
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΑΟΥΣΙ PLAZA ΕΡΕΝΔΥΤΙΚΑ ΑΚΙΝΘΤΑ Α.Ε.  

Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ χριςθσ 2009 

(1/7/2008 – 30/6/2009) 

Σφμφωνα με τα Διεκνι  Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ 

 

 

 

Βεβαιώνεται ότι οι ςυνημμζνεσ Ετήςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ είναι εκείνεσ που εγκρίθηκαν από το 

Διοικητικό υμβοφλιο τησ «ΜΑΡΟΥΙ ΠΛΑΖΑ Α.Ε.» ςτισ 26/09/2009. Επιςημαίνεται ότι τα δημοςιευμζνα 

ςτον τφπο ςυνοπτικά οικονομικά ςτοιχεία και πληροφορίεσ ςτοχεφουν ςτο να παράςχουν ςτον αναγνώςτη 

οριςμζνα γενικά οικονομικά ςτοιχεία, αλλά δεν παρζχουν την ολοκληρωμζνη εικόνα τησ οικονομικήσ θζςησ 

και των αποτελεςμάτων τησ Εταιρίασ και του Ομίλου, ςφμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικήσ 

Αναφοράσ.  

Αθήνα, 26η Οκτωβρίου 2009 

 

O Πρόεδροσ Δ.. O  Διευθφνων φμβουλοσ 

 

 

 

 

Αλζξιοσ Δαμαλάσ Άγγελοσ Σαγματάρχθσ 

Α.Δ.Σ. ΑΒ 201785/2006 Α.Δ.Σ. ΑΒ 328239/2006 
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ΕΚΘΕΣΘ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

Κφριε  Πρόεδρε τθσ υvζλευςθσ 

Κυρίεσ και Κφριοι Μζτοχοι 

 

φμφωνα με το Άρκρο 43α, παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπωσ αυτό τροποποιικθκε και ιςχφει ςιμερα, 

υποβάλλουμε ςυνθμμζνα ςτθν Σακτικι Γενικι υνζλευςθ τισ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ εταιρείασ για 

τθν χριςθ που ζλθξε ςτισ 30 Ιουνίου 2009 με τισ παρατθριςεισ μασ πάνω ςε αυτζσ και παρακαλοφμε να τισ 

εγκρίνετε. 

 

Σθν ευκφνθ για τθν ςφνταξθ των Οικονομικϊν Καταςτάςεων ζχει το Δ.. τθσ εταιρείασ θ ςφνκεςθ του 

οποίου είναι θ ακόλουκθ: 
 

1. Αλζξιοσ Δαμαλάσ του πυρίδωνα 

2. Άγγελοσ Σαγματάρχθσ του Κωνςταντίνου 

3. Βαςιλικι Μακρυγιάννθ του Γεράςιμου 
 

Επιςθμαίνεται ότι οι Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ εταιρείασ ςυντάχκθκαν με βάςθ τα Διεκνι Πρότυπα 

Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ.  

 

Ιςτορικό και δραςτθριότθτα τθσ Εταιρείασ 

 

Θ Εταιρεία «Πολφςτυλοσ υμμετοχϊν και υμβουλευτικϊν Τπθρεςιϊν Α.Ε.». ιδρφκθκε το 2006 ςφμφωνα 

με τον Κ.Ν. 2190/1920, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, με αρχικό καταβλθμζνο μετοχικό κεφάλαιο                  

€ 312.000 και υπζρ το άρτιο διαφορά € 800.000. 

 

Σθν 31 Αυγοφςτου 2007 θ Εταιρεία εξαγόραςε το ςφνολο των μετοχϊν τθσ «Village Roadshow Greece 

Επιχειριςεισ Κινθματογράφου και Ψυχαγωγίασ ΑΕ» Εταιρεία χωρίσ ςθμαντικι εμπορικι δραςτθριότθτα με 

κφριο περιουςιακό ςτοιχείο το επί τθσ οδοφ Φραγκοκλθςιάσ 3α ςυγκρότθμα κινθματογράφων με ςκοπό τθν 

μεταςκευι του ςε ςυγκρότθμα γραφείων και καταςτθμάτων και τθν εμπορικι του εκμετάλλευςθ.  

 

τα πλαίςια των ανωτζρω θ εξαγοραςκείςα Εταιρεία μετονομάςτθκε ςε «Μαροφςι Plaza Επενδυτικά 

Ακίνθτα Α.Ε.» και ταυτόχρονα μεταβλικθκε το αντικείμενο δραςτθριότθτασ τθσ ςε Ανάπτυξθ και Εμπορικι 

Εκμετάλλευςθ Ακινιτων. 

 

Σον Οκτϊβριο του ίδιου ζτουσ θ εταιρία απζκτθςε όμορο ακίνθτο που αποτελείται από πενταόροφθ 

πολυκατοικία με πυλωτι και υπόγειο επί αρτίου και οικοδομιςιμου οικοπζδου με εμβαδό 382 τ.μ. 

 

Με τθν από 2 Ιανουαρίου 2008 απόφαςθ των Διοικθτικϊν υμβουλίων των μετόχων αποφαςίςτθκε θ 

ςυγχϊνευςθ τθσ Εταιρείασ «Μαροφςι Plaza Επενδυτικά Ακίνθτα ΑΕ» με τθν Μθτρικι τθσ Εταιρία 

«Πολφςτυλοσ υμμετοχϊν και υμβουλευτικϊν Τπθρεςιϊν Α.Ε» με απορρόφθςθ τθσ δεφτερθσ από τθν 

πρϊτθ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 69 – 77 του Κ.Ν. 2190/20 όπωσ ιςχφει και τισ διατάξεισ των 

άρκρων 1 – 5 του Ν. 2166/93. 
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Ιςτορικό και δραςτθριότθτα τθσ Εταιρείασ - υνζχεια 

 
Επιςθμαίνεται ότι θ Εταιρεία βρίςκεται ςε φάςθ ανακαταςκευισ τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ τθσ με ςκοπό 

όπωσ προαναφζρκθκε τθν εκμετάλλευςθ τθσ για κακαρά εμπορικοφσ ςκοποφσ.  

 

Σα λειτουργικά ζςοδα τθσ Εταιρείασ όπωσ και τθν προθγοφμενθ περίοδο προζρχονται ςχεδόν αποκλειςτικά 

από τθν εκμετάλλευςθ του τακμοφ Αυτοκινιτων που βρίςκεται ςτο υπόγειο του κτιριακοφ τθσ 

ςυγκροτιματοσ.   

 

Απολογιςμόσ τθσ χριςθσ 

 

Όπωσ προαναφζρκθκε θ Εταιρεία βρίςκεται ςε φάςθ ανοικοδόμθςθσ των κτιριακϊν τθσ ςυγκροτθμάτων θ 

οποία αναμζνεται να ολοκλθρωκεί εντόσ τθσ επομζνθσ χριςθσ.  

 

Θ εταιρεία ζχει ιδθ ςυνάψει ςυμφωνία μίςκωςθσ και εκμετάλλευςθσ τθσ περιουςίασ τθσ ςφμφωνα με τον 

εταιρικό τθσ ςκοπό.  

 

Θ οικονομικι κζςθ τθσ Εταιρείασ και θ απόδοςι τθσ κατά τθν περίοδο που ζλθξε τθν 30/6/2009 

παρουςιάηεται ςτισ επιςυναπτόμενεσ καταςτάςεισ και κρίνεται ικανοποιθτικι.  

 

Σα αποτελζςματα των δραςτθριοτιτων τθσ Εταιρείασ είναι ςφμφωνα με τισ εκτιμιςεισ τθσ Διοίκθςθσ. 

 

Θ αξία των περιουςιακϊν ςτοιχείων τθσ Εταιρείασ είναι άμεςα ςυνδεδεμζνθ με τισ μεταβολζσ τθσ 

εμπορικισ αξίασ των ακινιτων ςτθν Ελλάδα και από τθ γενικότερθ τάςθ που επικρατεί ςτθν αγορά των 

ακινιτων. 

 

Σθν 30.06.2008 ζγινε αποτίμθςθ τθσ Ακίνθτθσ περιουςίασ από ανεξάρτθτο εκτιμθτι και θ εφλογθ αξία τθσ 

εκτιμικθκε ςε € 35,6 εκ.  Θ Εταιρία αποτίμθςε τθν ακίνθτθ περιουςία ςτο τζλοσ τθσ χριςθσ που ζλθξε τθσ 

30.6.2008 ςτθν εφλογθ αξία τθσ μειωμζνθ με το κόςτοσ αποπεράτωςθσ τθσ επζνδυςθσ. 

  

Επενδυτικι ςτρατθγικι 

 

Θ Εταιρεία ςτοχεφει ςτθ βελτίωςθ των αποτελεςμάτων τθσ εφαρμόηοντασ μια ςυγκροτθμζνθ ςτρατθγικι 

ςτθ διαχείριςθ τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ που κατζχει. τόχοσ είναι θ αφξθςθ των εςόδων και ςυγχρόνωσ 

μείωςθ των λειτουργικϊν και μθ επαναλαμβανόμενων εξόδων. 

 

Διαχείριςθ κινδφνων 

 

Οι κίνδυνοι τθσ Εταιρείασ και θ διαχείριςθ τουσ αναφζρονται αναλυτικά ςτθν παράγραφο 4 των 

Οικονομικϊν καταςτάςεων.  
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Λοιπζσ πλθροφορίεσ 
 

Σα διακζςιμα τθσ Εταιρίασ ςε ξζνο νόμιςμα αφοροφν ζντοκεσ προκεςμιακζσ κατακζςεισ ςε YEN οι οποίεσ 

αποτιμικθκαν με τθν επίςθμθ ιςοτιμία ΤΕΝ/€ τθσ 30.0.2009. Αναλυτικά 

 

Κατακζςεισ ςε YEN Ιςοτιμία Αποτίμθςθ ςε € 

80.598.836 135,51 594.782 

 

Τποκαταςτιματα δεν υπάρχουν. 

 

Όπωσ προαναφζραμε θ Εταιρεία ζχει ςτθν ιδιοκτθςία τθσ 2 ακίνθτα επί των οδϊν Γρανικοφ και 

Φραγκοκλθςιάσ 3α υπό διαμόρφωςθ ςυγκρότθμα γραφείων καταςτθμάτων και  Φραγκοκλθςιάσ 3 

πενταόροφθ πολυκατοικία. Επί των ακινιτων ζχουν εγγραφεί προςθμειϊςεισ φψουσ ΤΕΝ 4.144.660.000 και 

€ 11.700.000 προσ εξαςφάλιςθ ομολογιακϊν δανείων. 

 

Ζωσ ςιμερα δεν ζχουν ςυμβεί ςθμαντικά γεγονότα που να επθρεάηουν τθν πορεία τθσ Εταιρείασ θ οποία 

βαίνει ικανοποιθτικά.  

 

Ακριβζσ αντίγραφο από τα πρακτικά του Δ.. 

 

Ακινα, 26θ Οκτωβρίου 2009 

 

Ο Πρόεδροσ του Δ.. 

 

 

 

 

Αλζξιοσ Δαμαλάσ 
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ΕΚΘΕΣΘ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΑΝΕΞΑΤΘΤΟΥ ΟΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΘ ΛΟΓΙΣΤΘ 

 

Προσ τουσ Μετόχουσ τθσ «ΜΑΡΟΤΙ ΠΛΑΗΑ Α.Ε.» 

 

Ζκκεςθ  επί των Οικονομικϊν  Καταςτάςεων 

Ελζγξαμε τισ ςυνθμμζνεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ ΜΑΡΟΤΙ ΠΛΑΗΑ Α.Ε. (θ «Εταιρία»), που 

αποτελοφνται από τον ιςολογιςμό τθσ 30θσ Ιουνίου 2008, και τισ καταςτάςεισ αποτελεςμάτων, μεταβολϊν 

ιδίων κεφαλαίων και ταμειακϊν ροϊν τθσ χριςεωσ που ζλθξε τθν θμερομθνία αυτι κακϊσ και περίλθψθ 

των ςθμαντικϊν λογιςτικϊν πολιτικϊν και λοιπζσ επεξθγθματικζσ ςθμειϊςεισ. 

 

Ευκφνθ Διοίκθςθσ για τισ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ 

Θ Διοίκθςθ τθσ Εταιρίασ ζχει τθν ευκφνθ για τθν κατάρτιςθ και εφλογθ παρουςίαςθ αυτϊν των 

Οικονομικϊν Καταςτάςεων ςφμφωνα με τα Διεκνι Πρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ, όπωσ αυτά 

ζχουν υιοκετθκεί  από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Θ ευκφνθ αυτι περιλαμβάνει ςχεδιαςμό, εφαρμογι και 

διατιρθςθ ςυςτιματοσ εςωτερικοφ ελζγχου ςχετικά με τθν κατάρτιςθ και εφλογθ παρουςίαςθ 

οικονομικϊν καταςτάςεων, απαλλαγμζνων από ουςιϊδθ ανακρίβεια, που οφείλεται ςε απάτθ ι λάκοσ. Θ 

ευκφνθ αυτι περιλαμβάνει επίςθσ  τθν επιλογι και εφαρμογι κατάλλθλων λογιςτικϊν πολιτικϊν και τθν 

διενζργεια λογιςτικϊν εκτιμιςεων που είναι λογικζσ για τισ περιςτάςεισ. 

