται στο επίπεδο λειτουργικού τοµέα. 

Η υπεραξία υπόκειται σε έλεγχο αποµείωσης σε ετήσια βάση ή συχνότερα αν γεγονότα ή αλλαγές συνθηκών 

υποδηλώνουν πιθανή αποµείωση.  Η λογιστική αξία της υπεραξίας συγκρίνεται µε την ανακτήσιµη αξία της, η οποία 

είναι η µεγαλύτερη της αξίας χρήσης και της εύλογης αξίας µείον έξοδα πώλησης. Κάθε αποµείωση αναγνωρίζεται 

απευθείας ως έξοδο και δεν αναστρέφεται µεταγενέστερα. 

(β)  Λογισµικά προγράµµατα 

Οι αποκτηθείσες άδειες λογισµικών προγραµµάτων κεφαλαιοποιούνται µε βάση τις δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν 

για την απόκτηση και εγκατάσταση των συγκεκριµένων λογισµικών. Οι αποσβέσεις διενεργούνται µε τη σταθερή 

µέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία έχει εκτιµηθεί σε 4 έτη. 

2.10 Εµπορικές απαιτήσεις 

Οι εµπορικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα αποτιµώνται στο 

αναπόσβεστο κόστος µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου, εκτός εάν το αποτέλεσµα της προεξόφλησης δεν είναι 

σηµαντικό, µειωµένο µε τυχόν πρόβλεψη αποµείωσης. Η πρόβλεψη αποµείωσης για τις εµπορικές απαιτήσεις 

δηµιουργείται όταν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά των 

απαιτήσεων µε βάση τους συµβατικούς όρους. Το ποσό της πρόβλεψης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας 

και της παρούσας αξίας των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών, προεξοφληµένη µε το αρχικό πραγµατικό 

επιτόκιο και καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσµατα της χρήσης. 

2.11 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιλαµβάνουν µετρητά, καταθέσεις όψεως και βραχυπρόθεσµες 

προθεσµιακές καταθέσεις υψηλής ρευστοποίησης διάρκειας έως τρεις µήνες. 

2.12 Μετοχικό κεφάλαιο 

Οι κοινές µετοχές καταχωρούνται στα Ίδια Κεφάλαια. Τα έξοδα αυξήσεως κεφαλαίου παρουσιάζονται, καθαρά από 

φόρους, αφαιρετικά στα Ίδια Κεφάλαια ως µείωση του προϊόντος έκδοσης. 



 Cloud Hellas Κτηµατική Α.Ε.                                                          Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση 

που έληξε την 31
η
 ∆εκεµβρίου 2016 

(Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες €, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

  

 

Σηµειώσεις επί των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων 
 

22 

2.13 Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

Οι υποχρεώσεις αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα επιµετρούνται µε τη µέθοδο του 

πραγµατικού επιτοκίου. 

2.14 Τραπεζικά δάνεια 

Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, µειωµένα µε τα τυχόν άµεσα έξοδα για την 

πραγµατοποίηση της συναλλαγής. Στη συνέχεια αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος. Τυχόν διαφορά µεταξύ του 

εισπραχθέντος ποσού (καθαρό από σχετικά έξοδα) και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα κατά 

τη διάρκεια του δανεισµού βάσει της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου. 

Οι προµήθειες που πληρώνονται κατά την έναρξη της σύµβασης δανεισµού αναγνωρίζονται ως κόστη δανεισµού για 

την πραγµατοποίηση της συναλλαγής όταν είναι πιθανό ότι ένα µέρος ή ολόκληρο το δάνειο θα εκταµιευθεί. Σε αυτή 

την περίπτωση, η αναγνώριση του κόστους δανεισµού αναβάλλεται µέχρι την εκταµίευση του δανείου οπότε και 

κεφαλαιοποιείται σαν προπληρωµή και αποσβένεται κατά τη διάρκεια του σχετικού δανεισµού.  

Οι υποχρεώσεις από δάνεια καταχωρούνται στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις εκτός εάν η Εταιρεία έχει το δικαίωµα 

να αναβάλει την τακτοποίηση της υποχρέωσης για 12 µήνες µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού. 

2.15 Τρέχουσα και Αναβαλλόµενη φορολογία 

Ο τρέχον φόρος εισοδήµατος υπολογίζεται σύµφωνα µε τους φορολογικούς νόµους όπως ισχύουν κατά την 

ηµεροµηνία του Ισολογισµού. 

Οι θυγατρικές εταιρείες µε µοναδικό σκοπό την εκµετάλλευση ακινήτων, στις οποίες η συµµετοχή της µητρικής 

Εταιρείας είναι άνω του 90% εξοµοιώνονται φορολογικά µε τις Α.Ε.Ε.Α.Π. και φορολογούνται από την ηµεροµηνία 

εξαγοράς τους και µετά. 

Η Εταιρεία φορολογείται µε συντελεστή φόρου ίσου µε το 10% επί του εκάστοτε ισχύοντος επιτοκίου παρέµβασης 

της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας προσαυξηµένου κατά 1 ποσοστιαία µονάδα, επί του µέσου όρου των 

εξαµηνιαίων επενδύσεών τους πλέον διαθεσίµων σε τρέχουσες τιµές. Βάσει του νέου φορολογικού νόµου ο 

οφειλόµενος φόρος δε µπορεί να είναι µικρότερος του 0,75% (ετησίως) των επενδύσεών της. 

