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Ετήσια Οικονομική Έκθεση
για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«GRIVALIA MANAGEMENT COMPANY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,
Με βάση τις διατάξεις του Κ.Ν.4548/2018 (άρθρο 150 παρ. 1,2,3 και άρθρο 149 παρ. 1), σας παραθέτουμε την Έκθεση του
Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας «GRIVALIA MANAGEMENT COMPANY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για τις
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2019.
1.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1.1 Περιγραφή δραστηριοτήτων
Η Εταιρεία GRIVALIA MANAGEMENT COMPANY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ συστήθηκε στις 18 Μαρτίου 2019 και
εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής. Δραστηριοποιείται κυρίως στην παροχή υπηρεσιών στον τομέα της αγοράς, πώλησης,
εκμετάλλευσης, αξιοποίησης, ανάπτυξης και διαχείρισης κάθε είδους ακινήτων.
1.2 Διοίκηση
Η Εταιρεία διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση και απαρτίζεται από
τους κάτωθι:
Ονοματεπώνυμο
Ιδιότητα
Χρυσικός Γεώργιος
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Βάρφης Παναγιώτης - Αριστείδης
Μέλος
Ιωάννου Σταύρος
Μέλος
Στράφτη Ναταλία
Μέλος
Κατσιμπρής Γεώργιος
Μέλος
1.3 Επιδόσεις
Η Εταιρεία, κατά την πρώτη εταιρική χρήση 2019, δραστηριοποιήθηκε με προσήλωση στους στρατηγικούς της στόχους
στοχεύοντας στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Τα αποτελέσματα του Ομίλου διαμορφώθηκαν συνοπτικά ως κάτωθι:
Κύκλος εργασιών: Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας για τη χρήση 2019 ανέρχεται σε ποσό €6.590.434,55 και προέρχεται από
τις παρεχόμενες συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετιζόμενες με τη διαχείριση ακινήτων.
Μικτό κέρδος: Το μικτό κέρδος της Εταιρείας για τη χρήση 2019 ανέρχεται σε ποσό €4.064.901,26 και το περιθώριο μικτού
κέρδους σε 62%.
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων: Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και
επενδυτικών αποτελεσμάτων της Εταιρείας για τη χρήση 2019 ανήλθαν σε ποσό €3.919.798,83.
Φόροι: Οι φόροι της Εταιρείας για τη χρήση 2019 ανήλθαν σε ποσό €959.544,04 και είναι το άθροισμα του τρέχοντος και
αναβαλλόμενου φόρου εισοδήματος.
Καθαρά κέρδη μετά από φόρους: Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους για τη χρήση 2019 ανήλθαν σε ποσό €2.931.238,63.
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2.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ

Πιστωτικός κίνδυνος
Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε σημαντικό πιστωτικό κίνδυνο από εμπορικές απαιτήσεις. Αυτό οφείλεται στην ενεργή πολιτική της,
η οποία εστιάζεται στη συνεργασία με αξιόπιστους πελάτες.
Συναλλαγματικός κίνδυνος
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και το σύνολο των συναλλαγών της διεξάγεται σε Ευρώ, συνεπώς δεν υφίσταται
τέτοιος κίνδυνος.
Κίνδυνος ρευστότητας
Η Εταιρεία προϋπολογίζει και παρακολουθεί τις χρηματοροές και τις ανάγκες της. Το κεφάλαιο κίνησης της επαρκεί για να
καλύψει τις ανάγκες της.
Κεφαλαιουχικός κίνδυνος
Ο σκοπός της διαχείρισης του κεφαλαιουχικού κινδύνου είναι η εξασφάλιση της συνεχιζόμενης δραστηριότητας της Εταιρείας
(going concern) για να υπάρχουν ικανοποιητικές αποδόσεις για τους Μετόχους, για να διατηρηθεί μια ιδανική κεφαλαιουχική
δομή και για να μειωθεί το κόστος κεφαλαίου.
Η Εταιρεία δεν διατρέχει κεφαλαιουχικό κίνδυνο καθώς οι βασικοί δείκτες ρευστότητας αποτυπώνουν επάρκεια σε κεφάλαιο
κίνησης.
Κίνδυνος λόγω μεταβολής των επιτοκίων
Η Εταιρεία έχει στο ενεργητικό της σημαντικά έντοκα στοιχεία που περιλαμβάνουν καταθέσεις όψεως και βραχυπρόθεσμες
τραπεζικές καταθέσεις. Τα λειτουργικά έσοδα και οι ταμειακές ροές είναι ουσιωδώς ανεξάρτητα από τις μεταβολές στις τιμές
των επιτοκίων.
3.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

α) Τρέχουσες και Εν Δυνάμει Επιπτώσεις
H Εταιρεία πιστεύει ότι είναι σε θέση να δημιουργεί αξία για τα ενδιαφερόμενα μέρη της κατανοώντας τον τρόπο με τον οποίο η
επιχειρηματική της δραστηριότητα επηρεάζει το περιβάλλον και λαμβάνοντας μέτρα για την ελαχιστοποίηση οποιονδήποτε
πραγματικών ή πιθανών αρνητικών επιπτώσεων.
Η Εταιρεία έχει δεσμευτεί για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματός της μέσω συγκεκριμένων δράσεων. Η Εταιρεία
εστιάζει στη διατήρηση και στην ενδυνάμωση των βιώσιμων και περιβαλλοντικά εύλογων πρακτικών που καθοδηγούν την
αναπτυξιακή της στρατηγική και την προσέγγισή της στην καινοτομία. Η κατανόηση των προσδοκιών των ενδιαφερομένων
μερών σχετικά με τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που συνδέονται με περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα είναι πολύ
σημαντική για την Εταιρεία.
Η Εταιρεία αναγνωρίζει ότι οι επιχειρηματικές της δραστηριότητες, ως σύμβουλος και διαχειριστής ακινήτων, έχουν τόσο
άμεσες όσο και έμμεσες επιπτώσεις στο περιβάλλον. Οι πτυχές των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της που έχουν τις πλέον
ουσιώδεις περιβαλλοντικές επιπτώσεις είναι:
•
•
•
•
•

Η κατανάλωση ενέργειας και οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου
Η κατανάλωση νερού
Τα απόβλητα
Τα υλικά
Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις οι σχετικές με τους προμηθευτές προϊόντων και υπηρεσιών.