 

Ευκφνθ Ελεγκτι 

Δικι μασ ευκφνθ είναι θ ζκφραςθ γνϊμθσ επί αυτϊν των Οικονομικϊν Καταςτάςεων, με βάςθ τον ζλεγχό 

μασ. Διενεργιςαμε τον ζλεγχο ςφμφωνα με τα Ελλθνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονιςμζνα με 

τα Διεκνι Ελεγκτικά Πρότυπα. Σα πρότυπα αυτά απαιτοφν τθ ςυμμόρφωςι μασ με τουσ κανόνεσ 

δεοντολογίασ και το ςχεδιαςμό και τθν διενζργεια του ελζγχου μασ με ςκοπό τθν εφλογθ διαςφάλιςθ ότι οι 

οικονομικζσ καταςτάςεισ είναι απαλλαγμζνεσ από ουςιϊδθ ανακρίβεια.   

 

Ο ζλεγχοσ περιλαμβάνει τθ διενζργεια διαδικαςιϊν για τθν ςυγκζντρωςθ ελεγκτικϊν τεκμθρίων, ςχετικά με 

τα ποςά και τισ πλθροφορίεσ που περιλαμβάνονται ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ. Οι διαδικαςίεσ 

επιλζγονται  κατά τθν κρίςθ του ελεγκτι  και περιλαμβάνουν τθν εκτίμθςθ του κινδφνου ουςιϊδουσ 

ανακρίβειασ των οικονομικϊν καταςτάςεων, λόγω απάτθσ ι λάκουσ. Για τθν εκτίμθςθ του κινδφνου αυτοφ, 

ο ελεγκτισ λαμβάνει υπόψθ το ςφςτθμα εςωτερικοφ ελζγχου ςχετικά με τθν κατάρτιςθ και εφλογθ 

παρουςίαςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων, με ςκοπό το ςχεδιαςμό ελεγκτικϊν διαδικαςιϊν για τισ 

περιςτάςεισ και όχι για τθν ζκφραςθ γνϊμθσ επί τθσ αποτελεςματικότθτασ του ςυςτιματοσ εςωτερικοφ 

ελζγχου τθσ εταιρίασ. Ο ζλεγχοσ περιλαμβάνει επίςθσ τθν αξιολόγθςθ τθσ καταλλθλότθτασ των λογιςτικϊν 

πολιτικϊν που εφαρμόςκθκαν και του εφλογου των εκτιμιςεων που ζγιναν από τθ Διοίκθςθ, κακϊσ και 

αξιολόγθςθ τθσ ςυνολικισ παρουςίαςθσ  των οικονομικϊν καταςτάςεων. 

 

Πιςτεφουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμιρια που ζχουμε ςυγκεντρϊςει είναι επαρκι και κατάλλθλα για τθν 

κεμελίωςθ τθσ γνϊμθσ μασ. 
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Γνϊμθ 

 

Κατά τθ γνϊμθ μασ, οι ςυνθμμζνεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ παρουςιάηουν εφλογα, από κάκε ουςιϊδθ 

άποψθ, τθν οικονομικι κατάςταςθ τθσ Εταιρείασ κατά τθν 30θ Ιουνίου 2009, τθν χρθματοοικονομικι τουσ 

επίδοςθ και τισ Σαμειακζσ τουσ Ροζσ για τθ χριςθ που ζλθξε τθν θμερομθνία αυτι, ςφμφωνα με τα Διεκνι 

Πρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ, όπωσ αυτά υιοκετικθκαν από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 

 

Χωρίσ να διατυπϊνουμε επιφφλαξθ ωσ προσ τα ςυμπεράςματα του ελζγχου μασ, εφιςτοφμε τθν προςοχι 

ςασ ςτο γεγονόσ ότι κατά τον διενεργθκζντα τακτικό φορολογικό ζλεγχο τθσ Εταιρείασ που προκάλεςε με 

αίτθςι τθσ θ ίδια, για τθν χριςθ 1/7/2007 – 30/6/2008 δεν αναγνωρίςτθκε προσ ζκπτωςθ από τα 

ακακάριςτα ζςοδα τθσ, θ κετικι διαφορά μεταξφ του τιμιματοσ αγοράσ των μετοχϊν τθσ εταιρίασ και τθσ 

λογιςτικισ αξίασ των περιουςιακϊν τθσ ςτοιχείων, θ οποία προζκυψε κατά τθν απορρόφθςθ τθσ μθτρικισ 

τθσ εταιρείασ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 2166/1993 και του Ν. 2190/1920 και τθν οποία θ Εταιρεία 

εξζπεςε ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ κατά τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ φορολογικισ τθσ διλωςθσ 

ςτισ 10/11/2008. Θ Εταιρία ςυνζταξε τισ οικονομικζσ τθσ καταςτάςεισ και αναγνϊριςε αναβαλλόμενθ 

φορολογικι απαίτθςθ ποςοφ Ευρϊ 3.800 χιλ. μθ αποδεχόμενθ τθν προαναφερόμενθ απόρριψθ τθσ 

παραπάνω διαφοράσ και προςζφυγε ςτα Διοικθτικά Δικαςτιρια επειδι ςφμφωνα με τουσ νομικοφσ τθσ  

ςυμβοφλουσ υπάρχουν βάςιμοι λόγοι ότι κα δικαιωκεί. Οι λόγοι αυτοί αναφζρονται διεξοδικά ςτθν 

ςθμείωςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων 5.18. 

 

Αναφορά επί άλλων νομικϊν και κανονιςτικϊν κεμάτων 

 

Επαλθκεφςαμε τθ ςυμφωνία και τθν αντιςτοίχθςθ του περιεχομζνου τθσ Ζκκεςθσ του Διοικθτικοφ 

υμβουλίου με τισ ςυνθμμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ, ςτα πλαίςια των οριηόμενων από τα άρκρα 43α, 

107 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 

 

Ακινα, 20 Νοεμβρίου 2009 

Ο Ορκωτόσ Ελεγκτισ Λογιςτισ 

 

 

 

Δθμιτριοσ τ. Γανωτάκθσ 

Α.Μ.ΟΕΛ: 19241 

Q.A.S.Ε.Π.Ε. 

Πανεπιςτθμίου 16, Ακινα 

Α.Μ.ΟΕΛ:Ε.151 
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

ποσά σε ευρώ Σημ. 30.6.2009 30.6.2008

ΠΕΡΙΟΤΙΑΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ

Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά τοιχεία

Ενσώματα Πάγια 5.1 15.622 15.293

Επενδύσεις σε ακίνητα 5.2 29.547.809 26.897.303

Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία 4.348 1.916

Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 5.3 3.858.028 2.564.174

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 5.4 9.685 9.685

33.435.491 29.488.370

Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις 5.5 551.049 352.809

Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα 5.6 948.385 349.103

1.499.435 701.912

ύνολο Περιουσιακών τοιχείων 34.934.926 30.190.282

ΙΔΙΑ ΚΕΥΑΛΑΙΑ

Ίδια Κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της 

μητρικής

Μετοχικό Κεφάλαιο 5.7 312.000 312.000

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το 

άρτιο
4.784.000 4.784.000

Αποθεματικά 5.7 527.783 527.783

Κέρδη σε Νέο 477.926 4.519.280

ύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 6.101.709 10.143.063

ΤΠΟΦΡΕΨΕΙ

Μακροπρόθεσμες Τποχρεώσεις

Ομολογιακά Δάνεια 5.8 26.575.415 0

Προβλέψεις παροχών προσωπικού 

λόγω εξόδου του από την υπηρεσία
5.9 28.000 0

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 5.10 5.196 5.196

26.608.611 5.196

Βραχυπρόθεσμες Τποχρεώσεις

Προμηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις 5.11 2.224.604 886.773

Δάνεια 5.9 3 19.155.251

2.224.606 20.042.025

ύνολο Τποχρεώσεων 28.833.217 20.047.220

ύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Τποχρεώσεων 34.934.926 30.190.283  
 
Οι ςυνοδευτικζσ ςημειώςεισ, ςελ. 13 - 44, αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ των οικονομικών καταςτάςεων  
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΘΣΕΩΣ 
 

ποσά σε ευρώ Σημ. 30.6.2009 30.6.2008

Πωλήσεις 519.872 509.288

Κόστος πωληθέντων 5.12  (43.925)  (120.699)

Μικτό κέρδος 475.947 388.589

Κέρδη από αποτίμηση επενδύσεων 

σε ακίνητα στην εύλογη αξία τους
5.13 0 6.453.434

Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα 5.14 134.490 1.055.385

Έξοδα Διοίκησης 5.15  (734.862)  (1.019.947)

Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα 5.14  (4.411.403)  (18.491)

Κέρδη Εκμετάλλευσης  (4.535.827) 6.858.970

Χρηματοοικονομικά έσοδα 5.16 10.683 820

Χρηματοοικονομικά έξοδα 5.16  (810.063)  (392.901)

Καθαρά κέρδη/( ζημίες) περιόδου 

προ φόρων
 (5.335.208) 6.466.889

Φόρος εισοδήματος 5.17 1.293.854 2.564.174

Καθαρά κέρδη/ (ζημίες) περιόδου 

μετά φόρους
(4.041.354) 9.031.063

 
 

 

Οι ςυνοδευτικζσ ςημειώςεισ, ςελ. 13 -44, αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ των οικονομικών καταςτάςεων 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

 

ποσά σε ευρώ Μετοχικό Τπέρ το Αποθεματικά Kέρδη ύνολο Ιδίων

Κεφάλαιο Άρτιο Κεφάλαια σε Νέο Κεφαλαίων

Μετοχικό κεφάλαιο και 

διαφορά από έκδοση μετοχών 

υπερ το άρτιο

312.000 800.000 0 0 1.112.000

Καθαρά Κέρδη περιόδου 9.031.063 9.031.063

Μεταφορά σε αποθεματικά 3.984.000 527.783 (4.511.783) 0

Τπόλοιπο, 30 Ιουνίου 2008 312.000 4.784.000 527.783 4.519.280 10.143.063

Καθαρά Κέρδη περιόδου (4.041.354) (4.041.354)

Τπόλοιπο, 30 Ιουνίου 2009 312.000 4.784.000 527.783 477.926 6.101.709

 
 

Οι ςυνοδευτικζσ ςημειώςεισ, ςελ. 13- 44, αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ των οικονομικών καταςτάςεων. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΟΩΝ 

 

ποσά σε ευρώ 30.6.2009 30.6.2008

Κέρδη Περιόδου (4.041.354) 9.031.063

Προσαρμογές για:

Φόροι εισοδήματος (1.293.854) (2.564.174)

Αποσβέσεις Ενσώματων Παγίων Στοιχείων 15.614 10.650

Αποσβέσεις Άυλων Περιουσιακών Στοιχείων 910 7.230

Προβλέψεις 28.000 0

Εσοδα από προβλέψεις (188.178)

(Κέρδη)/ Ζημίες από αποτίμηση επενδύσεων σε ακίνητα 0 (6.453.434)

Ζημίες από διαγραφή ενσωματων & ασώματων παγίων 0 40.256

Συναλαγματικές διαφορές αποτίμησης 2.356.415 0

Έσοδα τόκων (10.683) (820)

Έξοδα τόκων 810.063 176.536

(2.134.888) 59.128

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης

(Αύξηση)/Μείωση απαιτήσεων (198.240) 64.965

Αύξηση/ (Μείωση) υποχρεώσεων 1.061.468 14.186

Καταβληθέντες Τόκοι (533.701) (176.536)

Καταβληθείς Φόρος Εισοδήματος 0 0

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές 

δραστηριότητες
(1.805.361) (38.257)

Σαμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορές ενσώματων Παγίων (15.943) 0

Εισπράξεις από εκποίησης ενσώματων παγίων 0 14.556

Αγορές Άυλων Στοιχείων του ενεργητικού (3.342) (9.345)

Αγορές επενδύσεων σε ακίνητα (2.650.506) (20.409.373)

Τόκοι που εισπράχθηκαν 10.683 820

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές 

δραστηριότητες
(2.659.108) (20.403.341)

Σαμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Έκδοση κοινών μετοχών 0 1.112.000

Λήψη δανεισμού 24.224.583 19.155.251

Αποπληρωμή δανεισμού (19.155.248) 0

Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες της περιόδου
5.069.335 20.267.251

Καθαρή (Μείωση)/ Αύξηση στα Σαμειακά Διαθέσιμα 

και Ισοδύναμα
604.865 (174.347)

Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα κατά την  έναρξη / 

απόκτηση
349.103 523.451

Επίδραση από συναλλαγματικές διαφορές αποτίμησης 

διαθεσίμων σε ξένο νόμισμα
(5.583)

Σαμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα στο τέλος  της 

περιόδου
948.385 349.103

 

 

Οι ςυνοδευτικζσ ςημειώςεισ, ςελ. 13 – 44, αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ των οικονομικών 

καταςτάςεων. 
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1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ 
 

Θ εταιρεία «Πολφςτυλοσ υμμετοχϊν και υμβουλευτικϊν Τπθρεςιϊν Α.Ε.» ςυςτάκθκε νόμιμα το ζτοσ 

2006 (ΦΕΚ 10582/28θσ επτεμβρίου 2006.). 