Η ∆ιοίκηση σε τακτά χρονικά διαστήµατα αξιολογεί τη θέση της σε θέµατα που σχετίζονται µε τις φορολογικές αρχές 

και λογίζει προβλέψεις όπου είναι αναγκαίο για τα ποσά που αναµένονται να πληρωθούν στις φορολογικές αρχές. 

Αναβαλλόµενος φόρος ορίζεται ο φόρος ο οποίος αναµένεται να είναι πληρωτέος ή ανακτήσιµος για προσωρινές 

διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε επίπεδο χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων και των αντίστοιχων φορολογικών βάσεων που έχουν χρησιµοποιηθεί στον υπολογισµό του 

φορολογητέου κέρδους ή ζηµίας και λογίζεται χρησιµοποιώντας τη µέθοδο υπολογισµού µε βάση τον Ισολογισµό. 

Ωστόσο, τα παραπάνω στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων δεν αναγνωρίζονται σε περίπτωση που η προσωρινή 

διαφορά προκύπτει από την αρχική αναγνώριση λοιπών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε περίπτωση που 

κατά τη συναλλαγή δεν επηρεάζεται το φορολογητέο ή το λογιστικό κέρδος/ζηµία. Ο αναβαλλόµενος φόρος 

εισοδήµατος καθορίζεται χρησιµοποιώντας φορολογικούς συντελεστές (και νόµους) που είχαν τεθεί σε ισχύ ή είχαν 

ουσιωδώς τεθεί σε ισχύ µέχρι την ηµεροµηνία του Ισολογισµού και αναµένεται να είναι σε ισχύ τη χρήση που οι 

αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις θα καταστούν απαιτητές και οι υποχρεώσεις πληρωτέες. 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο βαθµό όπου είναι πιθανό ότι θα υπάρχουν διαθέσιµα 

φορολογητέα κέρδη στο µέλλον έτσι ώστε οι ως άνω προσωρινές διαφορές να αξιοποιηθούν. 

Από τις 31 ∆εκεµβρίου 2013, ηµεροµηνία κατά την οποία η Εταιρεία έγινε 100% θυγατρική της Grivalia Properties η 

φορολογική βάση της Εταιρείας άλλαξε µε αποτέλεσµα η φορολογική υποχρέωση να υπολογίζεται βάσει του 

ενεργητικού της Εταιρείας και όχι βάσει των κερδών της (σηµείωση 14). Ως αποτέλεσµα του φορολογικού 

καθεστώτος της Εταιρείας, δεν προκύπτουν πλέον προσωρινές διαφορές.  

2.16 Προβλέψεις 

Οι προβλέψεις που αφορούν την έκβαση δικαστικών υποθέσεων αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει µία παρούσα 

νοµική ή τεκµαιρόµενη δέσµευση ως αποτέλεσµα γεγονότων του παρελθόντος, όταν είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί 

εκροή πόρων για το διακανονισµό της δέσµευσης και όταν η αξία της µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα. 

Στις περιπτώσεις όπου υπάρχει ένας αριθµός παρόµοιων δεσµεύσεων, η πιθανότητα ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων 

για το διακανονισµό της δέσµευσης καθορίζεται λαµβάνοντας υπόψη το σύνολο των δεσµεύσεων. 
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Σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου η Εταιρεία, ως µισθωτής, είναι βάσει συµβολαίου υποχρεωµένος να επαναφέρει το 

µισθωµένο ακίνητο σε µια συµφωνηθείσα κατάσταση, πριν από την παράδοση στον εκµισθωτή, πραγµατοποιείται 

µια πρόβλεψη για το κόστος αυτό. 

Οι προβλέψεις αποτιµώνται, κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού, στην παρούσα αξία των εξόδων που σύµφωνα 

µε την καλύτερη δυνατή εκτίµηση της ∆ιοίκησης θα απαιτηθούν για το διακανονισµό της παρούσας δέσµευσης. Το 

προεξοφλητικό επιτόκιο που χρησιµοποιείται στον προσδιορισµό της παρούσας αξίας αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες 

εκτιµήσεις της αγοράς για τη χρονική αξία του χρήµατος και τους κινδύνους σχετικά µε τη συγκεκριµένη δέσµευση. 

2.17 Αναγνώριση εσόδων 

Τα έσοδα περιλαµβάνουν έσοδα µίσθωσης ακινήτων και έσοδα από αγοραπωλησίες ακίνητης περιουσίας.  

Τα έσοδα από λειτουργικές µισθώσεις αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα, µε τη σταθερή µέθοδο, κατά τη διάρκεια 

της µίσθωσης. Όταν η Εταιρεία παρέχει κίνητρα στους µισθωτές της, το κόστος αυτών των κινήτρων αναγνωρίζεται 

κατά τη διάρκεια της µίσθωσης, µε τη σταθερή µέθοδο, µειωτικά των εσόδων από λειτουργικές µισθώσεις. 

Τα µεταβλητά µισθώµατα, όπως ενοίκια βάσει του κύκλου εργασιών των µισθωτών, καταχωρούνται ως έσοδα στις 

περιόδους που γνωστοποιούνται στην Εταιρεία. 

2.18 Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 

Τα χρηµατοοικονοµικά έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται µε τη χρήση του πραγµατικού επιτοκίου. Όταν υπάρχει 

αποµείωση των δανείων ή 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. Στη συνέχεια λογίζονται έσοδα από τόκους µε το ίδιο επιτόκιο (αρχικό πραγµατικό επιτόκιο) επί της 

αποµειωµένης (νέας λογιστικής) αξίας. 