β) Διοικητική Προσέγγιση
Η Εταιρεία υιοθετεί βέλτιστες πρακτικές ώστε να εξασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες που αναλαμβάνει με την ιδιότητα του
συμβούλου και διαχειριστή ακινήτων θα ελαχιστοποιούν (στο βαθμό του εφικτού) τις αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον
και το κοινωνικό σύνολο στο πλαίσιο του οποίου δραστηριοποιείται.
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Η Εταιρεία, σύμφωνα με τις περιβαλλοντικές αρχές της, εξασφαλίζει τη συμμόρφωση των δραστηριοτήτων της στα κατωτέρω:
•

Είναι ενήμερη για την κείμενη νομοθεσία και τους κανονισμούς για το περιβάλλον και αναλαμβάνει τις δέουσες
ενέργειες για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης.
• Εξασφαλίζει ότι η εξέταση των περιβαλλοντικών θεμάτων και ενεργειακής απόδοσης αποτελεί τμήμα του τεχνικού
ελέγχου που προβλέπεται κατά τη διαδικασία εξέτασης όλων των επενδυτικών ευκαιριών πριν από την οποιαδήποτε
αγορά.
• Έχει επίγνωση του τρόπου με τον οποίο το «πράσινο προφίλ» κάθε κτιρίου επηρεάζει την αξία και την τιμή αγοράς
του.
• Εξασφαλίζει ότι ο ετήσιος τεχνικός έλεγχος των κτιρίων του χαρτοφυλακίου που διαχειρίζεται περιλαμβάνει την
εξέταση θεμάτων περιβάλλοντος και ενεργειακής απόδοσης και θα καταλήγει σε προτάσεις βελτίωσης.
• Διασφαλίζει ότι ως μέρος της ετήσιας υποβολής εκθέσεων για θέματα προϋπολογισμού και στρατηγικής
χαρτοφυλακίου, εξετάζει περιβαλλοντικά θέματα και βάσει αυτών προτείνει ετήσιο σχέδιο δράσης.
• Εισάγει κριτήρια βιωσιμότητας – αειφορίας στη διαδικασία επιλογής προμηθευτών και στη διαδικασία αγοράς παγίου
και αναλώσιμου υλικού.
Η Εταιρεία παρακινεί τους προμηθευτές και τους εργολάβους στα υπό διαχείριση ακίνητα να χρησιμοποιούν συγκεκριμένα
υλικά στην παροχή των υπηρεσιών τους με βάση τις βέλτιστες πρακτικές για βιώσιμες προμήθειες και περιβαλλοντικά φιλικούς
τρόπους καθαρισμού. Οι ως άνω συνεργάτες επιλέγονται με βάση τη δυνατότητα προσαρμογής τους σε βιώσιμους τρόπους
παροχής των υπηρεσιών τους.
γ) Πράσινες Πιστοποιήσεις
Η Εταιρεία παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με την επένδυση στην ενεργειακή αναβάθμιση του υπάρχοντος
χαρτοφυλακίου ακινήτων που διαχειρίζεται και προωθεί τη σταδιακή πιστοποίηση των αναβαθμισμένων ακινήτων σύμφωνα με
πρότυπα που δημοσιεύονται από έγκυρους και αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς και συμπεριλαμβάνει επίσης κριτήρια
βιωσιμότητας στους ελέγχους που διενεργεί για τις νέες επενδύσεις.
Η Εταιρεία αναγνωρίζει ότι τα «πράσινα κτίρια» μπορούν όχι μόνο να μειώσουν τις αρνητικές επιπτώσεις προς το περιβάλλον
με τη χρήση μικρότερων ποσοτήτων ύδατος, ενέργειας ή φυσικών πόρων, αλλά και σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι δυνατόν να
έχουν θετική επίδραση στο περιβάλλον (σε κλίμακα κτιρίων ή σε αστική κλίμακα) δημιουργώντας δικές τους πηγές ενέργειας ή
αυξημένη βιοποικιλότητα.
Τα «πράσινα κτίρια» παρέχουν συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά πλεονεκτήματα τα οποία αφορούν μεμονωμένους ανθρώπους
ή κοινωνικές ομάδες. Στα πλεονεκτήματα αυτά περιλαμβάνονται εξοικονομήσεις στο κόστος των λογαριασμών κοινής ωφελείας
για τους ενοικιαστές (με τη βελτιωμένη απόδοση ενέργειας και ύδατος), χαμηλότερο κόστος κατασκευής και μεγαλύτερη αξία
για τους επαγγελματίες του χώρου των ακινήτων, αυξημένοι συντελεστές πληρότητας για τους ιδιοκτήτες κτιρίων και
δημιουργία θέσεων εργασίας.
4.

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

α) Ίσες Ευκαιρίες
Η Εταιρεία πιστεύει στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού με σεβασμό και αξιοπρέπεια, τόσο ως μεμονωμένα άτομα, όσο
και ως μέρη του συνόλου της. Η Εταιρεία δεν ανέχεται παράνομες ενέργειες που εισάγουν διακρίσεις. Η Εταιρεία αναγνωρίζει
επίσης τη διαφορετικότητα του ανθρώπινου δυναμικού της ως παράγοντα οργανωτικής ισχύος, αναγνωρίζοντας ότι αντλώντας
από μια εκτεταμένη βάση ικανοτήτων, ιδεών και γνώσεων ενισχύει την ποιότητα της λήψης αποφάσεων και της
επιχειρηματικότητας.
β) Ανθρώπινα Δικαιώματα και Ελευθερία του Συνεταιρίζεσθαι
Η Εταιρεία στηρίζει και συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους και τα διεθνώς αναγνωρισμένα ανθρώπινα δικαιώματα
εξασφαλίζοντας:
•
•
•
•

ότι παρέχονται ασφαλείς και υγιεινές συνθήκες εργασίας.
την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι.
ότι δεν υπάρχουν διακρίσεις στη διαχείριση των εργαζομένων.
ότι δε γίνεται χρήση, είτε άμεσα είτε έμμεσα, πρακτικών εξαναγκαστικής εργασίας ή εργασίας ανηλίκων.
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γ) Ανθρώπινοι Πόροι
(i) Υγεία και Ασφάλεια
Η Εταιρεία έχει αναπτύξει μηχανισμούς που αποβλέπουν στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και στην εξασφάλιση της
υγείας και ασφάλειας του προσωπικού της.
Η Εταιρεία αναγνωρίζει την ευθύνη όλου του προσωπικού της στη διατήρηση ασφαλούς χώρου εργασίας και τη σημασία της
διαβούλευσης και της συνεργασίας μεταξύ Διοίκησης και εργαζομένων.
Η Εταιρεία εξασφαλίζει ότι όλα τα επίπεδα Διοίκησης έχουν την ευθύνη άσκησης των καθηκόντων των σχετικών με την υγεία
και την ασφάλεια.
Σκοπός της Εταιρείας είναι ο καθορισμός των κανόνων ασφαλείας των κτιριακών εγκαταστάσεων και η εισαγωγή των
βέλτιστων πρακτικών υγείας και ασφάλειας.
(ii) Κατάρτιση και Εκπαίδευση
Η Εταιρεία πιστεύει ότι η επαγγελματική κατάρτιση και ανάπτυξη ωφελεί τόσο το άτομο όσο και τον επιχειρηματικό οργανισμό
στο σύνολό του, ενώ παράλληλα συνεισφέρει στην επίτευξη των στόχων της. Στα σχετικά οφέλη περιλαμβάνονται:
•
•
•
•
•
•
•
•

Υψηλά πρότυπα εργασιακής απόδοσης.
Καλύτερη κατανόηση και εκτίμηση παραγόντων που επηρεάζουν την εργασιακή απόδοση.
Διαμόρφωση κοινών ιδεών και διάχυση καλών πρακτικών.
Αποτελεσματική διαχείριση και εφαρμογή των αλλαγών.
Διαμόρφωση ισχυρών και αποτελεσματικών ομάδων σε εργασιακά πλαίσια.
Παροχή κινήτρων και ικανοποίηση από την εργασία για τους εργαζόμενους.
Επαγγελματική ανάπτυξη.
Καλύτερη κατανόηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας.