 

Σθν 31θ Αυγοφςτου 2007 θ αναφερομζνθ παραπάνω εταιρεία απζκτθςε το 100% των μετοχϊν τθσ 

Ανϊνυμθσ Εταιρείασ «Village Roadshow Greece Επιχειριςεισ Κινθματογράφου & Ψυχαγωγίασ Ανϊνυμοσ 

Εταιρεία» θ οποία ςυςτάκθκε νόμιμα το ζτοσ 1996 (ΦΕΚ 1274/27.3.1996) με τθν παραπάνω επωνυμία. 
 

Με τθν από 4θ επτεμβρίου 2007 απόφαςθ τθσ Γενικισ υνζλευςθσ των μετόχων αποφαςίςτθκε θ 

μεταβολι τθσ επωνυμίασ τθσ «Village Roadshow Greece Επιχειριςεισ Κινθματογράφου & Ψυχαγωγίασ 

Ανϊνυμοσ Εταιρεία» ςε «ΜΑΡΟΤΙ PLAZA ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΑ ΑΚΙΝΘΣΑ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό 

τίτλο «ΜΑΡΟΤΙ PLAZA Α.Ε.» και ζχει τθν ζδρα τθσ ςτο Μαροφςι Αττικισ,  οδόσ Φραγκολθςιάσ 3Α, Σ.Κ. 151 

25.  
 

Με τθν από 2 Ιανουαρίου 2008 απόφαςθ των Διοικθτικϊν υμβουλίων των μετόχων αποφαςίςτθκε θ 

ςυγχϊνευςθ τθσ εταιρείασ με τθν «ΠΟΛΤΣΤΛΟ ΤΜΜΕΣΟΧΩΝ και ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΩΝ ΤΠΘΡEΙΩΝ Α.Ε.» 

με απορρόφθςθ τθσ δεφτερθσ από τθν πρϊτθ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 69 – 77 του Κ.Ν. 

2190/20 όπωσ ιςχφει και τισ διατάξεισ των άρκρων 1 – 5 του Ν. 2166/93. 
  

κοποί τθσ Εταιρείασ, βάςει του Καταςτατικοφ τθσ, είναι θ ανάπτυξθ, θ μίςκωςθ, θ αγορά, θ διαχείριςθ, θ 

εκμετάλλευςθ και θ πϊλθςθ ακίνθτθσ περιουςίασ.  
 

Θ Εταιρεία είναι εγγεγραμμζνθ ςτο Τπουργείο Εμπορείου και ο Αρικμόσ Μθτρϊου Ανϊνυμθσ Εταιρείασ 

είναι 35428/01/ΑΣ/β/96/068. 
 

Θ οικονομικι χριςθ για τθν εταιρεία ξεκινάει τθν 1θ Ιουλίου και λιγει τθν 30θ Ιουνίου κάκε ζτουσ. 
 

Οι παροφςεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ παρουςιάηονται ςε Ευρϊ που είναι το νόμιςμα του πρωτεφοντοσ 

οικονομικοφ περιβάλλοντοσ ςτο οποίο δραςτθριοποιείται.  
 

2. ΥΙΟΘΕΤΘΣΘ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΡΟΤΥΡΩΝ ΧΘΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΑΝΑΦΟΑΣ 
 

2.1 Βάςθ Ραρουςίαςθσ 
 

Οι οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ ΜΑΟΥΣΙ ΡΛΑΗΑ Α.Ε. τθσ 30θσ Ιουνίου 2009, που καλφπτουν τθν περίοδο 

1.7.2008 – 30.06.2009, ζχουν ςυνταχκεί με βάςθ τθν αρχι του ιςτορικοφ κόςτουσ, όπωσ αυτι 

τροποποιείται με τθν αναπροςαρμογι ςυγκεκριμζνων ςτοιχείων ενεργθτικοφ και πακθτικοφ ςε 

τρζχουςεσ αξίεσ, εκτόσ από τισ επενδφςεισ ςε ακίνθτα που αποτιμϊνται ςε εφλογεσ αξίεσ,  τθν αρχι τθσ 

ςυνζχιςθσ τθσ δραςτθριότθτασ (going concern) και είναι ςφμφωνεσ με τα Διεκνι Πρότυπα 

Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ (ΔΠΧΑ), όπωσ αυτά ζχουν εκδοκεί από τθν Επιτροπι Διεκνϊν Λογιςτικϊν 

Προτφπων (IASB), κακϊσ και των ερμθνειϊν τουσ, όπωσ αυτζσ ζχουν εκδοκεί από τθν Επιτροπι 

Ερμθνείασ Προτφπων (I.F.R.I.C.) τθσ IASB. 
 

Θ Εταιρεία εφάρμοςε για πρϊτθ φορά ςτθν τρζχουςα χριςθ τα ΔΠΧΑ χωρίσ να κάνει καμία χριςθ των 

εξαιρζςεων που προβλζπονται από το ΔΠΧΑ 1 «Πρϊτθ εφαρμογι των ΔΠΧΑ». 
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2. ΥΙΟΘΕΤΘΣΘ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΡΟΤΥΡΩΝ ΧΘΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΑΝΑΦΟΑΣ - υνζχεια 
 
2.1 Βάςθ Ραρουςίαςθσ - υνζχεια 
 

Όλα τα ανακεωρθμζνα ι νεοεκδοκζντα Πρότυπα και διερμθνείεσ που ζχουν εφαρμογι ςτθν εταιρεία και 

είναι ςε ιςχφ τθν 30θ Ιουνίου 2009 ελιφκθςαν υπόψθ για τθ ςφνταξθ των οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ 

τρζχουςασ χριςθσ ςτθν ζκταςθ που αυτά ιταν εφαρμόςιμα. 

 

Θ ςφνταξθ των Οικονομικϊν Καταςτάςεων ςφμφωνα με τισ Γενικά Παραδεκτζσ Λογιςτικζσ Αρχζσ 

προχποκζτει τθ διενζργεια εκτιμιςεων και παραδοχϊν, οι οποίεσ ενδζχεται να επθρεάςουν τόςο τα 

λογιςτικά υπόλοιπα των περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων, όςο και τισ απαιτοφμενεσ  

γνωςτοποιιςεισ για ενδεχόμενεσ απαιτιςεισ και υποχρεϊςεισ κατά τθν θμερομθνία ςφνταξθσ των  

Οικονομικϊν Καταςτάςεων, όπωσ επίςθσ και το φψοσ των εςόδων και εξόδων που αναγνωρίςτθκαν κατά 

τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσ. Θ χριςθ επαρκοφσ πλθροφόρθςθσ και θ εφαρμογι υποκειμενικισ 

κρίςθσ αποτελοφν αναπόςπαςτα ςτοιχεία για τθ διενζργεια εκτιμιςεων ςε αποτιμιςεισ περιουςιακϊν 

ςτοιχείων, ταξινόμθςθ χρθματοοικονομικϊν μζςων, απομείωςθ αξίασ απαιτιςεων, πρόβλεψθ φόρου 

ειςοδιματοσ και εκκρεμείσ δικαςτικζσ υποκζςεισ. Σα πραγματικά μελλοντικά αποτελζςματα ενδζχεται να 

διαφζρουν από τισ ανωτζρω εκτιμιςεισ. 

 

2.2 Νζα πρότυπα, ερμθνείεσ και τροποποίθςθ υφιςτάμενων προτφπων 

 

Μζχρι τθν θμερομθνία εγκρίςεωσ των οικονομικϊν καταςτάςεων, εκδόκθκαν νζα Πρότυπα, Διερμθνείεσ 

και Σροποποιιςεισ υφιςταμζνων Προτφπων, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιςτικζσ χριςεισ που 

ξεκινοφν τθν 1θ Ιανουαρίου 2008 τθν 1θ Ιανουαρίου 2009 ι μεταγενζςτερα. Θ εκτίμθςθ τθσ Διοίκθςθσ τθσ 

Εταιρείασ ςχετικά με τθν επίδραςθ από τθν εφαρμογι αυτϊν των νζων Προτφπων και Διερμθνειϊν 

παρατίκεται παρακάτω: 

 

 ΔΡΧΡ 8 «Τομείσ λειτουργικϊν δραςτθριοτιτων» (ςε ιςχφ από 1.1.2009) 

Σο Πρότυπο αυτό ειςάγει τθν «προςζγγιςθ τθσ διοίκθςθσ» ςτθν πλθροφόρθςθ ανά τομζα. Σο ΔΠΧΠ 

8, κα απαιτεί γνωςτοποίθςθ πλθροφοριϊν κατά τομζα βάςει τθσ εςωτερικισ πλθροφόρθςθσ που ςε 

τακτικι βάςθ επιςκοπεί θ Διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ  που είναι αρμόδια να λαμβάνει αποφάςεισ με 

ςκοπό τθν αξιολόγθςθ τθσ απόδοςθσ κάκε τομζα και τον επιμεριςμό των πόρων ςε αυτοφσ. Σο 

πρότυπο αυτό δεν ζχει εφαρμογι ςτθν Εταιρεία. 

 

 Τροποποίθςθ του ΔΛΡ 23 «Κόςτοσ δανειςμοφ» (ςε ιςχφ από 1.1.2009) 

Σο ανακεωρθμζνο ΔΛΠ 23 αφαιρεί τθν επιλογι να εξοδοποιείται το κόςτοσ δανειςμοφ και απαιτεί 

από μια οικονομικι μονάδα να κεφαλαιοποιεί το κόςτοσ δανειςμοφ που είναι άμεςα ςχετιηόμενο  

με τθν απόκτθςθ, καταςκευι ι παραγωγι ενόσ ςυγκεκριμζνου ςτοιχείου ενεργθτικοφ ωσ μζροσ του 

κόςτουσ αυτοφ. Σο ανακεωρθμζνο Πρότυπο δεν απαιτεί τθν κεφαλαιοποίθςθ του κόςτουσ 

δανειςμοφ που ςχετίηεται με πάγια ςτοιχεία που μετρϊνται ςτθν εφλογθ αξία. 
 

Θ Εταιρεία εφαρμόηει το πρότυπο και ζχει επιλζξει να εξοδοποιεί το κόςτοσ δανειςμοφ που αφορά 

τισ επενδφςεισ ςε ακίνθτα που επιμετροφνται ςτθν εφλογθ αξία τουσ. 
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2. ΥΙΟΘΕΤΘΣΘ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΡΟΤΥΡΩΝ ΧΘΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΑΝΑΦΟΑΣ - υνζχεια 
 
2.2 Νζα πρότυπα, ερμθνείεσ και τροποποίθςθ υφιςτάμενων προτφπων - υνζχεια 

 

 Διερμθνεία 12 «Συμφωνία Ραραχϊρθςθσ Εκμεταλλεφςεωσ» (ιςχφει για χριςεισ με ζναρξθ από 

τθν 1.1.2008) 

Παρζχει οδθγίεσ ςε οριςμζνα κζματα αναγνϊριςθσ και επιμζτρθςθσ που προκφπτουν κατά τθ 

λογιςτικοποίθςθ των ςυμφωνιϊν παραχϊρθςθσ εκμεταλλεφςεωσ μεταξφ δθμοςίου και ιδιωτικοφ 

τομζα. Θ Διερμθνεία 12, δεν αναμζνεται να ζχει επίπτωςθ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ. 

 

 Διερμθνεία 13 « Ρρογράμματα εμπιςτοςφνθσ πελατϊν»  (ςε ιςχφ από 1.1.2009) 

Αναφζρεται ςτθ λογιςτικοποίθςθ από τισ οικονομικζσ μονάδεσ που χειρίηονται ι ςυμμετζχουν με 

άλλο τρόπο ςε προγράμματα εμπιςτοςφνθσ πελατϊν που αφοροφν τουσ πελάτεσ τουσ. Σα 

προγράμματα αυτά δίνουν τθ δυνατότθτα ςτουσ πελάτεσ να εξαργυρϊςουν πιςτϊςεισ  με 

επιβραβεφςεισ όπωσ θ δωρεάν ι με ζκπτωςθ παροχι προϊόντων ι υπθρεςιϊν. Δεν αναμζνεται να 

ζχει επιπτϊςεισ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ. 

 

 Τροποποίθςθ του ΔΛΡ 1 «Ραρουςίαςθ οικονομικϊν καταςτάςεων»  (ςε ιςχφ από 1.1.2009 ) 

Θ εφαρμογι του προτφπου από τθν Εταιρία αναμζνεται να επιφζρει αλλαγζσ ςτον τρόπο 

παρουςίαςθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων. 

 

 Τροποποίθςθ του ΔΛΡ 27 «Ενοποιθμζνεσ και Ιδιαίτερεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ» και του ΔΡΧΡ 

3 « Συνενϊςεισ επιχειριςεων»  (ςε ιςχφ από 1.7.2009) 

Οι κυριότερεσ αλλαγζσ που επιφζρει θ τροποποίθςθ του προτφπου αναφζρεται ςτισ περιπτϊςεισ 

μεταβολισ του ποςοςτοφ ςυμμετοχισ ςε μια επιχείρθςθ, ςτα δικαιϊματα μειοψθφίασ  ( τα οποία 

πλζον  κα απορροφοφν το ςφνολο των ηθμιϊν που τουσ αναλογοφν )και ςτθν αντιμετϊπιςθ των 

εξόδων που ςχετίηονται με τθ διαδικαςία εξαγοράσ (τα οποία κα καταχωροφνται ςτα 

αποτελζςματα χριςθσ). Δεν αναμζνεται να ζχει επιπτϊςεισ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ 

Εταιρείασ. 