2.19 Παροχές στο προσωπικό  

Η Εταιρεία δεν απασχολεί δικό της προσωπικό στις 31.12.2016. 

2.20 ∆ιανοµή µερισµάτων  

Το διανεµητέο µέρισµα στους µετόχους της Εταιρείας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις Χρηµατοοικονοµικές 

Καταστάσεις στη χρήση που εγκρίνεται η διανοµή του από την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 

2.21 Συµψηφισµός χρηµατοοικονοµικών µέσων 

Τα Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις συµψηφίζονται και το καθαρό ποσό παρουσιάζεται 

στην κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης, όταν υπάρχει νοµικά εκτελεστό δικαίωµα συµψηφισµού των ποσών που 

αναγνωρίστηκαν και παράλληλα υπάρχει η πρόθεση να γίνει διακανονισµός σε καθαρή βάση, ή η ανάκτηση του 

περιουσιακού στοιχείου και ο διακανονισµός της υποχρέωσης να γίνουν ταυτόχρονα. Το νοµικά εκτελεστό δικαίωµα 

δεν πρέπει να εξαρτάται από µελλοντικά γεγονότα και πρέπει να ασκείται κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών 

καθώς και σε περιπτώσεις αθέτησης των υποχρεώσεων, αφερεγγυότητας ή πτώχευσης της εταιρείας ή του 

αντισυµβαλλόµενου. 

2.22 Λοιπά έσοδα/ έξοδα 

Τα λοιπά έξοδα - έσοδα περιλαµβάνουν διάφορα έσοδα ή έξοδα µη λειτουργικά και αναγνωρίζονται ως έξοδο ή 

έσοδο στα αποτελέσµατα της χρήσης που αφορούν. 

2.23 Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 

Τα έξοδα από τόκους δανεισµού αναγνωρίζονται στα «Χρηµατοοικονοµικά έξοδα» της κατάστασης αποτελεσµάτων 

µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. Εξαιρούνται οι δαπάνες δανεισµού που σχετίζονται άµεσα µε την 

απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή παγίων στοιχείων για τα οποία απαιτείται σηµαντικό χρονικό διάστηµα 

κατασκευαστικής περιόδου, οι οποίες προσαυξάνουν το κόστος των παγίων, µέχρι αυτά να καταστούν ουσιαστικά 

έτοιµα προς χρήση ή πώληση. 

Η µέθοδος του πραγµατικού επιτοκίου είναι µία µέθοδος υπολογισµού του αποσβεσµένου κόστους ενός 

χρηµατοοικονοµικού στοιχείου ή µιας χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης και επιµερισµού των εσόδων ή εξόδων από 
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τόκους κατά τη διάρκεια της σχετικής περιόδου. Το πραγµατικό επιτόκιο είναι εκείνο το επιτόκιο που προεξοφλεί µε 

ακρίβεια µελλοντικές καταβολές τοις µετρητοίς ή εισπράξεις για τη διάρκεια της αναµενόµενης ζωής του 

χρηµατοοικονοµικού µέσου ή όταν απαιτείται, για συντοµότερο διάστηµα, στην καθαρή λογιστική αξία του 

χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης. Κατά τον υπολογισµό του πραγµατικού επιτοκίου, η 

Εταιρεία υπολογίζει τις ταµειακές ροές λαµβάνοντας υπόψη όλους τους συµβατικούς όρους που διέπουν το 

χρηµατοοικονοµικό µέσο (για παράδειγµα δικαιώµατα προπληρωµών) αλλά δε λαµβάνει υπόψη µελλοντικές 

πιστωτικές ζηµίες. Στον υπολογισµό περιλαµβάνονται όλες οι αµοιβές και οι µονάδες που καταβλήθηκαν ή 

ελήφθησαν µεταξύ των συµβαλλοµένων που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του πραγµατικού επιτοκίου, τα κόστη 

συναλλαγής και κάθε επαύξηση ή έκπτωση. 

3. ∆ιαχείριση Χρηµατοοικονοµικού Κινδύνου 

3.1 ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

Η Εταιρεία εκτίθεται σε χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως ο κίνδυνος αγοράς (συναλλαγµατικός κίνδυνος, 

κίνδυνος τιµών και κίνδυνος ταµειακών ροών από µεταβολές επιτοκίων), ο πιστωτικός κίνδυνος και ο κίνδυνος 

ρευστότητας. Οι χρηµατοοικονοµικοί κίνδυνοι σχετίζονται µε τα παρακάτω χρηµατοοικονοµικά µέσα: εµπορικές και 

λοιπές απαιτήσεις, ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα, προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις και δανεισµός. Οι 

λογιστικές αρχές σχετικά µε τα παραπάνω χρηµατοοικονοµικά µέσα περιγράφονται στη σηµείωση 2. 