Η Εταιρεία αποβλέπει στην εξασφάλιση ότι:
•
•
•
•
•
•

Εξυπηρετούνται οι στόχοι που έχει ορίσει.
Κάθε μέλος του προσωπικού κατανοεί ποιος ακριβώς είναι ο ρόλος του στο εργασιακό περιβάλλον.
Κάθε εργαζόμενος δέχεται τη δέουσα κατάρτιση ώστε να διεκπεραιώνει αποτελεσματικά τα εργασιακά καθήκοντα που
προβλέπονται για τη θέση του.
Το προσωπικό διαθέτει την κατάρτιση και τον εξοπλισμό που χρειάζεται για να εφαρμόσει αποτελεσματικά τις αλλαγές
που διαμορφώνονται σε αυτήν.
Υποστηρίζεται και ενθαρρύνεται η δια βίου μάθηση για όλο το προσωπικό.
Η κατάρτιση παρέχεται εξίσου σε όλο το προσωπικό χωρίς διακρίσεις.

Η διαδικασία αξιολόγησης αποτελεί σημαντικό μέρος της προσέγγισης της Εταιρείας στην κατάρτιση και στην επαγγελματική
ανάπτυξη.
Στη διαδικασία αυτή περιλαμβάνονται τουλάχιστον δυο ετήσιες συναντήσεις μεταξύ των εργαζομένων και των διευθυντών
τους, έλεγχος των δραστηριοτήτων και της προσωπικής επαγγελματικής ανάπτυξής τους και σχετικός σχεδιασμός για το μέλλον.
Οι αξιολογήσεις παρέχουν το χρόνο και το χώρο για την επισήμανση των αναγκών επαγγελματικής ανάπτυξης, για το
σχεδιασμό εκπλήρωσης των αναγκών αυτών και για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας προγενέστερων σχετικών
δράσεων. Η πολιτική της Εταιρείας για την κατάρτιση και την επαγγελματική ανάπτυξη είναι συνεπώς στενά συνδεδεμένη με
τη διαδικασία ελέγχου των επιδόσεων.
(iii) Προαγωγές
Στην Εταιρεία λειτουργεί σύστημα αξιολόγησης του προσωπικού (το «Σύστημα») το οποίο ισχύει για όλους τους εργαζομένους
της και εμπεριέχει τις αρχές της Εταιρείας για την πρόοδο και την επαγγελματική ανάπτυξή τους.
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Ετήσια Οικονομική Έκθεση
για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019
Το Σύστημα περιλαμβάνει τα εξής τέσσερα στάδια:
•
•
•
•

Διαμόρφωση στόχων
Καθοδήγηση και υποστήριξη
Αξιολόγηση
Αναγνώριση της επίδοσης

Η Εταιρεία με βάση την αξιολόγηση του προσωπικού, την επίδοση της και των αναγκών της δρομολογεί προαγωγές ή άλλους
τρόπους αναγνώρισης.
5.

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Όλες οι συναλλαγές από και προς τα συνδεδεμένα μέρη γίνονται με τους συνήθεις όρους της αγοράς. Οι σημαντικές συναλλαγές
με συνδεδεμένα μέρη, όπως ορίζονται από το ΔΛΠ 24, περιγράφονται αναλυτικά στη σημείωση 5.19 των Ετήσιων Εταιρικών
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019.
6.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

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:

7.

ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Στην κλειόμενη χρήση δεν έχουν προκύψει αξιοσημείωτοι μη χρηματοοικονομικοί δείκτες που να χρήζουν ιδιαίτερης αναφοράς.
8.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Η Εταιρεία θα συνεχίσει την εφαρμογή της στρατηγικής της ώστε και κατά την επόμενη χρήση να διατηρήσει την κερδοφορία
της.
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Ετήσια Οικονομική Έκθεση
για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019

9.

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

9.1 Έρευνα και ανάπτυξη
Η Εταιρεία δε διεξάγει έρευνα και δε διαθέτει τμήμα ανάπτυξης.
9.2 Υποκαταστήματα
Η Εταιρεία κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019 δε διαθέτει υποκαταστήματα.
10. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα της 31ης Δεκεμβρίου 2019 γεγονότα, που να αφορούν την Εταιρεία, τα οποία να επηρεάζουν τις
παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
Μαρούσι, 11 Φεβρουαρίου 2020
Οι δηλούντες
Γεώργιος Χρυσικός

Παναγιώτης Αριστείδης Βάρφης

Πρόεδρος & Διευθύνων

Μέλος Δ.Σ.

Σύμβουλος Δ.Σ
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ‘‘GRIVALIA MANAGEMENT COMPANY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’’
Έκθεση ελέγχου επί των οικονομικών καταστάσεων

Γνώμη
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «GRIVALIA MANAGEMENT
COMPANY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση
χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2019, τις καταστάσεις 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.
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη,
την οικονομική θέση της εταιρείας GRIVALIA MANAGEMENT COMPANY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά
την 31η Δεκεμβρίου 2019, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε
την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Βάση γνώμης
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί
στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην
ενότητα της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε
ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας
για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει
ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των
οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με
τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα
ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονομικών καταστάσεων
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα
με τα ΔΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις δικλίδες
εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση των
οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της
ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση,
τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής της
συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να
διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ ’αυτές τις
ενέργειες.

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις, στο
σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να
εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση
υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν
ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει.
Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή
αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που
λαμβάνονται με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις.
Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία,
ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου.
Επίσης:
• Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που
οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που
ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα
για να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε
απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία,
πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού
ελέγχου.
• Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό
ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη διατύπωση γνώμης επί της
αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας.
• Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο
των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση.
• Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης
δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει ουσιώδης
αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την
ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης
αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές
γνωστοποιήσεις των οικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να
διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται
μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως
αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
• Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων,
συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις
απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του
ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων
στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.

Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού
Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018, σημειώνουμε ότι:
α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις
ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις
συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31.12.2019.
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για την εταιρεία GRIVALIA MANAGEMENT
COMPANY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες
στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου

Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2020
PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
Λ. Κηφισίας 124, 115 26 Αθήνα
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 132

Ευστάθιος Π. Καγιούλης
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13271

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν
εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019

Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 33 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019.
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Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019

Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 33 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019.
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για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019

Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 33 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019.
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Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019

Κατάσταση Ταμειακών Ροών

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 33 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019.
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Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019

1.