 

 ΔΛΡ 32 και ΔΛΡ 1 «Χρθματοοικονομικά Μζςα διακζςιμα από τον κάτοχο» (ι  “puttable“ μζςο) 

Θ τροποποίθςθ ςτο ΔΛΠ 32 απαιτεί όπωσ οριςμζνα χρθματοοικονομικά μζςα διακζςιμα από τον 

κάτοχο ( “ puttable “  μζςα ) και υποχρεϊςεισ που ανακφπτουν κατά τθ ρευςτοποίθςθ μιασ 

οντότθτασ καταταχκοφν ωσ ‘Κδια Κεφάλαια εάν πλθροφνται ςυγκεκριμζνα κριτιρια . Θ 

τροποποίθςθ ςτο ΔΛΠ 1 απαιτεί γνωςτοποίθςθ πλθροφοριϊν αναφορικά με τα “ puttable “ μζςα 

που κατατάςςονται ωσ ‘Κδια  Κεφάλαια. Σροποποιθμζνθ ζκδοςθ του ΔΛΠ 32 ιςχφει για χριςεισ που 

ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1θ Ιανουαρίου του 2009. Δεν αναμζνεται να ζχει επιπτϊςεισ ςτισ 

οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ. 
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2. ΥΙΟΘΕΤΘΣΘ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΡΟΤΥΡΩΝ ΧΘΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΑΝΑΦΟΑΣ - υνζχεια 
 
2.2 Νζα πρότυπα, ερμθνείεσ και τροποποίθςθ υφιςτάμενων προτφπων - υνζχεια 

 

 ΔΛΡ 39 Χρθματοπιςτωτικά Μζςα : Αναγνϊριςθ και Επιμζτρθςθ : Κατάλλθλα Μζςα 

Αντιςτάκμιςθσ  ( τροποποίθςθ Ιοφλιοσ 2008) 

Θ τροποποίθςθ ςτο ΔΛΠ 39 , επιτρζπει ςε μια οντότθτα να προςδιορίςει ωσ αντιςτακμιηόμενο 

ςτοιχείο ζνα τμιμα τθσ μεταβολισ τθσ εφλογθσ αξίασ ι τθσ διακφμανςθσ τθσ ταμιακισ ροισ ενόσ 

χρθματοοικονομικοφ μζςου. Μία οντότθτα μπορεί να προςδιορίςει τισ μεταβολζσ ςτθν εφλογθ 

αξία ι ςτισ ταμειακζσ ροζσ που ςυνδζονται με ζναν μονομερι κίνδυνο ωσ το αντιςτακμιηόμενο 

ςτοιχείο, ςε μία αποτελεςματικι ςχζςθ αντιςτάκμιςθσ. Ο ‘Όμιλοσ  δεν αναμζνει ότι θ τροποποίθςθ 

αυτι κα επθρεάςει τισ οικονομικζσ του καταςτάςεισ. Θ τροποποιθμζνθ ζκδοςθ του ΔΛΠ 39 ιςχφει 

για χριςεισ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1θ Ιουλίου του 2009. Δεν αναμζνεται να ζχει επιπτϊςεισ 

ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ. 

 

 Τροποποιιςεισ ςτο Δ.Λ.Ρ. 39 και ςτο Δ.Ρ.Χ.Α. 7 – «Επαναταξινόμθςθ Χρθματοοικονομικϊν 

Ρεριουςιακϊν Στοιχείων» 

Οι τροποποιιςεισ ςτο Δ.Λ.Π. 39 επιτρζπουν, ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ, τθν Επαναταξινόμθςθ από 

τθν κατθγορία επενδφςεων προσ εμπορία ςε άλλεσ κατθγορίεσ, μθ παράγωγων 

χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων, κακϊσ και τθν Επαναταξινόμθςθ 

χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων από τθν κατθγορία διακζςιμα προσ πϊλθςθ ςτα 

δάνεια και απαιτιςεισ. Οι τροποποιιςεισ ςτο Δ.Π.Χ.Α. 7 απαιτοφν επιπρόςκετεσ γνωςτοποιιςεισ 

ςτισ οικονομικζσ  καταςτάςεισ οργανιςμϊν που εφαρμόηουν τισ προαναφερκείςεσ τροποποιιςεισ 

ςτο Δ.Λ.Π. 39. Θ τροποποιθμζνθ ζκδοςθ του ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΠ 7 ιςχφει για χριςεισ που ξεκινοφν 

τθν ι μετά τθν 1θ Ιουλίου του 2008. Δεν αναμζνεται να ζχει επιπτϊςεισ ςτισ οικονομικζσ 

καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ. 

 

 Διερμθνεία 14 – Πριο πάνω ςε ζνα περιουςιακό ςτοιχείο κακοριςμζνων παροχϊν, οι ελάχιςτεσ 

κεφαλαιακζσ υποχρεϊςεισ και οι αλλθλεπιδράςεισ τουσ. 

Αυτι θ Διερμθνεία εφαρμόηεται για τισ ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 

1θ Ιανουαρίου 2008. Θ Διερμθνεία δεν ιςχφει για τισ δραςτθριότθτεσ τθσ Εταιρείασ. 

 

 Διερμθνεία 15 – Συμφωνίεσ καταςκευισ ακινιτων ( Real Estate ) 

Αυτι ι Διερμθνεία εκδόκθκε ςτισ 3/7/2008, ιςχφει για ετιςιεσ περιόδουσ από 01/01/2009 και μετά 

και ζχει αναδρομικι εφαρμογι. Παρζχει οδθγίεσ για τον κακοριςμό του εάν ζνα ςυμβόλαιο για τθν 

καταςκευι ακίνθτθσ περιουςίασ εμπίπτει ςτο πλαίςιο εφαρμογισ του ΔΛΠ 11 « Καταςκευαςτικά 

υμβόλαια» ι του ΔΛΠ 18 «’Ζςοδα».  Θ Διερμθνεία αυτι δεν ζχει εφαρμογι ςτθν Εταιρεία. 



 

ΜΑΡΟΥΣΙ PLAZA Α.Ε. 

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2009                                                                                                

17 

 
2. ΥΙΟΘΕΤΘΣΘ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΡΟΤΥΡΩΝ ΧΘΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΑΝΑΦΟΑΣ - υνζχεια 
 
2.2 Νζα πρότυπα, ερμθνείεσ και τροποποίθςθ υφιςτάμενων προτφπων - υνζχεια 

 

 Διερμθνεία 16 – Αντιςτακμίςεισ κακαρισ επζνδυςθσ ςε επιχειρθματικι δραςτθριότθτα του 

εξωτερικοφ 

Θ Επιτροπι Διερμθνειϊν εξζδωςε τθν Διερμθνεία 16 «Αντιςτακμίςεισ Κακαρισ Επζνδυςθσ ςε 

Επιχειρθματικι Δραςτθριότθτα του Εξωτερικοφ».  Θ Διερμθνεία διευκρινίηει οριςμζνα ηθτιματα 

για τθ λογιςτικι αντιμετϊπιςθ αντιςτακμίςεων ςυναλλαγματικοφ κινδφνου κακαρισ επζνδυςθσ ςε 

επιχειρθματικι δραςτθριότθτα του εξωτερικοφ ( όπωσ οι κυγατρικζσ και οι ςυγγενείσ των οποίων 

οι δραςτθριότθτεσ πραγματοποιοφνται ςε νόμιςμα διαφορετικό του λειτουργικοφ νομίςματοσ τθσ 

αναφζρουςασ επιχείρθςθσ ). Σα βαςικά κζματα που εξετάηονται είναι : 

 

• Ο τφποσ κινδφνου που μπορεί να περιγράψει αυτι τθ μορφι λογιςτικισ αντιςτακμίςεων, και 

• Που μζςα ςτον όμιλο το μζςο που αντιςτακμίηει αυτό τον κίνδυνο μπορεί να κατζχεται. 

Θ Διερμθνεία 16 ιςχφει για ετιςιεσ περιόδουσ που αρχίηουν τθν  ι μετά από τθ 1θ Οκτωβρίου 2008, 

ενϊ θ νωρίτερθ εφαρμογι τθσ επιτρζπεται. Θ διερμθνεία αυτι δεν ζχει επίπτωςθ ςτισ οικονομικζσ 

καταςτάςεισ θσ Εταιρείασ. 

 

 Διερμθνεία 17 – Διανομζσ μθ ταμειακϊν ςτοιχείων του ενεργθτικοφ ςτουσ Ιδιοκτιτεσ 

Όταν μία επιχείρθςθ προβαίνει ςτθν ανακοίνωςθ διανομισ και ζχει τθν υποχρζωςθ να διανείμει 

ςτοιχεία του ενεργθτικοφ που αφοροφν ςτουσ ιδιοκτιτεσ τθσ, κα πρζπει να αναγνωρίηει μια 

υποχρζωςθ για αυτά τα πλθρωτζα μερίςματα. 

 

κοπόσ τθσ Διερμθνείασ 17 είναι θ παροχι οδθγιϊν αναφορικά με το πότε κα πρζπει μία 

επιχείρθςθ να αναγνωρίηει τα μερίςματα πλθρωτζα το πϊσ κα πρζπει να τα μζτρα κακϊσ και, το 

πϊσ κα πρζπει να οριςτικοποιεί τισ διαφορζσ μεταξφ τθσ λογιςτικισ αξίασ των ςτοιχείων του 

ενεργθτικοφ που διανζμονται και τθσ λογιςτικισ αξίασ των πλθρωτζων μεριςμάτων όταν θ 

επιχείρθςθ εξοφλεί τα μερίςματα πλθρωτζα. 

 

Θ Διερμθνεία 17 « Διανομζσ μθ Σαμειακϊν τοιχείων του Ενεργθτικοφ ςτουσ Ιδιοκτιτεσ» 

εφαρμόηεται από τισ επιχειριςεισ μελλοντικά για ετιςιεσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 

01/07/2009. Νωρίτερθ εφαρμογι τθσ Διερμθνείασ επιτρζπεται αρκεί θ επιχείρθςθ να γνωςτοποιεί 

το γεγονόσ αυτό ςτισ Επεξθγθματικζσ θμειϊςεισ των Οικονομικϊν Καταςτάςεων και ταυτόχρονα 

να εφαρμόηει το Δ.Π.Χ.Α. 3 ( όπωσ ανακεωρικθκε το 2008 ), το Δ.Λ.Π. 27 ( όπωσ τροποποιικθκε 

τον Μάιο του 2008 ) και το Δ.Π.Χ.Α. 5 ( όπωσ τροποποιικθκε από τθν παροφςα Διερμθνεία ).  Θ 

αναδρομικι εφαρμογι τθσ Διερμθνείασ δεν επιτρζπεται. Θ διερμθνεία αυτι δεν ζχει επίπτωςθ ςτισ 

οικονομικζσ καταςτάςεισ θσ Εταιρείασ. 
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2. ΥΙΟΘΕΤΘΣΘ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΡΟΤΥΡΩΝ ΧΘΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΑΝΑΦΟΑΣ - υνζχεια 
 
2.2 Νζα πρότυπα, ερμθνείεσ και τροποποίθςθ υφιςτάμενων προτφπων - υνζχεια 

 

 Διερμθνεία 18 – Μεταφορζσ ςτοιχείων ενεργθτικοφ από Ρελάτεσ 

Θ Διερμθνεία εφαρμόηεται κυρίωσ ςτισ επιχειριςεισ ι οργανιςμοφσ κοινισ ωφζλειασ. Θ Διερμθνεία 

18 αποςαφθνίηει τισ απαιτιςεισ των Δ.Π.Χ.Α. ςχετικά με τισ ςυμφωνίεσ κατά τισ οποίεσ μια 

επιχείρθςθ λαμβάνει από ζνα πελάτθ τθσ μζροσ τθσ ενςϊματων παγίων  (οικόπεδα , κτθριακζσ 

εγκαταςτάςεισ ι εξοπλιςμό) τον οποίο θ επιχείρθςθ κα πρζπει να χρθςιμοποιιςει είτε με ςκοπό ο 

πελάτθσ να αποτελζςει μζροσ ενόσ δικτφου ι με ςκοπό ο πελάτθσ να αποκτιςει ςυνεχι πρόςβαςθ 

ςτθ παροχι αγακϊν ι υπθρεςιϊν όπωσ για παράδειγμα παροχι θλεκτριςμοφ ι νεροφ. 

Θ Διερμθνεία 18 « Μεταφορζσ ςτοιχείων ενεργθτικοφ από Πελάτεσ « εφαρμόηεται από τισ επιχειριςεισ 

μελλοντικά για ετιςιεσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά 01/07/2009. Θ Διερμθνεία αυτι δεν ζχει 

εφαρμογι ςτθν Εταιρία 

 

3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΧΕΣ 

 

Οι λογιςτικζσ αρχζσ βάςει των οποίων ςυντάχκθκαν οι ςυνθμμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ και τισ 

οποίεσ ςυςτθματικά εφαρμόηει θ Εταιρεία είναι ςυνεπείσ με αυτζσ που εφαρμόςτθκαν τθν προθγοφμενθ 

χριςθ  

 

3.1. Μετατροπι ξζνου νομίςματοσ 

 

(α) Λειτουργικό νόμιςμα και νόμιςμα παρουςίαςθσ. 