Το γενικό πρόγραµµα διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας εστιάζεται στη µη προβλεψιµότητα των 

χρηµατοπιστωτικών αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόµενη αρνητική τους επίδραση στη 

χρηµατοοικονοµική απόδοση της Εταιρείας. Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

α) Κίνδυνος αγοράς 

i) Συναλλαγµατικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται σε ένα και µόνο οικονοµικό περιβάλλον (στην Ελλάδα) και συνεπώς όλες οι 

συναλλαγές της Εταιρείας διεξάγονται σε Ευρώ. Η Εταιρεία κατά πάγια τακτική, δεν προαγοράζει συνάλλαγµα και δε 

συνάπτει συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης συναλλάγµατος µε εξωτερικούς αντισυµβαλλόµενους. 

ii) Κίνδυνος τιµών 

Η Εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο από τη µεταβολή τιµών της αξίας των ακινήτων και των µισθωµάτων. Για τη µείωση 

του κινδύνου τιµών, η Εταιρεία συνάπτει µακροπρόθεσµες λειτουργικές µισθώσεις µε τους περισσότερους µισθωτές 

διάρκειας 25 µε 30 έτη. Οι αναπροσαρµογές των ενοικίων συνδέονται µε τον ελληνικό ∆.Τ.Κ. και σε περίπτωση 

αποπληθωρισµού δεν υπάρχει αρνητική επίπτωση ως προς το έσοδο της Εταιρείας. Επιπλέον ορισµένα µισθωτήρια 

συµβόλαια εµπεριέχουν και όρους µισθώµατος βάσει ποσοστού καθαρών πωλήσεων του ακινήτου. Η Εταιρεία δεν 

εκτίθεται σε κίνδυνο σχετικά µε χρηµατοοικονοµικά µέσα εφόσον δεν κατέχει συµµετοχικούς τίτλους 

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

Η Εταιρεία έχει στο ενεργητικό της έντοκα στοιχεία που περιλαµβάνουν καταθέσεις όψεως και βραχυπρόθεσµες 

τραπεζικές καταθέσεις.  

Για τη µείωση της έκθεσης της Εταιρείας σε διακυµάνσεις των επιτοκίων, οι ηµεροµηνίες αναπροσαρµογής των 

επιτοκίων περιορίζονται σε περίοδο τριών µηνών. 

β) Πιστωτικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία έχει συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου αναφορικά µε τα ταµειακά υπόλοιπα, τις καταθέσεις όψεως και 

τα έσοδα από ενοίκια που προέρχονται από συµβόλαια λειτουργικής µίσθωσης ακίνητης περιουσίας. Ωστόσο, δεν 

αναµένονται σηµαντικές ζηµιές, αφού έχουν αναπτυχθεί διαδικασίες, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι οι συµφωνίες 

µίσθωσης ακινήτων πραγµατοποιούνται µε πελάτες µε επαρκή πιστοληπτική ικανότητα και ότι οι ταµειακές 

συναλλαγές περιορίζονται µόνο σε πιστωτικά ιδρύµατα. Να σηµειωθεί ότι για την ελαχιστοποίηση του εν λόγω 

κινδύνου, η Εταιρεία τοποθετεί τα χρηµατικά της διαθέσιµα σε συστηµικές τράπεζες και θυγατρικές συστηµικών 

τραπεζών. Εάν για τους πελάτες υπάρχει πιστοληπτική αξιολόγηση, τότε χρησιµοποιείται η εν λόγω αξιολόγηση. Αν 

δεν υπάρχει πιστοληπτική αξιολόγηση, τότε πραγµατοποιείται έλεγχος της πιστοληπτικής ικανότητας του πελάτη, 

λαµβάνοντας υπόψη την οικονοµική του κατάσταση, την προηγούµενη εµπειρία καθώς και άλλους παράγοντες. 

Η µέγιστη έκθεση της Εταιρείας σε πιστωτικό κίνδυνο ισούται µε τη λογιστική αξία των ανωτέρω συναλλαγών. 
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γ) Κίνδυνος ρευστότητας 

Συνετή διαχείριση του κίνδυνου ρευστότητας συνεπάγεται επαρκή ταµειακά διαθέσιµα, δυνατότητα άντλησης 

κεφαλαίων και δυνατότητα κλεισίµατος ανοικτών θέσεων αγοράς. 

Οι ανάγκες ρευστότητας της Εταιρείας ικανοποιούνται πλήρως από την έγκαιρη πρόβλεψη των εκάστοτε χρηµατικών 

αναγκών σε συνδυασµό µε την έγκαιρη είσπραξη των απαιτήσεων. 

 

Η ρευστότητα της Εταιρείας παρακολουθείται από τη ∆ιοίκηση σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Παρακάτω 

παρουσιάζεται η ανάλυση των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων και υποχρεώσεων των οποίων η λήξη είναι µέχρι ενός 

έτους: 

 

 

3.2 Εκτίµηση της εύλογης αξίας 

Η Εταιρεία χρησιµοποιεί την παρακάτω ιεραρχία για τον καθορισµό και τη γνωστοποίηση της εύλογης αξίας των 

χρηµατοοικονοµικών µέσων ανά τεχνική αποτίµησης: 

Επίπεδο 1: Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που είναι διαπραγµατεύσιµα σε ενεργές αγορές η εύλογη αξία των οποίων 

προσδιορίζεται µε βάση τις δηµοσιευµένες τιµές αγοράς που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία αναφοράς για όµοια 

περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις. 

Επίπεδο 2: Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που δεν είναι διαπραγµατεύσιµα σε ενεργές αγορές η εύλογη αξία των 

οποίων προσδιορίζεται µε τη χρήση τεχνικών αποτίµησης και παραδοχών που στηρίζονται είτε άµεσα είτε έµµεσα σε 

δεδοµένα της αγοράς κατά την ηµεροµηνία αναφοράς.  

Επίπεδο 3: Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που δεν είναι διαπραγµατεύσιµα σε ενεργές αγορές η εύλογη αξία των 

οποίων προσδιορίζεται µε τη χρήση τεχνικών αποτίµησης και παραδοχών που κατά βάση δεν στηρίζονται σε 

δεδοµένα της αγοράς. 