Γενικές πληροφορίες
1.1

Η Εταιρεία συστήθηκε στις 18 Μαρτίου 2019 και εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής. Δραστηριοποιείται
κυρίως στην παροχή υπηρεσιών στον τομέα της αγοράς, πώλησης, εκμετάλλευσης, αξιοποίησης,
ανάπτυξης και διαχείρισης κάθε είδους ακινήτων.

1.2

H σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι:
Ονοματεπώνυμο
Χρυσικός Γεώργιος
Βάρφης Παναγιώτης - Αριστείδης
Ιωάννου Σταύρος
Στράφτη Ναταλία
Κατσιμπρής Γεώργιος

1.3

2.

Ιδιότητα
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος

Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την 11η
Φεβρουαρίου 2020 και τελούν υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Περιγραφή σημαντικών λογιστικών αρχών

Οι βασικές λογιστικές αρχές που εφαρμόσθηκαν κατά τη σύνταξη αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
περιγράφονται παρακάτω.
2.1

Βάση προετοιμασίας των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Δήλωση Συμμόρφωσης
Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) που έχουν εγκριθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), και ειδικότερα με τα πρότυπα και τις διερμηνείες της Επιτροπής
Διερμηνειών Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΕΔΔΠΧΑ) που είναι σε ισχύ ή έχουν εκδοθεί και
εφαρμοστεί κατά την ημερομηνία σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, νωρίτερα από την ημερομηνία
υποχρεωτικής εφαρμογής τους.
Προετοιμασία των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους. Η σύνταξη των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα µε τα ΔΠΧA απαιτεί τη χρήση ορισμένων λογιστικών εκτιμήσεων και
παραδοχών. Επίσης, απαιτεί την άσκηση κρίσης από τη Διοίκηση κατά τη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών
αρχών της Εταιρείας.
Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι σημειώσεις που τις συνοδεύουν ενδέχεται να περιέχουν
ορισμένες υποθέσεις και υπολογισμούς που αναφέρονται σε μελλοντικά γεγονότα σε σχέση με τις εργασίες, την
ανάπτυξη και τις οικονομικές επιδόσεις της Εταιρείας. Παρά το γεγονός ότι αυτές οι υποθέσεις και υπολογισμοί
βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της Διοίκησης της Εταιρείας σε σχέση με τις τρέχουσες συνθήκες και
ενέργειες, τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισμούς και τις
υποθέσεις που έχουν ληφθεί υπόψη κατά τη σύνταξη των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.
Συνέχιση της δραστηριότητας της Εταιρείας
Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2019 έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ
και παρουσιάζουν εύλογα την οικονομική θέση, τα αποτελέσματα και τις ταμειακές ροές της Εταιρείας με βάση την
αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας.
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2.2

Νέα λογιστικά πρότυπα και ερμηνείες

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την κλειόμενη οικονομική χρήση
ΔΠΧΑ 9 (Τροποποιήσεις) “Δικαιώματα πρόωρης αποπληρωμής με καταβολή αρνητικής ποινής εξόφλησης”
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019)
Οι τροποποιήσεις παρέχουν στις εταιρείες τη δυνατότητα, εφόσον πληρούν μία συγκεκριμένη συνθήκη, να
επιμετρούν χρηματοοικονομικά στοιχεία με δικαίωμα πρόωρης αποπληρωμής και καταβολή αρνητικής ποινής
εξόφλησης (negative compensation) στο αναπόσβεστο κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών
εισοδημάτων αντί στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων. Οι εν λόγω τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις
χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.
ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2019)
Το ΔΠΧΑ 16 εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2016 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 17. Σκοπός του προτύπου είναι να
εξασφαλίσει ότι οι μισθωτές και οι εκμισθωτές παρέχουν χρήσιμη πληροφόρηση που παρουσιάζει εύλογα την ουσία
των συναλλαγών που αφορούν μισθώσεις. Το ΔΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο μοντέλο για το λογιστικό χειρισμό από
την πλευρά του μισθωτή, το οποίο απαιτεί ο μισθωτής να αναγνωρίζει περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για
όλες τις συμβάσεις μισθώσεων με διάρκεια άνω των 12 μηνών, εκτός εάν το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι
μη σημαντικής αξίας. Σχετικά με το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του εκμισθωτή, το ΔΠΧΑ 16 ενσωματώνει
ουσιαστικά τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 17. Επομένως, ο εκμισθωτής συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις συμβάσεις
μισθώσεων σε λειτουργικές και χρηματοδοτικές μισθώσεις, και να ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό χειρισμό για
κάθε τύπο σύμβασης. Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει το ΔΠΧΑ 16 (αναλυτική αναφορά παρουσιάζεται στη σημείωση 5.1
και 5.7).
Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π 23 “Αβεβαιότητα σχετικά με τον χειρισμό θεμάτων φορολογίας εισοδήματος” (εφαρμόζεται στις
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019)
Η Διερμηνεία παρέχει επεξηγήσεις ως προς την αναγνώριση και επιμέτρηση του τρέχοντος και αναβαλλόμενου
φόρου εισοδήματος όταν υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με τη φορολογική αντιμετώπιση κάποιων στοιχείων. Το
Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π 23 έχει εφαρμογή σε όλες τις πτυχές της λογιστικοποίησης του φόρου εισοδήματος όταν υπάρχει τέτοια
αβεβαιότητα, συμπεριλαμβανομένου του φορολογητέου κέρδους/ ζημιάς, της φορολογικής βάσης των περιουσιακών
στοιχείων και υποχρεώσεων, τα φορολογικά κέρδη και φορολογικές ζημιές και τους φορολογικούς συντελεστές. Η
Διερμηνεία δεν έχει επίδραση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.
ΔΛΠ 19 (Τροποποιήσεις) “Τροποποίηση προγράμματος, περικοπή ή διακανονισμός” (εφαρμόζεται στις ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019)
Οι τροποποιήσεις καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο οι οντότητες πρέπει να προσδιορίζουν τα συνταξιοδοτικά έξοδα
όταν λαμβάνουν χώρα αλλαγές σε συνταξιοδοτικά προγράμματα καθορισμένων παροχών. Οι τροποποιήσεις δεν
έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ (Κύκλος 2015 – 2017) (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019)
Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιλαμβάνουν αλλαγές σε τέσσερα ΔΠΧΑ.
ΔΠΧΑ 3 “Συνενώσεις επιχειρήσεων”
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πώς μία οντότητα επαναμετρά το ποσοστό που κατείχε προηγουμένως σε μία από
κοινού ελεγχόμενη δραστηριότητα όταν αποκτά τον έλεγχο της επιχείρησης αυτής.
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ΔΠΧΑ 11 “Από κοινού συμφωνίες”
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πώς μία οντότητα δεν επαναμετρά το ποσοστό που κατείχε προηγουμένως σε μία
από κοινού ελεγχόμενη δραστηριότητα όταν αποκτά από κοινού έλεγχο στην επιχείρηση αυτή.
ΔΛΠ 12 “Φόροι εισοδήματος”
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πώς μία οντότητα λογιστικοποιεί όλες τις επιπτώσεις στο φόρο εισοδήματος από
πληρωμές μερισμάτων με τον ίδιο τρόπο.
IAS 23 “Κόστος δανεισμού”
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πώς μία οντότητα χειρίζεται ως μέρος του γενικού δανεισμού οποιοδήποτε δάνειο
αναλήφθηκε ειδικά για την ανάπτυξη ενός περιουσιακού στοιχείου όταν το στοιχείο αυτό είναι έτοιμο για τη χρήση
την οποία προορίζεται ή την πώλησή του.
Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους
ΔΠΧΑ 3 (Τροποποιήσεις) “Ορισμός συνένωσης επιχειρήσεων” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2020)
Ο νέος ορισμός εστιάζει στην έννοια της απόδοσης μιας επιχείρησης με τη μορφή παροχής αγαθών και υπηρεσιών
στους πελάτες σε αντίθεση με τον προηγούμενο ορισμό ο οποίος εστίαζε στις αποδόσεις με τη μορφή μερισμάτων,
χαμηλότερου κόστους ή άλλου οικονομικού οφέλους σε επενδυτές και λοιπά μέρη. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν
υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν αναμένεται να έχει καμία επίπτωση στις χρηματοοικονομικές
καταστάσεις της Εταιρείας.
ΔΛΠ 1 και ΔΛΠ 8 (Τροποποιήσεις) “Ορισμός του ουσιώδους” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους
που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2020)
Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν τον ορισμό του ουσιώδους και πώς πρέπει να χρησιμοποιείται, συμπληρώνοντας
τον ορισμό με οδηγίες οι οποίες παρέχονταν έως τώρα σε άλλα σημεία των ΔΠΧΑ. Επιπλέον, έχουν βελτιωθεί οι
διευκρινίσεις που συνοδεύουν τον ορισμό. Τέλος, οι τροποποιήσεις διασφαλίζουν ότι ο ορισμός του ουσιώδους
εφαρμόζεται με συνέπεια σε όλα τα ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Δεν αναμένεται να έχει καμία επίπτωση στις χρηματοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.
ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
01/01/2021).
Τον Μάιο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 17, το οποίο αντικαθιστά ένα
ενδιάμεσο Πρότυπο, το ΔΠΧΑ 4. Σκοπός του έργου του IASB ήταν η ανάπτυξη ενός ενιαίου προτύπου βασισμένου
στις αρχές (principle-basedstandard) για το λογιστικό χειρισμό όλων των τύπων ασφαλιστικών συμβάσεων,
συμπεριλαμβανομένων και των συμβάσεων αντασφάλισης που κατέχει ένας ασφαλιστικός φορέας. Ένα ενιαίο
πρότυπο βασισμένο στις αρχές θα ενισχύσει τη συγκρισιμότητα της χρηματοοικονομικής αναφοράς μεταξύ
οικονομικών οντοτήτων, δικαιοδοσιών και κεφαλαιαγορών. Το ΔΠΧΑ 17 καθορίζει τις απαιτήσεις που θα πρέπει να
εφαρμόζει μία οικονομική οντότητα στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση που σχετίζεται με ασφαλιστικές
συμβάσεις που εκδίδει και συμβάσεις αντασφάλισης που κατέχει. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Το παρόν πρότυπο δεν έχει εφαρμογή στις δραστηριότητες της Εταιρείας.
2.3

Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα

Το συναλλακτικό νόμισμα της Εταιρείας είναι το Ευρώ.
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2.4

Ενσώματα πάγια στοιχεία

Όλα τα ενσώματα πάγια στοιχεία παρουσιάζονται στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης σε ιστορικό κόστος
μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις. Το ιστορικό κόστος περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες που συνδέονται άμεσα με 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 μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στην Εταιρεία, καθώς και
ότι το κόστος τους μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα. Η λογιστική αξία του μέρους του παγίου που αντικαθίσταται
παύει να αναγνωρίζεται. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στην κατάσταση συνολικού
εισοδήματος της χρήσης που πραγματοποιούνται.
Οι αποσβέσεις των παγίων στοιχείων υπολογίζονται µε βάση τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης κατά τη διάρκεια
της προβλεπόμενης ωφέλιμης ζωής τους.
Οι υπολειμματικές αξίες και η ωφέλιμη ζωή των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση και
αναπροσαρμόζονται 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 ζημιά 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 συνολικού εισοδήματος.
2.5

Μισθώσεις

Σχετικά με τις μισθώσεις υιοθετήθηκε και εφαρμόζεται το ΔΠΧΑ 16.
2.6

Χρηματοοικονομικά μέσα

Αρχική αναγνώριση
Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού ή μία χρηματοοικονομική υποχρέωση αναγνωρίζονται στην
Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης, όταν και μόνο όταν, η Εταιρεία καθίσταται ένας εκ των συμβαλλομένων
του χρηματοοικονομικού μέσου. Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού αποαναγνωρίζεται από την
Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης όταν εκπνεύσουν τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμειακών ροών του
στοιχείου, ή όταν η Εταιρεία μεταβιβάσει το χρηματοοικονομικό στοιχείο και ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και
τα οφέλη της κυριότητας. Μία χρηματοοικονομική υποχρέωση (ή μέρος αυτής) αποαναγνωρίζεται από την
Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης όταν, και μόνον όταν, η υποχρέωση που καθορίζεται στο συμβόλαιο
εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει.
Ταξινόμηση και επιμέτρηση χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού
Εκτός από εκείνες τις εμπορικές απαιτήσεις που δεν περιέχουν σημαντική συνιστώσα χρηματοδότησης και
επιμετρώνται με βάση την τιμή συναλλαγής τους σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 15, τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του
ενεργητικού επιμετρώνται αρχικά στην εύλογη αξία προσθέτοντας το σχετικό κόστος της συναλλαγής εκτός από την
περίπτωση των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού που επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων.
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού, εκτός από εκείνα που αποτελούν καθορισμένα και αποτελεσματικά
μέσα αντιστάθμισης κινδύνων, ταξινομούνται στις ακόλουθες κατηγορίες:
α. χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού στο αποσβεσμένο κόστος,
β. χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, και
γ. χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων.
Η ταξινόμηση προσδιορίζεται βάσει του επιχειρηματικού μοντέλου της Εταιρείας σχετικά με τη διαχείριση των
χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και τα χαρακτηριστικά των συμβατικών ταμειακών ροών τους.
Όλα τα έσοδα και τα έξοδα που σχετίζονται με τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού και τα οποία
αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος συμπεριλαμβάνονται στα κονδύλια «Χρηματοοικονομικά
έξοδα» και «Χρηματοοικονομικά έσοδα», εκτός από την απομείωση των εμπορικών απαιτήσεων που περιλαμβάνεται
εντός των λειτουργικών αποτελεσμάτων.
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Μεταγενέστερη επιμέτρηση χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού
Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού επιμετράται μεταγενέστερα στην εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων, στο αποσβεσμένο κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων. Η ταξινόμηση
βασίζεται σε δύο κριτήρια:
i. το επιχειρηματικό μοντέλο διαχείρισης ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού, δηλαδή εάν στόχος
είναι η διακράτηση με σκοπό την είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών ή η είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών,
καθώς και η πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, και
ii. εάν οι συμβατικές ταμειακές ροές του χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού συνίστανται αποκλειστικά
σε αποπληρωμή κεφαλαίου και τόκων επί του ανεξόφλητου υπολοίπου (“SPPI” κριτήριο).
Η κατηγορία επιμέτρησης στο αποσβεσμένο κόστος περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία του
ενεργητικού όπως δάνεια και απαιτήσεις με σταθερές ή προκαθορισμένες πληρωμές που δεν διαπραγματεύονται σε
κάποια ενεργό αγορά. Μετά την αρχική αναγνώριση, επιμετρώνται στο αποσβεσμένο κόστος βάσει της μεθόδου του
πραγματικού επιτοκίου. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο αντίκτυπος από την προεξόφληση είναι ασήμαντος, η