 

Οι οικονομικζσ καταςτάςεισ παρουςιάηονται ςε Ευρϊ, που είναι το λειτουργικό νόμιςμα και το νόμιςμα 

παρουςίαςθσ των Οικονομικϊν Καταςτάςεων τθσ εταιρίασ. 

 

(β) Συναλλαγζσ και υπόλοιπα 

 

Οι ςυναλλαγζσ ςε ξζνα νομίςματα μετατρζπονται ςτο λειτουργικό νόμιςμα με τθν χριςθ των ιςοτιμιϊν 

που ιςχφουν κατά τθν θμερομθνία των ςυναλλαγϊν. Κζρδθ και ηθμίεσ από ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ οι 

οποίεσ προκφπτουν από τθν εκκακάριςθ τζτοιων ςυναλλαγϊν κατά τθν διάρκεια τθσ περιόδου και από τθ 

μετατροπι των νομιςματικϊν ςτοιχείων που εκφράηονται ςε ξζνο νόμιςμα με τισ ιςχφουςεσ ιςοτιμίεσ 

κατά τθν θμερομθνία ιςολογιςμοφ, καταχωροφνται ςτ’ αποτελζςματα. 

 

3.2. Ενςϊματα πάγια περιουςιακά ςτοιχεία 

Σα πάγια περιουςιακά ςτοιχεία απεικονίηονται ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ ςτισ αξίεσ κτιςθσ τουσ, 
μειωμζνεσ κατά τισ ςωρευμζνεσ αποςβζςεισ και τισ τυχόν προβλζψεισ απομείωςθσ τθσ αξίασ τουσ. 
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3.2. Ενςϊματα πάγια περιουςιακά ςτοιχεία - υνζχεια 

 

Οι αποςβζςεισ επιβαρφνουν το λογαριαςμό αποτελεςμάτων, µε βάςθ τθν ςτακερι μζκοδο απόςβεςθσ, 

κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ εκτιμϊμενθσ ωφζλιμθσ ηωισ των πάγιων περιουςιακϊν ςτοιχείων. Οι 

ςυντελεςτζσ που χρθςιμοποιικθκαν κατά κατθγορία παγίων ζχουν ωσ εξισ: 

 

Μθχανιματα και μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ 15% - 20% 

Ζπιπλα και λοιπόσ εξοπλιςμόσ 20% - 30% 

 

Οι υπολειμματικζσ αξίεσ και οι ωφζλιμεσ ηωζσ των ενςϊματων παγίων υπόκεινται ςε επανεξζταςθ ςε 

κάκε θμερομθνία ιςολογιςμοφ. Όταν οι λογιςτικζσ αξίεσ των ενςϊματων ακινθτοποιιςεων υπερβαίνουν 

τθν ανακτιςιμθ αξία τουσ, θ διαφορά (απομείωςθ) καταχωρείται άμεςα ωσ ζξοδο ςτα αποτελζςματα. 

 

Κατά τθν πϊλθςθ ενςϊματων ακινθτοποιιςεων, οι διαφορζσ μεταξφ του τιμιματοσ που λαμβάνεται και 

τθσ λογιςτικισ τουσ αξίασ καταχωροφνται ωσ κζρδθ ι ηθμίεσ ςτα αποτελζςματα. Οι επιςκευζσ και 

ςυντθριςεισ καταχωροφνται ςτα ζξοδα τθσ περιόδου που αφοροφν. 

 

3.3.  Επενδφςεισ ςε ακίνθτα 

 

Σα ακίνθτα για επζνδυςθ ςυμπεριλαμβάνουν επενδφςεισ ςε γθ και κτίρια προσ ενοικίαςθ ι με ςκοπό τθν 

αφξθςθ τθσ κεφαλαιουχικισ τουσ αξίασ, παρά για χριςθ των ακινιτων για ςκοποφσ διαχείριςθσ, για τισ 

εργαςίεσ τθσ εταιρείασ ι για μεταπϊλθςθ.  

 

Σα ακίνθτα για επζνδυςθ αναγνωρίηονται ςτον ιςολογιςμό αρχικά ςε τιμι κτιςθσ θ οποία περιλαμβάνει 

και τα ζξοδα που προκφπτουν από τθ ςυναλλαγι και μετά αποτιμοφνται ςτθν εφλογθ αξία τουσ. 

 

Θ εφλογθ αξία των ακινιτων υπολογίηεται από ανεξάρτθτθ εταιρεία εκτιμθτϊν βάςει τθσ αγοραίασ αξίασ 

των ακινιτων. Θ εφλογθ αξία των ακινιτων κατά το τζλοσ τθσ χριςθσ προςδιορίηεται μετά τθν αφαίρεςθ 

του απαιτοφμενου κόςτουσ μζχρι τθν ολοκλιρωςθ τθσ επζνδυςθσ.  

 

Σο κζρδοσ ι θ ηθμιά από τθν επανεκτίμθςθ ακινιτων για επζνδυςθ που ςυμπεριλαμβάνεται ςτθν 

κατάςταςθ αποτελεςμάτων, αντιπροςωπεφει τθ διαφορά μεταξφ τθσ εφλογθσ αξίασ ςτο τζλοσ του ζτουσ 

με τθν εφλογθ αξία κατά τθν αρχι του ζτουσ ι του κόςτουσ των ακινιτων για επζνδυςθ που αγοράςτθκαν 

κατά τθ διάρκεια του ζτουσ. 
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3.4.  Εμπορικζσ απαιτιςεισ και λοιπζσ απαιτιςεισ 

 

Οι εμπορικζσ και λοιπζσ απαιτιςεισ καταχωροφνται αρχικά ςτθν εφλογθ αξία τουσ και μεταγενζςτερα 

αποτιμϊνται ςτο αναπόςβεςτο κόςτοσ με τθ χριςθ του πραγματικοφ επιτοκίου, αφαιρουμζνων και των 

ηθμιϊν απομείωςθσ.  

 

3.5. Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα ταμειακϊν διακεςίμων 

 

Σα ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα περιλαμβάνουν τα μετρθτά, τισ κατακζςεισ όψεωσ και τισ 

βραχυπρόκεςμεσ μζχρι 3 μινεσ επενδφςεισ, υψθλισ ρευςτοποίθςθσ και χαμθλοφ ρίςκου. 

 

3.6. Μετοχικό κεφάλαιο 

 

Οι κοινζσ μετοχζσ κατατάςςονται ςτα ίδια κεφάλαια. Άμεςα ζξοδα για τθν ζκδοςθ μετοχϊν εμφανίηονται 

ςε μείωςθ του προϊόντοσ τθσ ζκδοςθσ.  

 

3.7. Δάνεια και υποχρεϊςεισ 

 

Σα δάνεια και υποχρεϊςεισ καταχωροφνται αρχικά ςτθν εφλογθ αξία τουσ, μειωμζνα με τα τυχόν άμεςα 

ζξοδα για τθν πραγματοποίθςθ τθσ ςυναλλαγισ. Μεταγενζςτερα αποτιμϊνται ςτο αναπόςβεςτο κόςτοσ 

βάςει τθσ μεκόδου του πραγματικοφ επιτοκίου. Συχόν διαφορά μεταξφ του ειςπραχκζντοσ ποςοφ 

(κακαρό από ςχετικά ζξοδα) και τθσ αξίασ εξόφλθςθσ αναγνωρίηεται ςτα αποτελζςματα κατά τθ διάρκεια 

του δανειςμοφ βάςει τθσ μεκόδου του πραγματικοφ επιτοκίου. 

 

Σα δάνεια καταχωροφνται ςτισ βραχυπρόκεςμεσ  υποχρεϊςεισ, εκτόσ εάν θ Εταιρεία διατθρεί 

ανεπιφφλακτα το δικαίωμα να μεταφζρει τθν τακτοποίθςθ τθσ υποχρζωςθσ τουλάχιςτον 12 μινεσ μετά 

τθν θμερομθνία κλειςίματοσ των Οικονομικϊν καταςτάςεων. 

 

3.8. Κόςτοσ Δανειςμοφ 

 

Σο κόςτοσ δανειςμοφ  καταχωρείται ςτα αποτελζςματα τθσ χριςεωσ που αφορά 

 

3.9. Φορολογία Ειςοδιματοσ & Αναβαλλόμενοσ Φόροσ 

 

Ζξοδο φόρου είναι το ςυγκεντρωτικό ποςό που περιλαμβάνεται ςτον προςδιοριςμό του κακαροφ 

κζρδουσ ι ηθμίασ τθσ περιόδου και αφορά τον τρζχοντα και αναβαλλόμενο φόρο βάςει τθσ ιςχφουςασ 

φορολογικισ νομοκεςίασ. 
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3.9. Φορολογία Ειςοδιματοσ & Αναβαλλόμενοσ Φόροσ - υνζχεια 

 

Σρζχων φόροσ είναι το ποςό του πλθρωτζου φόρου ειςοδιματοσ που αφορά ςτο φορολογθτζο κζρδοσ 

τθσ περιόδου. Σο φορολογθτζο κζρδοσ διαφζρει από το κακαρό λογιςτικό κζρδοσ, όπωσ αυτό 

εμφανίηεται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων, διότι αποκλείει ζςοδα ι ζξοδα που φορολογοφνται ι 

εξαιροφνται από τον φόρο ςε άλλεσ χριςεισ και επιπλζον αποκλείει ςτοιχεία που ποτζ δεν 

φορολογοφνται ι εξαιροφνται από τον φόρο. Ο φόροσ υπολογίηεται ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ 

φορολογικοφσ ςυντελεςτζσ που ζχουν κεςπιςτεί μζχρι τθν θμερομθνία του ιςολογιςμοφ. 

 

Αναβαλλόμενοσ φόροσ είναι το ποςό του φόρου ειςοδιματοσ που κα καταβλθκεί ι είναι επιςτρεπτζο ςε 

μελλοντικζσ περιόδουσ και αφορά φορολογθτζεσ ι εκπεςτζεσ προςωρινζσ διαφορζσ. Προςωρινζσ 

διαφορζσ είναι οι διαφορζσ μεταξφ τθσ λογιςτικισ αξίασ ενόσ περιουςιακοφ ςτοιχείου ι υποχρζωςθσ 

ςτον ιςολογιςμό και τθσ φορολογικισ βάςθσ του. Φορολογικζσ απαιτιςεισ και υποχρεϊςεισ δεν 

αναγνωρίηονται αν οι προςωρινζσ διαφορζσ προκφπτουν από υπεραξία ι από τθν αρχικι αναγνϊριςθ 

(εκτόσ από μία ςυνζνωςθ επιχειριςεων) περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων από ςυναλλαγζσ 

που δεν επιρεάηουν οφτε τα φορολογθτζα οφτε τα λογιςτικά κζρδθ . 

 

Οι αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ αφοροφν φορολογθτζεσ προςωρινζσ διαφορζσ και οι 

αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ αφοροφν ςε εκπεςτζεσ προςωρινζσ διαφορζσ, μεταφερόμενεσ 

αχρθςιμοποίθτεσ φορολογικζσ ηθμίεσ και μεταφερόμενουσ αχρθςιμοποίθτουσ πιςτωτικοφσ φόρουσ.  

 

Σο υπόλοιπο των αναβαλλόμενων φορολογικϊν απαιτιςεων ελζγχεται ςε κάκε θμερομθνία Ιςολογιςμοφ 

ι ενδιάμεςων οικονομικϊν καταςτάςεων και μειϊνεται κατά το ποςό το οποίο δεν είναι πλζον πικανό να 

ανακτθκεί, λόγω ανεπαρκϊν φορολογθτζων κερδϊν.  

 

Οι αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ και απαιτιςεισ αποτιμϊνται με φορολογικοφσ ςυντελεςτζσ 

που αναμζνονται να εφαρμοςτοφν ςτθν περίοδο κατά τθν οποία κα τακτοποιθκεί θ απαίτθςθ ι θ 

υποχρζωςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τουσ φορολογικοφσ ςυντελεςτζσ που ζχουν κεςπιςτεί ι ουςιαςτικά 

κεςπιςτεί μζχρι τθν θμερομθνία του ιςολογιςμοφ. 

 

Ο αναβαλλόμενοσ φόροσ καταχωρείται ςτο λογαριαςμό αποτελεςμάτων, εκτόσ του φόρου εκείνου που 

αφορά ςυναλλαγζσ που καταχωρικθκαν απ’ ευκείασ ςτα ίδια κεφάλαια. ε αυτι τθν περίπτωςθ 

καταχωρείται απευκείασ, κατά ανάλογο τρόπο, ςτα ίδια κεφάλαια. 