Η Εταιρεία δεν κατέχει χρηµατοοικονοµικά µέσα που αποτιµώνται στην εύλογη αξία. Όσον αφορά τον προσδιορισµό 

της εύλογης αξίας των επενδύσεων σε ακίνητα βλέπε σηµείωση 2.4. 

Κατά την 31
η
 ∆εκεµβρίου 2016, η λογιστική αξία των εµπορικών και λοιπών απαιτήσεων, των ταµειακών διαθεσίµων 

και ισοδυνάµων, καθώς και του κονδυλίου προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις προσέγγιζε την εύλογη αξία. 

3.3 ∆ιαχείριση κεφαλαιουχικού κινδύνου 

Ο σκοπός της Εταιρείας κατά τη διαχείριση των κεφαλαίων είναι η διασφάλιση της ικανότητας της να συνεχίσει τη 

δραστηριότητά της ώστε να εξασφαλίζει τις αποδόσεις για τους µετόχους και τα οφέλη των λοιπών µερών τα οποία 

σχετίζονται µε την Εταιρεία και να διατηρεί µία βέλτιστη κεφαλαιακή διάρθρωση ώστε να επιτυγχάνει µείωση του 

ενδεχόµενου κόστους κεφαλαίου. 

Για τη διατήρηση ή µεταβολή της κεφαλαιακής διάρθρωσης, η Εταιρεία µπορεί να µεταβάλλει το διανεµόµενο 

µέρισµα προς τους µετόχους, να επιστρέφει κεφάλαια στους µετόχους, να εκδίδει νέες µετοχές ή να προβαίνει σε 

πώληση περιουσιακών στοιχείων. 
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Στόχος της Εταιρείας είναι η βελτιστοποίηση των κεφαλαίων της µέσω της σωστής διαχείρισης των πιστώσεων της. 

4. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές 

Οι εκτιµήσεις και οι παραδοχές αξιολογούνται διαρκώς και βασίζονται στην ιστορική εµπειρία και σε άλλους 

παράγοντες, συµπεριλαµβανοµένων αναµενόµενων µελλοντικών γεγονότων που, υπό τις παρούσες συνθήκες, 

αναµένεται να πραγµατοποιηθούν. 

Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας 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 στην επόµενη οικονοµική χρήση έχουν ως 

εξής:  

Εκτίµηση της «εύλογης αξίας» των επενδύσεων σε ακίνητα  

Η Εταιρεία χρησιµοποιεί την παρακάτω ιεραρχία για τον καθορισµό και τη γνωστοποίηση της εύλογης αξίας των 

χρηµατοοικονοµικών µέσων ανά τεχνική αποτίµησης: 

Επίπεδο 1: Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που είναι διαπραγµατεύσιµα σε ενεργές αγορές η εύλογη αξία των οποίων 

προσδιορίζεται µε βάση τις δηµοσιευµένες τιµές αγοράς που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία αναφοράς για όµοια 

περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις. 

Επίπεδο 2: Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που δεν είναι διαπραγµατεύσιµα σε ενεργές αγορές η εύλογη αξία των 

οποίων προσδιορίζεται µε τη χρήση τεχνικών αποτίµησης και παραδοχών που στηρίζονται είτε άµεσα είτε έµµεσα σε 

δεδοµένα της αγοράς κατά την ηµεροµηνία αναφοράς. 

Επίπεδο 3: Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που δεν είναι διαπραγµατεύσιµα σε ενεργές αγορές η εύλογη αξία των 

οποίων προσδιορίζεται µε τη χρήση τεχνικών αποτίµησης και παραδοχών που κατά βάση δε στηρίζονται σε δεδοµένα 

της αγοράς. 

Η πλέον κατάλληλη ένδειξη της «εύλογης αξίας» είναι οι τρέχουσες αξίες που ισχύουν σε µια ενεργή αγορά για 

συναφή µισθωτήρια αλλά και λοιπά συµβόλαια. Εάν δεν είναι εφικτή η ανεύρεση τέτοιων πληροφοριών η Εταιρεία 

προσδιορίζει την αξία µέσα από ένα εύρος λογικών εκτιµήσεων των «εύλογων αξιών» βασιζόµενη στις συµβουλές 

ανεξάρτητων εξωτερικών εκτιµητών.  

Για να πάρει µια τέτοια απόφαση η Εταιρεία λαµβάνει υπόψη της δεδοµένα από διάφορες πηγές, που περιλαµβάνουν: 

(i) Τρέχουσες τιµές σε µια ενεργή αγορά ακινήτων διαφορετικής φύσεως, κατάστασης ή τοποθεσίας (ή υποκείµενες 

σε διαφορετικές µισθώσεις ή λοιπά συµβόλαια), οι οποίες έχουν αναπροσαρµοστεί ως προς 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) Προεξόφληση ταµειακών ροών, βασισµένες σε αξιόπιστες εκτιµήσεις µελλοντικών ταµειακών ροών, που 

πηγάζουν από τους όρους των εν ισχύ µισθωµάτων και άλλων συµβολαίων και (όπου είναι εφικτό) από εξωτερικά 

στοιχεία όπως, τρέχουσες τιµές ενοικίασης παρεµφερών ακινήτων στην ίδια τοποθεσία και κατάσταση, 

χρησιµοποιώντας προεξοφλητικά επιτόκια που απεικονίζουν την τρέχουσα εκτίµηση της αγοράς αναφορικά µε την 

αβεβαιότητα για το ύψος και τη χρονική στιγµή εµφάνισης αυτών των ταµειακών ροών. 