προεξόφληση παραλείπεται.
Για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού που επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών
συνολικών εσόδων, οι μεταβολές στην εύλογη αξία αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα της Κατάστασης
Συνολικών Εσόδων και αναταξινομούνται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά την αποαναγνώριση των
χρηματοοικονομικών μέσων.
Για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού που επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων
επιμετρώνται στην εύλογη αξία τους και οι μεταβολές στην εύλογη αξία αναγνωρίζονται στα κέρδη ή στις ζημιές της
Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος. Η εύλογη αξία των στοιχείων προσδιορίζεται με αναφορά σε συναλλαγές σε
μία ενεργό αγορά ή με τη χρήση τεχνικών μεθόδων αποτίμησης, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν υφίσταται
ενεργός αγορά.
Απομείωση χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού
Η Εταιρεία αναγνωρίζει προβλέψεις απομείωσης για αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές για όλα τα χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία, εκτός εκείνων που επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. Ο στόχος των
απαιτήσεων απομείωσης του ΔΠΧΑ 9 είναι να αναγνωρίσει τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές για το σύνολο της
διάρκειας ζωής ενός χρηματοοικονομικού μέσου, του οποίου ο πιστωτικός κίνδυνος έχει αυξηθεί μετά την αρχική
αναγνώριση, ανεξαρτήτως από το εάν η αξιολόγηση γίνεται σε συλλογικό ή εξατομικευμένο επίπεδο,
χρησιμοποιώντας όλες τις πληροφορίες που μπορούν να συλλεχθούν, βάσει τόσο ιστορικών όσο και παρόντων
στοιχείων, αλλά και στοιχείων που αφορούν σε λογικές μελλοντικές εκτιμήσεις. Για την εφαρμογή της ανωτέρω
προσέγγισης πραγματοποιείται διάκριση μεταξύ:
-

των χρηματοοικονομικών στοιχείων των οποίων ο πιστωτικός κίνδυνος δεν έχει επιδεινωθεί σημαντικά μετά
την αρχική αναγνώριση ή τα οποία έχουν χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο κατά την ημερομηνία αναφοράς
(Στάδιο 1),

-

των χρηματοοικονομικών στοιχείων των οποίων ο πιστωτικός κίνδυνος έχει επιδεινωθεί σημαντικά μετά την
αρχική αναγνώριση και τα οποία δεν έχουν χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο (Στάδιο 2), και

-

των χρηματοοικονομικών στοιχείων για τα οποία υπάρχουν αντικειμενικές αποδείξεις απομείωσης κατά την
ημερομηνία αναφοράς (Στάδιο 3).

Για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που εντάσσονται στο Στάδιο 1 αναγνωρίζονται αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές
για την περίοδο των επόμενων δώδεκα μηνών, ενώ για εκείνα που εντάσσονται στο Στάδιο 2 ή το Στάδιο 3
αναγνωρίζονται αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές για το σύνολο της διάρκειας ζωής του χρηματοοικονομικού
στοιχείου του ενεργητικού. Οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές βασίζονται στη διαφορά μεταξύ των συμβατικών
ταμειακών ροών και των ταμειακών ροών που η Εταιρεία αναμένει να λάβει. Η διαφορά προεξοφλείται
χρησιμοποιώντας μία εκτίμηση του αρχικού πραγματικού επιτοκίου του χρηματοοικονομικού στοιχείου του
ενεργητικού. Η Εταιρεία εφαρμόζει την απλοποιημένη προσέγγιση του Προτύπου για τα στοιχεία του ενεργητικού
από συμβάσεις και τις εμπορικές απαιτήσεις, υπολογίζοντας τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές για όλη τη διάρκεια
ζωής των ως άνω στοιχείων. Στην περίπτωση αυτήν, οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές συνιστούν τις αναμενόμενες
ελλείψεις στις συμβατικές ταμειακές ροές, λαμβάνοντας υπόψη το ενδεχόμενο αθέτησης σε οποιοδήποτε σημείο κατά
τη διάρκεια ζωής του χρηματοοικονομικού μέσου. Κατά τον υπολογισμό των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών, η
Εταιρεία χρησιμοποιεί έναν πίνακα προβλέψεων έχοντας ομαδοποιήσει τα ανωτέρω χρηματοοικονομικά μέσα με
βάση τη φύση και ενηλικίωση των υπολοίπων και λαμβάνοντας υπόψη διαθέσιμα ιστορικά στοιχεία σε σχέση με τους
οφειλέτες, προσαρμοσμένα για μελλοντικούς παράγοντες σε σχέση με τους οφειλέτες και το οικονομικό περιβάλλον.
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Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
Ταξινόμηση και επιμέτρηση χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις περιλαμβάνουν τις συμβατικές υποχρεώσεις που αναλαμβάνονται για:
Παράδοση μετρητών ή άλλου χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού σε άλλη επιχείρηση
Ανταλλαγή χρηματοοικονομικών μέσων με άλλη επιχείρηση, με όρους πιθανά δυσμενείς.
Μια σύμβαση η οποία θα διακανονιστεί ή ενδέχεται να διακανονιστεί με συμμετοχικό τίτλο της επιχείρησης και
είναι: (α) ένα μη παράγωγο για το οποίο η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη ή ενδέχεται να υποχρεωθεί να παραδώσει
μεταβλητό αριθμό ιδίων συμμετοχικών τίτλων της επιχείρησης ή (β) ένα παράγωγο το οποίο θα διακανονιστεί με
κάθε άλλο τρόπο εκτός από την ανταλλαγή ενός καθορισμένου χρηματικού ποσού ή άλλης χρηματοοικονομικής
απαίτησης με ένα καθορισμένο αριθμό συμμετοχικών τίτλων της επιχείρησης.
2.7

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιλαμβάνουν μετρητά, καταθέσεις όψεως και βραχυπρόθεσμες
προθεσμιακές καταθέσεις υψηλής ρευστοποίησης.
2.8