 

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ και υποχρεϊςεισ ςυμψθφίηονται όταν θ Εταιρεία ζχει νόμιμο 

δικαίωμα να ςυμψθφίςει τα καταχωρθκζντα ποςά και επιπλζον προτίκεται είτε να 

εξοφλιςει/τακτοποιιςει το κακαρό υπόλοιπο είτε να ειςπράξει τθν απαίτθςθ και να εξοφλιςει τθν 

υποχρζωςθ ςυγχρόνωσ 
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3.10. Υποχρεϊςεισ για παροχζσ ςτο προςωπικό λόγω ςυνταξιοδότθςθσ 
 

Οι παροχζσ λόγω ςυνταξιοδότθςθσ περιλαμβάνουν τόςο προγράμματα κακοριςμζνων ειςφορϊν όςο και 

προγράμματα κακοριςμζνων παροχϊν. Σο δεδουλευμζνο κόςτοσ των προγραμμάτων κακοριςμζνων 

ειςφορϊν καταχωρείται ωσ ζξοδο ςτθν περίοδο που αφορά.  

 

Θ υποχρζωςθ που καταχωρείται ςτον ιςολογιςμό για τα προγράμματα κακοριςμζνων παροχϊν είναι θ 

αξία τθσ δζςμευςθσ για τθν κακοριςμζνθ παροχι κατά τθν θμερομθνία κλειςίματοσ του ιςολογιςμοφ. 

 

3.11. Ρροβλζψεισ 

 

Οι προβλζψεισ ςχθματίηονται όταν: 

 

• Τπάρχει μία παροφςα νομικι ι τεκμαιρόμενθ υποχρζωςθ ωσ αποτζλεςμα γεγονότων του 

παρελκόντοσ, 

• Είναι πικανόν ότι κ’ απαιτθκεί εκροι πόρων για διακανονιςμό τθσ υποχρζωςθσ,  

• Σο απαιτοφμενο ποςό μπορεί να αποτιμθκεί αξιόπιςτα. 

 

Οι προβλζψεισ επανεξετάηονται ςτο τζλοσ κάκε χριςθσ και προςαρμόηονται ζτςι ϊςτε να   απεικονίηουν 

τισ καλφτερεσ δυνατζσ εκτιμιςεισ. 

 

Οι προβλζψεισ υπολογίηονται ςτθν παροφςα αξία των εξόδων τα οποία, βάςει τθσ καλφτερθσ εκτίμθςθσ 

τθσ διοίκθςθσ, απαιτοφνται να καλφψουν τθν παροφςα υποχρζωςθ τθν θμερομθνία του ιςολογιςμοφ. Σο 

προεξοφλθτικό επιτόκιο που χρθςιμοποιείται για τον προςδιοριςμό τθσ παροφςασ αξίασ αντικατοπτρίηει 

τισ τρζχουςεσ αγοραίεσ εκτιμιςεισ για τθν χρονικι αξία του χριματοσ και αυξιςεισ που αφοροφν τθ 

ςυγκεκριμζνθ υποχρζωςθ.  

 

3.12. Αναγνϊριςθ εςόδων και εξόδων 

 

Ζςοδα από ενοίκια: Σα ζςοδα περιλαμβάνουν τθν εφλογθ αξία των εςόδων από ενοίκια, κακαρά από 

τουσ ανακτϊμενουσ φόρουσ. Θ αναγνϊριςθ των εςόδων ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων γίνεται ςε 

δεδουλευμζνθ βάςθ κατά τθ δθμιουργία τθσ απαίτθςθσ βάςει του ενοικιαςτθρίου ςυμβολαίου. 

 

Οι προκαταβολζσ ενοικίων αναγνωρίηονται ωσ μζροσ των ενοικίων ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων. Θ 

περίοδοσ ενοικίαςθσ είναι αυτι που αναγράφεται ςτο ςυμβόλαιο και είναι μθ ακυρϊςιμθ.  

 

Ζξοδα: Σα ζξοδα αναγνωρίηονται ςτα αποτελζςματα ςε δεδουλευμζνθ βάςθ. 
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3.13. Χρθματοοικονομικά μζςα 

 

Οι επενδφςεισ τθσ Εταιρείασ ταξινομοφνται ςτισ παρακάτω κατθγορίεσ με βάςθ τον ςκοπό για τον οποίο 

αποκτικθκαν. Θ Διοίκθςθ αποφαςίηει τθν κατάλλθλθ ταξινόμθςθ τθσ επζνδυςθσ κατά τον χρόνο 

απόκτθςθσ τθσ επζνδυςθσ και επανεξετάηει τθν  ταξινόμθςθ ςε κάκε θμερομθνία παρουςίαςθσ. 

 

(α) Δάνεια και απαιτιςεισ 

Περιλαμβάνει μθ παράγωγα χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία με πάγιεσ ι προςδιοριςμζνεσ 

πλθρωμζσ, τα οποία δεν διαπραγματεφονται ςε ενεργείσ αγορζσ και δεν υπάρχει πρόκεςθ πϊλθςισ 

τουσ.  υμπεριλαμβάνονται ςτα κυκλοφοροφντα ςτοιχεία, εκτόσ από εκείνα με λιξθ μεγαλφτερθ των 

12 μθνϊν από τθν θμερομθνία ιςολογιςμοφ τα οποία ςυμπεριλαμβάνονται ςτα μθ κυκλοφοροφντα 

ςτοιχεία.   

 

(β) Χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία ςε εφλογθ αξία μζςω τθσ Κατάςταςθσ 

Αποτελεςμάτων 

Θ κατθγορία αυτι ζχει τρεισ υποκατθγορίεσ: χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία που 

κατζχονται για εμπορία, αυτά που προςδιορίςτθκαν ςε αυτι τθν κατθγορία κατά τθν ζναρξθ και 

παράγωγα.  Περιουςιακά ςτοιχεία ενεργθτικοφ αυτισ τθσ κατθγορίασ ταξινομοφνται ςτο κυκλοφοροφν 

ενεργθτικό, αν κατζχονται για εμπορία ι αν αναμζνεται να πωλθκοφν εντόσ 12 μθνϊν από τθν 

θμερομθνία ιςολογιςμοφ. Θ Εταιρεία δεν κατείχε επενδφςεισ αυτισ τθσ κατθγορίασ. 

 

(γ) Επενδφςεισ διακρατοφμενεσ ωσ τθν λιξθ 

Περιλαμβάνει μθ παράγωγα χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία με πάγιεσ ι προςδιοριςμζνεσ 

πλθρωμζσ και ςυγκεκριμζνθ λιξθ και τα οποία θ Εταιρεία ζχει τθν πρόκεςθ και τθν δυνατότθτα να τα 

διακρατιςει ωσ τθν λιξθ τουσ.  Θ Εταιρεία δεν κατείχε επενδφςεισ αυτισ τθσ κατθγορίασ. 

 

(δ) Διακζςιμα για πϊλθςθ χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία. 

Περιλαμβάνει μθ παράγωγα χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία τα οποία είτε προςδιορίηονται 

ςε αυτιν τθν κατθγορία, είτε δεν ταξινομοφνται ςε κάποια από τισ ανωτζρω κατθγορίεσ. 

Περιλαμβάνονται ςτο μθ κυκλοφοροφν ενεργθτικό εφόςον θ Διοίκθςθ δεν ζχει τθν πρόκεςθ να τα 

ρευςτοποιιςει μζςα ςε 12 μινεσ από τθν θμερομθνία Ιςολογιςμοφ. 

 

Αγορζσ και πωλιςεισ επενδφςεων αναγνωρίηονται κατά τθν θμερομθνία που διεξάγεται θ ςυναλλαγι 

που είναι θ θμερομθνία κατά τθν οποία θ Εταιρεία δεςμεφεται να αγοράςει ι να πωλιςει το 

περιουςιακό ςτοιχείο. Οι επενδφςεισ αποαναγνωρίηονται όταν τα δικαιϊματα είςπραξθσ ταμειακϊν 

ροϊν από τισ επενδφςεισ λιγουν ι μεταβιβάηονται και θ Εταιρεία ζχει μεταβιβάςει ουςιωδϊσ όλουσ 

τουσ κινδφνουσ και ανταμοιβζσ που ςυνεπάγεται θ ιδιοκτθςία. 

 

Οι επενδφςεισ αρχικά αναγνωρίηονται ςτθν εφλογθ αξία τουσ πλζον του κόςτουσ ςυναλλαγισ.   
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3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΧΕΣ - υνζχεια 

 

3.13. Χρθματοοικονομικά μζςα - υνζχεια 

 

Σα διακζςιμα προσ πϊλθςθ και τα χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία ςε εφλογθ αξία 

μζςω τθσ Κατάςταςθσ Αποτελεςμάτων μετζπειτα παρουςιάηονται ςτθν εφλογθ αξία τουσ.  

 

Σα πραγματοποιθκζντα και μθ πραγματοποιθκζντα κζρδθ ι ηθμίεσ που προκφπτουν από τισ 

μεταβολζσ τθσ εφλογθσ αξίασ των χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων ςε εφλογθ αξία 

μζςω τθσ Κατάςταςθσ Αποτελεςμάτων, αναγνωρίηονται ςτθν Κατάςταςθ Αποτελεςμάτων τθν 

περίοδο που προκφπτουν. 

 

Μθ πραγματοποιθκζντα κζρδθ ι ηθμίεσ που προκφπτουν από τισ μεταβολζσ τθσ εφλογθσ αξίασ 

χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων που ταξινομικθκαν ςαν διακζςιμα προσ πϊλθςθ αναγνωρίηονται 

ςτα αποκεματικά επανεκτίμθςθσ επενδφςεων. ε περίπτωςθ πϊλθςθσ ι απομείωςθσ των 

διακζςιμων προσ πϊλθςθ χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων, οι ςυςςωρευμζνεσ αναπροςαρμογζσ 

εφλογθσ αξίασ μεταφζρονται ςτθν Κατάςταςθ Αποτελεςμάτων.  

 

Οι εφλογεσ αξίεσ των χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων που είναι διαπραγματεφςιμα 

ςε ενεργείσ αγορζσ προςδιορίηονται από τισ τρζχουςεσ τιμζσ προςφοράσ (bid price).  Εάν θ αγορά 

για ζνα χρθματοοικονομικό ςτοιχείο ενεργθτικοφ δεν είναι ενεργι και για τα μθ 

διαπραγματεφςιμα ςτοιχεία, θ Εταιρεία προςδιορίηει τισ εφλογεσ αξίεσ με τθ χριςθ μεκόδων 

αποτίμθςθσ. Οι μζκοδοι αποτίμθςθσ περιλαμβάνουν τθν χριςθ πρόςφατων ςυναλλαγϊν, 

αναφορά ςε ςυγκρίςιμα ςτοιχεία και μεκόδουσ προεξόφλθςθσ ταμειακϊν ροϊν 

αναπροςαρμοςμζνεσ ϊςτε να αντικατοπτρίηουν τισ ςυγκεκριμζνεσ ςυνκικεσ του εκδότθ. 

 

Θ Εταιρεία αξιολογεί ςε κάκε θμερομθνία ιςολογιςμοφ κατά πόςο υπάρχει αντικειμενικι ζνδειξθ ότι ζνα  

χρθματοοικονομικό περιουςιακό ςτοιχείο ζχει υποςτεί απομείωςθ ςτθ λογιςτικι του αξία.  Για μετοχζσ 

εταιρειϊν που ζχουν ταξινομθκεί ωσ χρθματοοικονομικά ςτοιχεία διακζςιμα προσ πϊλθςθ, ςθμαντικι ι 

παρατεταμζνθ μείωςθ τθσ εφλογθσ αξίασ τθσ μετοχισ χαμθλότερα από το κόςτοσ κτιςθσ ςυνιςτά ζνδειξθ 

απομείωςθσ τθσ αξίασ.  Αν ςτοιχειοκετείται απομείωςθ τθσ αξίασ, θ ςυςςωρευμζνθ ηθμιά που 

υπολογίηεται ςαν θ διαφορά μεταξφ του κόςτουσ κτιςθσ και τθσ τρζχουςασ εφλογθσ αξίασ μείον 

οποιαδιποτε ηθμιά απομείωςθσ θ οποία είχε αναγνωριςκεί προθγουμζνωσ ςτθν Κατάςταςθ 

Αποτελεςμάτων, μεταφζρεται από το αποκεματικό επανεκτίμθςθσ επενδφςεων ςτθν Κατάςταςθ 

Αποτελεςμάτων. Οι ηθμιζσ απομείωςθσ των ςυμμετοχικϊν τίτλων που καταχωροφνται ςτθν Κατάςταςθ 

Αποτελεςμάτων δεν αναςτρζφονται μζςω τθσ Κατάςταςθσ Αποτελεςμάτων 
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3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΧΕΣ - υνζχεια 

 

3.14. Χρθματοοικονομικά εργαλεία 

 

Σα βαςικά εργαλεία τθσ Εταιρείασ είναι τα μετρθτά, οι τραπεηικζσ κατακζςεισ και οι βραχυπρόκεςμεσ 

απαιτιςεισ και υποχρεϊςεισ. Δεδομζνθσ τθσ βραχυπρόκεςμθσ κυρίωσ φφςεωσ των εργαλείων αυτϊν, θ 

διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ πιςτεφει ότι θ εφλογθ αξία τουσ ουςιαςτικά ταυτίηεται με τθν αξία ςτθν οποία 

απεικονίηονται ςτα λογιςτικά βιβλία τθσ Εταιρείασ. Επιπρόςκετα, θ διοίκθςθ πιςτεφει ότι τα επιτόκια που 

καταβάλλονται ςε ςχζςθ με τα ςυναφκζντα δάνεια ιςοδυναμοφν με τα τρζχοντα εφλογα επιτόκια τθσ 

αγοράσ και ςυνεπϊσ, δεν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ οποιαςδιποτε προςαρμογισ τθσ αξίασ ςτθν οποία 

απεικονίηονται οι υποχρεϊςεισ αυτζσ.  