Οι κυριότεροι παράµετροι που επηρεάζουν την αποτίµηση της εύλογης αξίας των ακινήτων της Εταιρείας είναι αυτές 

που σχετίζονται µε την είσπραξη συµβατικών ενοικίων, προσδοκώµενα µελλοντικά ενοίκια στην αγορά, κενές 

περιόδους, υποχρεώσεις συντήρησης, καθώς και κατάλληλα προεξοφλητικά επιτόκια.  

∆εν υπάρχουν άλλες παραδοχές που να επηρεάζουν σηµαντικά την χρηµατοοικονοµική θέση της Εταιρείας. 
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5. Επενδύσεις σε ακίνητα  

 

Οι επενδύσεις σε ακίνητα της Εταιρείας επιµετρώνται σε εύλογη αξία. Στον κάτωθι πίνακα αναλύονται οι επενδύσεις 

σε ακίνητα της Εταιρείας ανά λειτουργικό τοµέα και γεωγραφική ζώνη: 

 

 

 

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 το κόστος ευκαιρίας των πραγµατοποιηµένων 

επενδύσεών. 

Εάν κατά την 31
η
 ∆εκεµβρίου 2016, οι κενές περίοδοι χωρίς ενοικιοστάσια στην ανάλυση προεξόφλησης ταµειακών 

ροών διέφεραν κατά +/- 5% από τις εκτιµήσεις της ∆ιοίκησης, η λογιστική αξία των επενδύσεων σε ακίνητα θα ήταν 

κατ’ εκτίµηση -/+ €74 χαµηλότερη ή υψηλότερη.  

Εάν κατά την 31
η
 ∆εκεµβρίου 2016, το προεξοφλητικό επιτόκιο που χρησιµοποιείται στην ανάλυση προεξόφλησης 

ταµειακών ροών διέφερε κατά +/- 5% από τις εκτιµήσεις της ∆ιοίκησης, η λογιστική αξία των επενδύσεων σε 

ακίνητα θα ήταν κατά εκτίµηση €196 χαµηλότερη ή €213 υψηλότερη. 
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Οι αξίες των επενδύσεων σε ακίνητα αποτιµώνται από ανεξάρτητους εκτιµητές, εκθέσεις των οποίων συντάσσονται 

κατά την 31
η
 ∆εκεµβρίου κάθε έτους. Η κάθε έκθεση βασίζεται σε δύο µεθόδους σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Εκτιµητικά 

Πρότυπα. Για το συγκεκριµένο χαρτοφυλάκιο χρησιµοποιούνται η συγκριτική µέθοδος σε συνδυασµό µε τη µέθοδο 

προεξοφληµένων ταµειακών ροών. 

Στις 31.12.2016 οι επενδύσεις σε ακίνητα της Εταιρείας αποτιµήθηκαν από τους ανεξάρτητους εκτιµητές της 

εταιρείας Savills Ελλάς ΕΠΕ. 

6. Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις 

Η ανάλυση των εµπορικών και λοιπών απαιτήσεων έχει ως εξής: 

 

Οι εµπορικές απαιτήσεις της Εταιρείας την 31
η
 ∆εκεµβρίου 2016 περιλαµβάνουν προβλέψεις επισφαλών πελατών 

ποσού €450 το οποίο σχηµατίσθηκε εντός της κλειόµενης χρήσης και αφορά απαιτήσεις από την εταιρεία 

Μαρινόπουλος Α.Ε. Γενικού Εµπορίου για τη λειτουργική µίσθωση ενός (1) εµπορικού ακινήτου. 

Η ενηλικίωση των εµπορικών απαιτήσεων αναλύεται ακολούθως: 

 

7. 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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8. Ίδια Κεφάλαια 

Η ανάλυση της µεταβολής των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας εντός της κλειόµενης χρήσεως έχει ως εξής: 

 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 11
ης

 Απριλίου 2016, αποφάσισε τη Μείωση του Μετοχικού 

Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό €8.000 µε ισόποση καταβολή µετρητών στο µοναδικό µέτοχο της Εταιρείας 

“Grivalia Properties ΑΕΕΑΠ”, µε ακύρωση 391.390 µετοχών ονοµαστικής αξίας (ποσό σε €) €20,44. 

Η Εταιρεία είναι υποχρεωµένη σύµφωνα µε τον Νόµο Περί Ανωνύµων Εταιριών 2190/1920  να µεταφέρει το 5% των 

ετησίων καθαρών κερδών σε τακτικό αποθεµατικό µέχρις ότου το συσσωρευµένο αποθεµατικό να ισούνται µε το 1/3 

του ονοµαστικού µετοχικού κεφαλαίου. Αυτό το αποθεµατικό δεν µπορεί να διανεµηθεί στους µετόχους της 

Εταιρείας εξαιρούµενης της περίπτωσης ρευστοποίησης. Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2016, η Εταιρεία προχώρησε 

στο σχηµατισµό τακτικού αποθεµατικού ύψους €322. 

Ο συνολικός αριθµός εκδοθεισών κοινών µετοχών κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2016 είναι 3.055.780 (31
η
 ∆εκεµβρίου 

2015 – 3.447.170) µε ονοµαστική αξία (ποσό σε €) €20,44 ανά µετοχή. Το Μετοχικό Κεφάλαιο είναι ολοσχερώς 

καταβληµένο και ανέρχεται σε ποσό €62.460. 

9. Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις  

Η ανάλυση των προµηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων έχει ως εξής: 
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10. Έσοδα 

 

Η περίοδος µισθώσεων κατά τη διάρκεια της οποίας η Εταιρεία µισθώνει τα ακίνητα κάτω από συµβόλαια 

λειτουργικής µίσθωσης στις περισσότερες περιπτώσεις είναι 25 µε 30 έτη. Οι αναπροσαρµογές των ενοικίων 

συνδέονται µε τον ελληνικό ∆.Τ.Κ. και σε περίπτωση αποπληθωρισµού δεν υπάρχει αρνητική επίπτωση ως προς το 

έσοδο της Εταιρείας. Επιπλέον ορισµένα µισθωτήρια συµβόλαια εµπεριέχουν και όρους µισθώµατος βάσει ποσοστού 

καθαρών πωλήσεων του ακινήτου. 

Τα έσοδα από µισθώµατα της Εταιρείας δεν υπόκεινται σε εποχιακές διακυµάνσεις. 

Τα µελλοντικά συνολικά ελάχιστα (µη ακυρώσιµα) µισθώµατα εισπρακτέα από συµβόλαια λειτουργικών µισθώσεων, 

µη συµπεριλαµβανοµένων µελλοντικών αναπροσαρµογών, έχουν ως εξής:  

 

11. Λοιπά άµεσα έξοδα σχετιζόµενα µε επενδύσεις σε ακίνητα 

Τα λοιπά άµεσα έξοδα σχετιζόµενα µε επενδύσεις σε ακίνητα περιλαµβάνουν τα ακόλουθα: 

 
 

12. Φόροι σχετιζόµενοι µε ακίνητα 

Οι “Φόροι σχετιζόµενοι µε ακίνητα” της Εταιρείας κατά την 31
η
 ∆εκεµβρίου 2016, ανέρχονται σε ποσό €530 

(31.12.2015: €557). Στο κονδύλι περιλαµβάνεται κυρίως έξοδο από την επιβολή του ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας 

ακινήτων, ο οποίος για τη χρήση που έληξε την 31
η
 ∆εκεµβρίου 2016 ανέρχεται σε ποσό €513 (31.12.2015: €540). 

Παρά το γεγονός ότι µε βάση τον νέο φορολογικό νόµο αυξήθηκε ο συµπληρωµατικός φόρος του ΕΝΦΙΑ, ο ΕΝΦΙΑ 

της Εταιρείας µειώθηκε λόγω της µείωσης των αντικειµενικών αξιών των ακινήτων. 

Σηµειώνεται ότι κατά την προηγούµενη χρήση το κονδύλι των φόρων σχετιζόµενων µε ακίνητα συµπεριλαµβανόταν 

στο κονδύλι φόροι (σηµείωση 14), το οποίο αναταξινοµήθηκε για να είναι άµεσα συγκρίσιµο µε την κλειόµενη 

χρήση. 
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13.  Λοιπά έξοδα 

 
 

14. Φόροι 

 

Κατόπιν ολοκλήρωσης της εξαγοράς της Εταιρείας από τη Grivalia Properties ΑΕΕΑΠ την 31
η
 ∆εκεµβρίου 2013, η 

Εταιρεία αντιµετωπίζεται πλέον φορολογικά σύµφωνα µε τις διατάξεις που διέπουν τη φορολογία των Εταιρειών 

Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (Α.Ε.Ε.Α.Π.). 

Σύµφωνα µε το άρθρο 31 του Ν. 2778/1999, οι Α.Ε.Ε.Α.Π. υποχρεούνται σε καταβολή φόρου ο συντελεστής του 

οποίου ορίζεται σε δέκα τοις εκατό (10%) επί του εκάστοτε ισχύοντος επιτοκίου παρέµβασης της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας (Επιτοκίου Αναφοράς) προσαυξανοµένου κατά µία (1) ποσοστιαία µονάδα και υπολογίζεται επί 

του µέσου όρου των επενδύσεών τους, πλέον των διαθεσίµων, σε τρέχουσες τιµές, όπως απεικονίζονται στους 

εξαµηνιαίους πίνακες επενδύσεων που προβλέπονται από την παράγραφο 1 του άρθρου 25 του Ν. 2778/1999. Σε 

περίπτωση µεταβολής του Επιτοκίου Αναφοράς, η προκύπτουσα νέα βάση υπολογισµού του φόρου ισχύει από την 

πρώτη ηµέρα του επόµενου της µεταβολής µήνα. Ο οφειλόµενος φόρος κάθε εξαµήνου δε µπορεί να είναι µικρότερος 

του 0,375% του µέσου όρου των επενδύσεών τους, πλέον των διαθεσίµων, σε τρέχουσες τιµές, όπως απεικονίζονται 

στους ανωτέρω εξαµηνιαίους πίνακες επενδύσεων. Σε περίπτωση παρακράτησης φόρου επί κτηθέντων µερισµάτων, ο 

φόρος αυτός συµψηφίζεται µε το φόρο που προκύπτει από τη δήλωση που υποβάλλεται από την Εταιρεία 

Επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία εντός του µηνός Ιουλίου. Τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο µεταφέρεται για συµψηφισµό 

µε επόµενες δηλώσεις. Με την καταβολή του φόρου αυτού εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση της Εταιρείας και 

των µετόχων της. 

Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις περιλαµβάνουν τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις προς τις φορολογικές 

αρχές που σχετίζονται µε τον ανωτέρω πληρωτέο φόρο. Η ∆ιοίκηση σε τακτά χρονικά διαστήµατα αξιολογεί τη θέση 

της σε θέµατα που σχετίζονται µε τις φορολογικές αρχές και λογίζει προβλέψεις όπου είναι αναγκαίο για τα ποσά που 

αναµένονται να πληρωθούν στις φορολογικές αρχές. 