Τρέχουσα και Αναβαλλόμενη φορολογία

Ο τρέχων φόρος εισοδήματος υπολογίζεται σύμφωνα με τους φορολογικούς νόμους όπως ισχύουν κατά την
ημερομηνία του Ισολογισμού και αναγνωρίζεται ως έξοδο στη χρήση στην οποία πραγματοποιούνται τα κέρδη.
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 οικονομικών
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.
2.9

Παροχές στο προσωπικό

Οι παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαμβάνουν προγράμματα καθορισμένων παροχών.
Συνήθως, τα προγράμματα καθορισμένων παροχών καθορίζουν το ποσό της συνταξιοδοτικής παροχής που θα λάβει
ένας εργαζόμενος κατά τη συνταξιοδότησή του, η οποία εξαρτάται συνήθως από έναν ή περισσότερους παράγοντες
όπως η ηλικία, τα χρόνια προϋπηρεσίας και η αποζημίωση.
Η υποχρέωση που καταχωρείται στην Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης για τα προγράμματα καθορισμένων
παροχών είναι η παρούσα αξία της δέσμευσης για την καθορισμένη παροχή κατά την ημερομηνία Ισολογισμού. Η
δέσμευση της καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή με τη χρήση της μεθόδου
της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδος. Η παρούσα αξία της δέσμευσης για την καθορισμένη παροχή υπολογίζεται
με την προεξόφληση των αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών εκροών χρησιμοποιώντας επιτόκια υψηλής
ποιότητας εταιρικών ομολόγων που εκφράζονται στο νόμισμα στο οποίο η παροχή θα πληρωθεί και που έχουν
διάρκεια που προσεγγίζει τη διάρκεια της σχετικής συνταξιοδοτικής υποχρέωσης.
Το κόστος τρέχουσας απασχόλησης του προγράμματος καθορισμένων παροχών αναγνωρίζεται στην κατάσταση
αποτελεσμάτων εκτός από την περίπτωση που συμπεριλαμβάνεται στο κόστος ενός περιουσιακού στοιχείου. Το
κόστος τρέχουσας απασχόλησης αντανακλά την αύξηση της υποχρέωσης καθορισμένων παροχών που προέρχεται
από την απασχόληση των εργαζομένων μέσα στη χρήση καθώς και μεταβολές λόγω περικοπών ή διακανονισμών.
Το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται άμεσα στα αποτελέσματα.
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Τα αναλογιστικά κέρδη και ζημιές που προκύπτουν από εμπειρικές προσαρμογές και από αλλαγές σε αναλογιστικές
υποθέσεις αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα στη χρήση που έχουν προκύψει.
Προβλέψεις

2.10

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.
Οι προβλέψεις αποτιμώνται, κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού, στην παρούσα αξία των εξόδων που σύμφωνα
με την καλύτερη δυνατή εκτίμηση της Διοίκησης 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.
Αναγνώριση εσόδων

2.11

Τα έσοδα προκύπτουν από την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετιζόμενων με τη διαχείριση ακινήτων και
λογίζονται μόνο όταν πιθανολογείται ότι τα οικονομικά οφέλη που συνδέονται με τη συναλλαγή θα εισρεύσουν στην
επιχείρηση.
Έσοδα από τόκους

2.12

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται σύμφωνα με την αρχή των δεδουλευμένων εσόδων (λαμβάνοντας υπόψη την
πραγματική απόδοση του περιουσιακού στοιχείου).
Διανομή μερισμάτων

2.13

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.
Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών μέσων

2.14

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.
3.

Διαχείριση Κινδύνων
3.1

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου

Οι σημαντικότεροι κίνδυνοι που απορρέουν από τα χρηματοοικονομικά μέσα που διαθέτει η Εταιρεία είναι κυρίως οι
εξής:
•

Πιστωτικός Κίνδυνος

•

Κίνδυνος Αγοράς (συναλλαγματικός, επιτοκίων και λοιπών τιμών αγοράς)

•

Κίνδυνος Ρευστότητας

Οι εργασίες διαχείρισης κινδύνων διεκπεραιώνονται από τη Διοίκηση της Εταιρείας η οποία έχει αρμοδιότητα να
προσδιορίζει, να εκτιμά και να αντισταθμίζει τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους σε συνεργασία με τις υπηρεσίες
που αντιμετωπίζουν αυτούς τους κινδύνους (Διαχείριση Κινδύνων) και να προχωρά στην προληπτική εφαρμογή των
μέτρων που απαιτούνται προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η έκθεσή της Εταιρείας στους κινδύνους αυτούς.
3.2

Πιστωτικός κίνδυνος

Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε σημαντικό πιστωτικό κίνδυνο από εμπορικές απαιτήσεις. Αυτό οφείλεται στην ενεργή
πολιτική της, η οποία εστιάζεται στη συνεργασία με αξιόπιστους πελάτες.
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3.3

Συναλλαγματικός κίνδυνος

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και το σύνολο των συναλλαγών της διεξάγεται σε Ευρώ, συνεπώς δεν
υφίσταται συναλλαγματικός κίνδυνος.
3.4

Κίνδυνος ρευστότητας

Η Εταιρεία προϋπολογίζει και παρακολουθεί τις χρηματοροές και τις ανάγκες της. Το κεφάλαιο κίνησης της επαρκεί
για να καλύψει τις ανάγκες της.
3.5

Κεφαλαιουχικός κίνδυνος

Ο σκοπός της διαχείρισης του κεφαλαιουχικού κινδύνου είναι η εξασφάλιση της συνεχιζόμενης δραστηριότητας της
Εταιρείας (going concern) για να υπάρχουν ικανοποιητικές αποδόσεις για τους Μετόχους, για να διατηρηθεί μια
ιδανική κεφαλαιουχική δομή και για να μειωθεί το κόστος κεφαλαίου.
Η Εταιρεία δε διατρέχει κεφαλαιουχικό κίνδυνο καθώς οι βασικοί δείκτες ρευστότητας αποτυπώνουν επάρκεια σε
κεφάλαιο κίνησης.
3.6

Κίνδυνος λόγω μεταβολής των επιτοκίων

Η Εταιρεία έχει στο ενεργητικό της σημαντικά έντοκα στοιχεία που περιλαμβάνουν καταθέσεις όψεως και
βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις. Τα λειτουργικά έσοδα και οι ταμειακές ροές είναι ουσιωδώς ανεξάρτητα
από τις μεταβολές στις τιμές των επιτοκίων.
4.

Πληροφόρηση κατά τομέα

Γεωγραφικός τομέας
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και κατά συνέπεια όλα τα έσοδα – έξοδα της χρήσης αφορούν
συναλλαγές εντός της χώρας.
Επιχειρηματικός τομέας
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται σε έναν τομέα, ο οποίος αφορά την παροχή υπηρεσιών στον τομέα της αγοράς,
πώλησης, εκμετάλλευσης, αξιοποίησης, ανάπτυξης και διαχείρισης κάθε είδους ακινήτων.
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5.