 

3.15. Διανομι μεριςμάτων 

 

Θ διανομι των μεριςμάτων ςτουσ μετόχουσ τθσ Εταιρείασ αναγνωρίηεται ωσ υποχρζωςθ ςτισ  οικονομικζσ 

καταςτάςεισ όταν θ διανομι εγκρικεί από τθ Γενικι υνζλευςθ των μετόχων. 

 

4. ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

 

Θ Εταιρεία είναι εκτεκειμζνθ ςε πολλαπλοφσ χρθματοοικονομικοφσ κινδφνουσ όπωσ ο ςυναλλαγματικόσ 

κίνδυνοσ, ο κίνδυνοσ επιτοκίου, ο πιςτωτικόσ κίνδυνοσ και ο κίνδυνοσ ρευςτότθτασ. Επιπλζον θ Εταιρεία 

είναι εκτεκειμζνθ και ςτον κίνδυνο μεταβολϊν ςτισ αξίεσ των ακινιτων.  

 

Σο πρόγραμμα διαχείριςθσ κινδφνων τθσ Εταιρείασ ςτοχεφει ςτον περιοριςμό τθσ αρνθτικισ επίδραςθσ 

ςτα χρθματοοικονομικά αποτελζςματα και τθν κακαρι κζςθ τθσ.  

 

Θ διαδικαςία που ακολουκείται είναι θ παρακάτω: 

 

• Αξιολόγθςθ των κινδφνων που ςχετίηονται με τισ δραςτθριότθτεσ και τισ λειτουργίεσ τθσ Εταιρείασ, 

• χεδιαςμόσ τθσ μεκοδολογίασ και επιλογι των κατάλλθλων χρθματοοικονομικϊν προϊόντων για τθν 

μείωςθ των κινδφνων και  

• Εκτζλεςθ/εφαρμογι, ςφμφωνα με τθ διαδικαςία που ζχει εγκρικεί από τθ διοίκθςθ, τθσ διαδικαςίασ 

διαχείριςθσ κινδφνων. 

 

Σα χρθματοοικονομικά μζςα τθσ Εταιρείασ αποτελοφνται κυρίωσ από κατακζςεισ ςε τράπεηεσ, 

εμπορικοφσ χρεϊςτεσ και πιςτωτζσ, και υποχρεϊςεισ από δάνεια. 
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4. ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

 

4.1 Κίνδυνοσ ςχετιηόμενοσ με τισ επενδφςεισ ςε ακίνθτα 

 

Οι μεταβολζσ ςτισ αξίεσ των ακινιτων ζχουν αντίκτυπο ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων και τον 

ιςολογιςμό ανάλογα με τθν εφλογθ τουσ αξία. Μια αφξθςθ  ςτουσ ςυντελεςτζσ κεφαλαιοποίθςθσ (yields ) 

κα ζχει ςθμαντικζσ επιπτϊςεισ ςτθν κερδοφορία και τα ςτοιχεία του ενεργθτικοφ τθσ Εταιρίασ. Ωςτόςο, 

με βάςθ τισ διαπραγματεφςεισ που ζχουν επιτευχκεί  μζχρι ςιμερα με πικανοφσ  εκμιςκωτζσ των 

ακινιτων τθσ Εταιρείασ  δεν κεωρείται πικανι ι μείωςθ τθσ εμπορικισ τουσ αξίασ 
 

Οι ςθμαντικότεροι κίνδυνοι που επθρεάηουν τθν αξία τθσ επζνδυςθσ περιλαμβάνουν: 

 

1. Μεταβολζσ ςτο οικονομικό περιβάλλον 

2. Μεταβολζσ ςτθν εγχϊρια αγορά όπου δραςτθριοποιείται θ εταιρεία  

3. Νομοκεςία και φορολογία 

4. Υπαρξθ ευκαιριϊν για επζνδυςθ ςε ακίνθτα. 
 

Θ εταιρεία για να αντιμετωπίςει τουσ παραπάνω κινδφνουσ ζχει κζςει τουσ εξισ περιοριςμοφσ: 

 

1. Ανάλυςθ ςε περιοδικι βάςθ όλων των παραγόντων και καταςτάςεων που δθμιουργοφν τυχόν 

επιχειρθματικοφσ κινδφνουσ (πολεοδομικοί – περιβαλλοντολογικοί – νομικοί - αγοράσ ακινιτων 

κ.λπ.) 

2. Δθμιουργία μθχανιςμϊν ελζγχου και διαδικαςιϊν αντιμετϊπιςθσ των κινδφνων αυτϊν. 

3. Δθμιουργία επιχειρθματικϊν ςυνκθκϊν μετατόπιςθσ μεγάλου μζρουσ των κινδφνων ςε τρίτουσ (π.χ. 

μιςκωτζσ, χριςτεσ του ςτακμοφ αυτοκινιτων κ.λπ.)  
 

Πριν προχωριςει θ Εταιρεία ςε οποιαδιποτε επιχειρθματικι ι επενδυτικι ενζργεια, γίνεται ενδελεχισ 

ζλεγχοσ με τθν χριςθ εξειδικευμζνων ςυμβοφλων από τθ διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ.  



 

ΜΑΡΟΥΣΙ PLAZA Α.Ε. 

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2009                                                                                                

27 

 

4. ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΚΙΝΔΥΝΩΝ – υνζχεια 

 

4.2 Κατθγορίεσ χρθματοοικονομικϊν μζςων 

 

Αναλφονται ςτον Πίνακα που ακολουκεί: 

 

ποσά σε Ευρώ 30.6.2009 30.6.2008 

      

Χρηματοοικονομικές απαιτήσεις    

Ταμιακά διαθέσιμα και 
ταμιακά ισοδύναμα 948.385 349.103 

Εμπορικές και λοιπές 
απαιτήσεις 551.049 358.005 

ύνολο 1.499.435 707.108 

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις   

Δάνεια 26.575.418 19.155.251 

Προμηθευτές και λοιπές 
υποχρέωσεις 2.229.799 886.773 

ύνολο 28.805.217 20.042.024 
 

4.3 Ανάλυςθ ευαιςκθςίασ κίνδυνου επιτοκίου 

 

Θ πολιτικι τθσ Εταιρείασ είναι να ελαχιςτοποιιςει τθν ζκκεςι τθσ ςτον κίνδυνο ταμειακϊν ροϊν 

επιτοκίου όςον αφορά τθ μακροπρόκεςμθ χρθματοδότθςθ. Οι μακροπρόκεςμεσ χρθματοδοτιςεισ είναι 

ςυνικωσ με κυμαινόμενο επιτόκιο βαςιςμζνο ςτο Libor & ςτο Εuribor. 

 

Ο παρακάτω πίνακασ παρουςιάηει τθν ευαιςκθςία του αποτελζςματοσ τθσ χριςθσ κακϊσ και των ιδίων 

κεφαλαίων ςε μια λογικι μεταβολι του επιτοκίου τθσ τάξεωσ του +1% ι –1% (2008: +/-1%).  

 

Οι αλλαγζσ ςτα επιτόκια εκτιμάται ότι κινοφνται ςε μία λογικι βάςθ ςε ςχζςθ με τισ πρόςφατεσ ςυνκικεσ 

τθσ αγοράσ. 

 

ποσά σε Ευρώ

1% -1% 1% -1%

Αποτέλεσμα χρήσης (265.754) 265.754 (191.553) 191.553

Καθαρή Θέση (265.754) 265.754 (191.553) 191.553

30.6.2009 30.6.2008

 
 

Αναφορικά με τα επιτόκια, θ διοίκθςθ πιςτεφει ότι αυτά που καταβάλλονται ςε ςχζςθ με τα ςυναφκζντα 

δάνεια ιςοδυναμοφν με τα τρζχοντα εφλογα επιτόκια τθσ αγοράσ και ςυνεπϊσ, δεν διαφζρει θ αξία τουσ 

από τθν αξία ςτθν οποία απεικονίηονται οι υποχρεϊςεισ αυτζσ. 
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4. ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΚΙΝΔΥΝΩΝ - υνζχεια 

 

4.4 Ανάλυςθ ςυναλλαγματικοφ κινδφνου 

 

Θ Εταιρεία ζχει ςυνάψει μακροπρόκεςμα ομολογιακά δάνεια ςε YEN με ςυνζπεια να είναι εκτεκειμζνθ 

ςε ςυναλλαγματικό κίνδυνο ο οποίοσ μειϊνεται επειδι θ άνοδοσ τθσ ιςοτιμίασ ζναντι του Ευρϊ μειϊνει 

τον επιτοκιακό κίνδυνο και αντίςτροφα. 

 

τον παρακάτω πίνακα παρουςιάηεται θ ζκκεςθ τθσ Εταιρείασ ςτον κίνδυνο από τθ μεταβολι των 

ςυναλλαγματικϊν ιςοτιμιϊν του ευρϊ ζναντι του Γιεν κατά τθν 30.6.2009. Χρθςιμοποιικθκε μια 

μεταβολι τθσ ιςοτιμίασ των νομιςμάτων τθσ τάξεωσ του 15% με βάςθ ιςτορικά ςτοιχεία. 

 

ποσα σε Ευρώ 2009

Ονομαστικά ποσά YEN

Χρηματοοικονομικές 

υποχρεώσεις
23.527.415

Μακροχρόνια έκθεση 23.527.415

Χρηματοοικονομικές 

Απαιτήσεις
594.782

Μακροχρόνια έκθεση 594.782

15%

YEN

Αποτελέσματα  χρήσης (3.439.895) 

Ίδια κεφάλαια (3.439.895)  
 

ε περίπτωςθ αποδυνάμωςθσ του ευρϊ ζναντι των ανωτζρω ξζνων νομιςμάτων  κα προκφψει θ ίδια, 

αλλά αντίκετθ επίδραςθ ςτα Κδια Κεφάλαια και τα Αποτελζςματα. 

 

4.5 Ανάλυςθ πιςτωτικοφ κινδφνου 

 

Θ Εταιρεία δεν εκτίκεται ςε πιςτωτικό κίνδυνο δεδομζνου ότι δεν ζχει ξεκινιςει ακόμα τθν εμπορικι τθσ 

δραςτθριότθτα, αλλά και δεν προβλζπεται να αντιμετωπίςει μελλοντικά εξαιτίασ τθσ αξιοπιςτίασ των 

μελλοντικϊν υποψθφίων μιςκωτϊν των ακινιτων τθσ. 
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4. ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΚΙΝΔΥΝΩΝ - υνζχεια 

 

4.6 Ανάλυςθ κινδφνου ρευςτότθτασ 

 

Θ Εταιρεία διαχειρίηεται τισ ανάγκεσ ρευςτότθτασ με προςεκτικι παρακολοφκθςθ των χρεϊν των 

μακροπρόκεςμων χρθματοοικονομικϊν υποχρεϊςεων κακϊσ επίςθσ και των πλθρωμϊν που 

πραγματοποιοφνται κακθμερινά. Οι ανάγκεσ ρευςτότθτασ παρακολουκοφνται ςε διάφορεσ χρονικζσ 

περιόδουσ, ςε κακθμερινι και εβδομαδιαία βάςθ κακϊσ και ςε μια κυλιόμενθ περίοδο 30 θμερϊν. Οι 

μακροπρόκεςμεσ ανάγκεσ ρευςτότθτασ για τουσ επόμενουσ 6 μινεσ και το επόμενο ζτοσ προςδιορίηονται 

μθνιαία. 

 

Οι λθκτότθτεσ των χρθματοοικονομικϊν υποχρεϊςεων τθσ 30θ Ιουνίου 2009 και αντίςτοιχα τθσ 30θσ 

Ιουνίου 2008 αναλφονται ωσ εξισ: 

Ποσά σε €

εντός 6 μηνών

6 έως 12 

μήνες 1 έως 5 έτη

αργότερο 

από 5 έτη

Ομολογιακά δάνεια 0 0 0 26.575.415

Εμπορικές Υποχρεώσεις 369.933 0 0 0

Λοιπές υποχρεώσεις 1.854.670 0 0 0

ύνολο 2.224.603 0 0 26.575.415

Ποσά σε €

εντός 6 μηνών

6 έως 12 

μήνες 1 έως 5 έτη

αργότερο 

από 5 έτη

Τραπεζικός Δανεισμός 0 19.155.251 0 0

Εμπορικές Υποχρεώσεις 117.304 0 0 0

Λοιπές υποχρεώσεις 769.469 0 0 0

ύνολο 886.773 19.155.251 0 0

30.6.2009

Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες

30.6.2008

Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες
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4. ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΚΙΝΔΥΝΩΝ - υνζχεια 

 

4.7 Ρολιτικζσ και διαδικαςίεσ διαχείριςθσ κεφαλαίου 

 

Οι ςτόχοι τθσ Εταιρείασ όςον αφορά τθ διαχείριςθ του κεφαλαίου είναι οι εξισ: 

 

• να εξαςφαλίςει τθν ικανότθτα να ςυνεχίςει τθ δραςτθριότθτά τθσ (going-concern) και 

• να εξαςφαλίςει μια ικανοποιθτικι απόδοςθ ςτουσ μετόχουσ. 