Καθώς η φορολογική υποχρέωση της Εταιρείας υπολογίζεται βάσει των επενδύσεών της, πλέον των διαθεσίµων της, 

και όχι βάσει των κερδών της, δεν προκύπτουν προσωρινές διαφορές και εποµένως δε δηµιουργούνται αντίστοιχα 

αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις ή/και απαιτήσεις.  

Στο κονδύλι των φόρων της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε την 31
η
 ∆εκεµβρίου 2016 περιλαµβάνεται φόρος 

ενεργητικού ποσού €325 (31.12.2015: €76).  

Σηµειώνεται ότι κατά την προηγούµενη χρήση το κονδύλι των φόρων συµπεριελάµβανε και τους φόρους 

σχετιζόµενους µε ακίνητα, οι οποίοι αναταξινοµήθηκαν για να είναι άµεσα συγκρίσιµοι µε την κλειόµενη χρήση 

(σηµείωση 12). 

15. Μερίσµατα ανά µετοχή 

Την 11
η
 Απριλίου 2016, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ενέκρινε τη διανοµή µερίσµατος 

συνολικού ποσού €2.700 από τα κέρδη της χρήσης 2015. 
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16. Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις  

Η Εταιρεία έχει προβεί σε περαίωση των χρήσεων 2005 έως και 2009 µε βάση τις διατάξεις του Ν.3888/2010. 

Παρόλα αυτά υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων σε περίπτωση που υπάρξουν 

συµπληρωµατικά στοιχεία αναφορικά µε τη φορολογία εισοδήµατος των χρήσεων που έχουν περαιωθεί. Η έκβαση 

ενός πιθανού συµπληρωµατικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και ως εκ τούτου, δε 

σχηµατίστηκε οποιαδήποτε πρόβλεψη στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις σε σχέση µε το θέµα αυτό. 

Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τη χρήση που έληξε την 31
η
 ∆εκεµβρίου 2010. 

H Εταιρεία έχει ελεγχθεί από νόµιµο ελεγκτή σύµφωνα µε το άρθρο 65
Α
 Ν. 4174/2013 και την υπ’ αριθµ. ΠΟΛ 

1124/18.6.2015 απόφαση της Γενικής Γραµµατέως ∆ηµοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονοµικών και έχει λάβει 

φορολογικό πιστοποιητικό για τις χρήσεις 2011, 2012, 2013, 2014 και 2015, ενώ αναµένει το φορολογικό 

πιστοποιητικό για τη χρήση 2016. Η ∆ιοίκηση δεν αναµένει να προκύψουν σηµαντικές υποχρεώσεις. 

17. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη  

Η Εταιρεία ελέγχεται από τη Grivalia Properties ΑΕΕΑΠ (που εδρεύει στο Μαρούσι και οι µετοχές της είναι 

εισηγµένες προς διαπραγµάτευση στο Χρηµατιστήριο Αθηνών), µε ποσοστό συµµετοχής 100%. 

Οι βασικοί µέτοχοι της Grivalia Properties ΑΕΕΑΠ είναι η Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. (ποσοστό συµµετοχής 

20,00%) και η Fairfax Financial Holdings Limited (ποσοστό συµµετοχής 41,50%) η οποία κατέχει το 100% της 

Praktiker Hellas A.E. και το 100% του Οµίλου της Eurolife . Ως εκ τούτου προκύπτει έµµεσα σχέση της Εταιρείας µε 

τον Όµιλο της Eurobank, την εταιρεία Praktiker Hellas A.E. και τον Όµιλο της Eurolife. 

Όλες οι συναλλαγές από και προς τα συνδεδεµένα µέρη γίνονται µε τους συνήθεις όρους της αγοράς. 

Οι παρακάτω συναλλαγές πραγµατοποιήθηκαν µε συνδεδεµένα µέρη: 

α) Έσοδα από µισθώµατα  

 

β) Έξοδο ενοικίου 

 

γ) Έξοδα ασφάλισης επενδυτικών ακινήτων 

 
 

 

 

 

 

 



 Cloud Hellas Κτηµατική Α.Ε.                                                          Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση 

που έληξε την 31
η
 ∆εκεµβρίου 2016 

(Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες €, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

  

 

Σηµειώσεις επί των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων 
 

33 

δ) Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 

 
 

ε) Φόροι σχετιζόµενοι µε ακίνητα 

 
 

ζ) Υπόλοιπα που προέρχονται από συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 

 

η) ∆εσµεύσεις και ενδεχόµενες υποχρεώσεις 

∆εν υπήρχαν δεσµεύσεις και ενδεχόµενες υποχρεώσεις µεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεµένων µερών. 

 

18. Μεταγενέστερα γεγονότα της ηµεροµηνίας του Ισολογισµού 

∆εν υπάρχουν µεταγενέστερα της 31
ης

 ∆εκεµβρίου 2016 γεγονότα που να αφορούν την Εταιρεία, τα οποία να 

επηρεάζουν τις παρούσες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. 

Οι παρούσες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31
η
 ∆εκεµβρίου 2016, έχουν εγκριθεί 

από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 09 Μαρτίου 2017 και έχουν υπογραφεί εκ µέρους του από τους κάτωθι: 

 

Γεώργιος Χρυσικός Παναγιώτης - Αριστείδης 

Βάρφης 

Ναταλία Στράφτη Ευάγγελος Τέντης 

    

    

    

    

Πρόεδρος ∆.Σ. 

& ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

Αντιπρόεδρος ∆.Σ. Μέλος ∆.Σ. Υπεύθυνος 

Λογιστηρίου 

 