Επεξηγήσεις και αναλύσεις επί των στοιχείων της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης και
Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος
5.1

Δικαίωμα χρήσης περιουσιακών στοιχείων

Τα δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων αναγνωρίστηκαν συνεπεία της πρώτης εφαρμογής του ΔΠΧΑ 16. Η
ανάλυση της κίνησης τους παρατίθεται κατωτέρω:

5.2

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις σχετίζονται με την υποχρέωση της Εταιρείας για αποζημίωση
προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία.

Οι μεταβολές στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις κατά τη διάρκεια της χρήσης είναι οι κάτωθι:

5.3

Εμπορικές απαιτήσεις

Οι εμπορικές απαιτήσεις αφορούν ανοιχτά υπόλοιπα πελατών και προκύπτουν από την παροχή συμβουλευτικών
υπηρεσιών σχετιζόμενων με τη διαχείριση των ακίνητων.
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5.4

Λοιπές απαιτήσεις

Οι λοιπές απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως κατωτέρω:

5.5

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Η ανάλυση των ταμειακών διαθεσίμων και ισοδύναμων έχει ως εξής:

5.6

Ίδια Κεφάλαια

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

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την 31.12.2019 ανέρχεται σε ποσό €50.000 διαιρούμενο σε 50.000 κοινές
ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία €1 ανά μετοχή.
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5.7

Υποχρεώσεις από μισθώσεις

Από την 01η Ιανουαρίου 2019 οπότε και υιοθετήθηκε το ΔΠΧΑ 16, οι υποχρεώσεις που σχετίζονται με
χρηματοδοτικές μισθώσεις, ταξινομούνται στις υποχρεώσεις από μισθώσεις. Η κίνηση των συνολικών υποχρεώσεων
από μισθώσεις παρατίθεται ως κατωτέρω:

Το υπόλοιπο των μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων από μισθώσεις κατά την 31.12.2019
παρατίθεται ως κατωτέρω:

5.8

Υποχρέωση αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία

Τα προγράμματα για παροχές στους εργαζομένους σχετιζόμενα με την αποζημίωση του προσωπικού λόγω εξόδου
από την υπηρεσία εμπίπτουν στα προγράμματα καθορισμένων παροχών, σύμφωνα με το ΔΛΠ 19 «Παροχές
Εργαζομένων». Η υποχρέωση που καταχωρείται στον Ισολογισμό για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών είναι
η παρούσα αξία της δέσμευσης για την καθορισμένη παροχή κατά την ημερομηνία Ισολογισμού, οι μεταβολές που
προκύπτουν από τα ακαταχώρητα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες και το κόστος της προϋπηρεσίας. Η δέσμευση της
καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή με τη χρήση της μεθόδου της
προβεβλημένης πιστωτικής μονάδος.
Τα ποσά που αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης αναλύονται κάτωθι:
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Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος αναλύονται κάτωθι:

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για λογιστικούς σκοπούς είναι οι ακόλουθες:

5.9

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις

Η ανάλυση των τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων έχει ως εξής:

5.10

Λοιπές υποχρεώσεις

Η ανάλυση των λοιπών υποχρεώσεων έχει ως εξής:

5.11

Κύκλος εργασιών

Τα συνολικά έσοδα για τη χρήση 2019 ανήλθαν σε ποσό €6.590.434,55 και αφορούν την παροχή συμβουλευτικών
υπηρεσιών σχετιζόμενων με τη διαχείριση των ακίνητων.
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5.12

Κόστος πωλήσεων

Το κόστος πωλήσεων αναλύεται ως κατωτέρω:

5.13

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας αναλύονται ως κατωτέρω:

5.14

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

Το συνολικό κόστος προσωπικού το οποίο επιβάρυνε το κόστος πωλήσεων και τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας
αναλύεται ως κάτωθι:

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας κατά την 31 η Δεκεμβρίου 2019 ανέρχεται σε 43.
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5.15

Λοιπά κέρδη/ (ζημίες)

Τα λοιπά κέρδη αναλύονται ως κάτωθι:

5.16

Χρηματοοικονομικά έσοδα

Τα χρηματοοικονομικά έσοδα αναλύονται ως κάτωθι:

5.17

Χρηματοοικονομικά έξοδα

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα αναλύονται ως κάτωθι:

5.18

Φόρος εισοδήματος

Ο φόρος εισοδήματος της κατάστασης συνολικού εισοδήματος αποτελεί το άθροισμα του τρέχοντος και
αναβαλλόμενου φόρου εισοδήματος που συνδέεται με τις συναλλαγές και τα γεγονότα που αναγνωρίσθηκαν στην
κατάσταση συνολικού εισοδήματος. Ο τρέχων (πληρωτέος) φόρος εισοδήματος βασίζεται στα φορολογητέα
αποτελέσματα της χρήσης.
Ο συνολικός φόρος εισοδήματος που απεικονίζεται στα αποτελέσματα χρήσεως αναλύεται ως κάτωθι:
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Ο φόρος επί των κερδών προ φόρων διαφέρει από το θεωρητικό ποσό το οποίο θα πρόκυπτε αν χρησιμοποιούσαμε
τον μέσο σταθμισμένο φορολογικό συντελεστή επί των κερδών. Η διαφορά θα ήταν η κάτωθι:

5.19

Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη

Όλες οι συναλλαγές από και προς τα συνδεδεμένα μέρη γίνονται με τους συνήθεις όρους της αγοράς.
Οι συναλλαγές της Εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη και πρόσωπα, κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24, για τη χρήση που
έληξε 31.12.2019, καθώς και τα υπόλοιπα απαιτήσεων και υποχρεώσεων που έχουν προκύψει από τις εν λόγω
συναλλαγές κατά την 31.12.2019 έχουν ως εξής:
α) Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη:
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β) Συναλλαγές με Διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης:
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6.

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες
6.1

Ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις

Για την πρώτη εταιρική χρήση 2019 ο φορολογικός έλεγχος για την έκδοση «Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης»
διενεργείται ήδη από τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές. Από τον εν λόγω έλεγχο η Διοίκηση δεν αναμένει να
προκύψουν σημαντικές υποχρεώσεις, πέρα από αυτές που έχουν καταχωρηθεί και παρουσιάζονται στις
χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
6.2

Επίδικες ή υπό διαιτησία αποφάσεις

Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρείας, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών
οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση και λειτουργία της.
6.3

Μεταγενέστερα γεγονότα της ημερομηνίας του Ισολογισμού

Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα της 31ης Δεκεμβρίου 2019 γεγονότα, που να αφορούν την Εταιρεία, τα οποία να
επηρεάζουν τις παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

Γεώργιος Χρυσικός

Παναγιώτης Αριστείδης

Ευάγγελος Τέντης

Βάρφης

Πρόεδρος & Διευθύνων

Μέλος Δ.Σ.

Υπεύθυνος Λογιστηρίου

Σύμβουλος Δ.Σ
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