 

Θ Εταιρεία παρακολουκεί το κεφάλαιο ςτθ βάςθ του ποςοφ των ιδίων κεφαλαίων πλζον τα δάνεια 

μειωμζνθσ εξαςφάλιςθσ, μείον τα ταμιακά διακζςιμα και τα ταμειακά ιςοδφναμα όπωσ αυτά 

απεικονίηονται ςτον Ιςολογιςμό. Σο κεφάλαιο για τισ χριςεισ 2009 και 2008 αναλφεται ωσ εξισ; 

 

Ποσά σε € 30.6.2009 30.6.2008

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 6.101.709 10.143.063

Μείον: Ταμειακά 

διαθέσιμα και ταμειακά 

ισοδύναμα

948.385 349.103

Κεφάλαιο 5.153.324 9.793.960

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 6.101.709 10.143.063

Πλέον: Δάνεια 26.575.415 19.155.251

ύνολο κεφαλαίων 32.677.124 29.298.314

υντελεστής μόχλευσης 1:6,4 1:3,0  
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5. ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ΕΡΙ ΤΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

5.1. Ενςϊματα πάγια περιουςιακά ςτοιχεία 

 

Σα Ενςϊματα Πάγια αναλφονται ωσ εξισ: 

 

ποσά σε € Μηχ/κός εξοπλισμός
Έπιπλα και Λοιπός 

εξοπλισμός
ύνολο

Μεικτή λογιστική αξία στην αρχή της περιόδου 15.882 20.164 36.045

Συσσωρευμένη απόσβεση και/ή απομείωση αξίας (15.881) (4.871) (20.752)

Λογιστική αξία την 1 Ιουλίου 2008 0 15.293 15.293

Μεικτή λογιστική αξία 17.182 34.807 51.988

Συσσωρευμένη απόσβεση και/ή απομείωση αξίας (15.881) (20.485) (36.366)

Λογιστική αξία την 30 Ιουνίου 2009 1.300 14.322 15.622

Ανάλυση κίνησης 1 Ιουλίου 2008 έως 30 Ιουνίου 

Λογιστική αξία την 1 Ιουλίου 2008 0 15.293 15.293

Προσθήκες 1.300 15.146 16.446

Πωλήσεις  (503)  (503)

Σωρευμένες αποσβέσεις πωληθέντων 0 0

Αποσβέσεις περιόδου (15.614) (15.614)

Λογιστική αξία την 30 Ιουνίου 2009 1.300 14.322 15.622  

 

5.2. Επενδφςεισ ςε ακίνθτα 

 

Οι επενδφςεισ ςε ακίνθτα αναλφονται ωσ εξισ: 

 

ποσά σε ευρώ
Επενδύσεις σε 

ακίνητα

Εξαγορά ακινήτου 18.018.489

Προσθήκες 1.9.2007 - 30.06.2008 2.425.380

Κέρδη από αποτίμηση επενδύσεων σε ακίνητα 

στη εύλογη αξία τους
6.453.434

Λογιστική αξία την 30 Ιουνίου 2009 26.897.303

Προσθήκες 1.9.2007 - 30.06.2008 2.650.506

Λογιστική αξία την 30 Ιουνίου 2009 29.547.809  
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5. ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ΕΡΙ ΤΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - υνζχεια 

 

5.2. Επενδφςεισ ςε ακίνθτα - υνζχεια 

 

Οι επενδύσεις σε ακίνητα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα δύο κτιριακά συγκροτήματα: 

 

1. Ακίνθτο Γρανικοφ και Φραγκοκλθςιάσ 3α – Κτίριο Γραφείων – Καταςτθμάτων με υπόγειουσ χϊρουσ 

ςτάκμευςθσ επί οικοπζδου με εμβαδό 7.177,91 τ.μ. 

2. Ακίνθτο Φραγκοκλθςιάσ 3 – Πενταόροφθ Πολυκατοικία με πυλωτι και υπόγειο που περιλαμβάνει 

τζςςερισ οριηόντιεσ ιδιοκτθςίεσ, τρία οροφοδιαμερίςματα ςε α, β, γ ορόφουσ πάνω από τθν 

πυλωτι και μεηονζτα ςε επίπεδα δ & ε ορόφων επί οικοπζδου με εμβαδό 382,20 τ.μ.   

 

Οι επενδφςεισ ςε ακίνθτα αποτιμϊνται ςε εφλογθ αξία και το κζρδοσ ι θ ηθμιά που προκφπτει 

καταχωρείται ςτα αποτελζςματα. Σο κζρδοσ από τθν αποτίμθςθ κατά τθν 30/6/2008 ανιλκε ςε € 

6.453.434.  

 

Θ αξία τθσ επζνδυςθσ ζχει προςδιοριςτεί από ανεξάρτθτθ εταιρεία εκτιμθτϊν. 

 

Ο προςδιοριςμόσ τθσ εφλογθσ αξίασ κατά τθν 30.6.2008 υπολογίςτθκε με βάςθ τθν αγοραία αξία (Market 

Value) μείον το εκτιμϊμενο υπόλοιπο επενδυτικισ δαπάνθσ για τθν ολοκλιρωςθ του καταςκευαςτικοφ 

ζργου μεταςκευισ του κτιρίου.  

 

Θ αποτίμθςθ πραγματοποιικθκε από ανεξάρτθτο εκτιμθτι, τθν εταιρεία Deloitte Business Solution A.E.. 

Βάςθ τθσ αποτίμθςθσ είναι θ αγοραία αξία όπωσ ορίηεται από το “The Appraisal and Valuation Standards 

6th Edition” (the Red Book) τθσ επαγγελματικισ Ζνωςθσ Εκτιμθτϊν “The Royal Institution of Chartered 

Surveyors” (R.I.C.S.). 

 

Επί των ακινιτων ζχουν εγγραφεί προςθμειϊςεισ φψουσ ΤΕΝ 4.144.660.000 και € 11.700.000 προσ 

εξαςφάλιςθ ομολογιακϊν δανείων 

 

Εξαγορά τθσ Μαροφςι Plaza 

 

τισ 31 Αυγοφςτου  2007,  θ Εταιρεία «Πολφςτυλοσ υμμετοχϊν και υμβουλευτικϊν Τπθρεςιϊν Α.Ε.». 

εξαγόραςε το ςφνολο των μετοχϊν τθσ «Village Roadskhow Greece Επιχειριςεισ Κινθματογράφου και 

Ψυχαγωγίασ ΑΕ» Εταιρεία χωρίσ ςθμαντικι εμπορικι δραςτθριότθτα με κφριο περιουςιακό ςτοιχείο το 

επί τθσ οδοφ Φραγκοκλθςιάσ 3α ςυγκρότθμα κινθματογράφων με ςκοπό τθν μεταςκευι του ςε 

ςυγκρότθμα γραφείων και καταςτθμάτων και τθν εμπορικι του εκμετάλλευςθ. 
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5.2. Επενδφςεισ ςε ακίνθτα - υνζχεια 
 

Εξαγορά τθσ Μαροφςι Plaza - υνζχεια 
 

Θ εφλογθ αξία των αναγνωρίςιμων ςτοιχείων ενεργθτικοφ, πακθτικοφ και ενδεχόμενων υποχρεϊςεων 

που αποκτικθκαν κατά τθν εξαγορά ζχει ωσ εξισ: 

 

Ποσά σε Ευρώ

Village Roadskhow Greece Επιχειρήσεις 

Κινηματογράφου και Χυχαγωγίας ΑΕ
Εκτιμηθείσα 

εύλογη αξία

Καθαπή θέση πος αποκτήθηκε:

Ακίνηηο 18.018.489

Λοιπές ενζώμαηες και αζώμαηες ακινηηοποιήζεις 80.556

Πελάηες και λοιπές βρατσπρόθεζμες απαιηήζεις 427.459

Ταμείο και τρημαηικά διαθέζιμα 523.451

Προβλέυεις -59.614

Πορμηθεσηές κκαι λοιποί πιζηφηές -2.544.956

16.445.384

Σςνολικο τίμημα εξαγοπάρ 16.445.384  
 

κοπόσ τθσ εξαγοράσ δεν ιταν θ απόκτθςθ επιχείρθςθσ αλλά θ εξαγορά τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ τθσ 

εταιρείασ με ςκοπό τθν μελλοντικι εκμετάλλευςι τθσ. Για το λόγο αυτό δεν εφαρμόςτθκε το ΔΠΧΑ 3 

«υνενϊςεισ επιχειριςεων» και το τίμθμα ποφ δόκθκε κεωρικθκε ςαν αξία κτιςθσ τθσ ακίνθτθσ 

περιουςίασ τθσ Εταιρίασ που εξαγοράςτθκε χωρίσ να υπολογιςτεί αναβαλλόμενθ φορολογία λόγω 

αρχικισ αναγνϊριςθσ. 

 
5.3. Αναβαλλόμενοσ φόροσ 
 

Θ κίνθςθ του αναβαλλόμενου φόρου όπωσ προκφπτει από τισ ςχετικζσ προςωρινζσ φορολογικζσ 

διαφορζσ ζχει ωσ εξισ:  

ποσά σε ευρώ
Τπόλοιπο κατά 

την έναρξη

Αποτελέσματα 

εως 30.06.2008
30.6.2008

Αποτελέσματ

α εως 
30.6.2009

Εύλογη αξια ακινήτων 0 (1.290.687) (1.290.687) (1.290.687)

Διαγραφή εξόδων πολυετούς απόσβεσης 0 69.929 69.929 1.093.041 1.162.970

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού 0 0 0 5.600 5.600

Αποσβέσεις 0 (14.661) (14.661) (95.261) (109.922)

Τόκοι 0 0 7.788 7.788

Αναπροσαρμογή ακινήτων Ν.2065 0 0 267.818 267.818

Φορολογικές Ζημιές 0 3.799.592 3.799.592 14.869 3.814.460

0 2.564.174 2.564.174 1.293.854 3.858.028  
 

Ο ιςχφων φορολογικόσ ςυντελεςτισ φόρου ειςοδιματοσ, ςτον οποίο υπόκειται θ Εταιρία για τθ χριςθ 

2008, είναι  25%.  
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5.4. Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ απαιτιςεισ 

 

Σο ποςό των € 9.685 (2008: €9.685) των λοιπϊν μακροπρόκεςμων απαιτιςεων, αφοροφν δοκείςεσ 

εγγυιςεισ (προσ επιχειριςεισ κοινισ ωφζλειασ). 

 

5.5. Ρελάτεσ και λοιπζσ εμπορικζσ απαιτιςεισ 

 

Οι πελάτεσ και οι λοιπζσ εμπορικζσ απαιτιςεισ τθσ Εταιρίασ, αναλφονται ωσ εξισ: 

 

ποςά ςε ευρώ 30.6.2009   30.6.2008 

        

Πελάτεσ Εςωτερικοφ 132.600   57.669 

Χρεϊςτεσ Διάφοροι 373.558   285.643 

Λ/ςμοί διαχειρίςεωσ προκαταβολϊν  
& πιςτϊςεων 35.395   0 

Εξοδα επόμενων χριςεων 9.498   9.498 

Σφνολο 551.049   352.809 

 

Σα υπόλοιπα πελατϊν είναι όλα τρζχοντα (0-6 μινεσ), δεν είναι τοκοφόρα και οι ςυνικεισ περίοδοι 

πλθρωμισ είναι εντόσ εξαμινου.  

 

Καμία από τισ παραπάνω απαιτιςεισ δεν αποτελοφν αντικείμενο εγγφθςθσ ζναντι του δανειςμοφ τθσ 

εταιρίασ. 

 

5.6. Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα  

 

Σα ταμειακά διακζςιμα αναλφονται ωσ εξισ:  

 

ποσά σε ευρώ 30.6.2009 30.6.2008

Διαθέσιμα στο Ταμείο 3.784 6.593

Καταθέσεις Οψεως σε € 349.820 88.859

Καταθέσεις Οψεως σε Ξ.Ν 594.782 253.651

ύνολο 948.385 349.103
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5. ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ΕΡΙ ΤΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - υνζχεια 

 

5.7. Κδια κεφάλαια -Μετοχικό κεφάλαιο & Αποκεματικά  

 

Σθν 30θ Ιουνίου 2009 το ςφνολο των εκδοκειςϊν κοινϊν μετοχϊν ανζρχεται ςε 31.200 κοινζσ μετοχζσ, 

ονομαςτικισ αξίασ 10 ευρϊ θ κάκε μία.  

 

Σο μετοχικό κεφάλαιο ζχει καταβλθκεί πλιρωσ.  

 

τον Πίνακα που ακολουκεί αναλφονται τα Αποκεματικά Κεφάλαια τθσ εταιρείασ:  

 

ποσά σε Ευρώ

Τπόλοιπο 

κατά την 

έναρξη

Προσθήκες/

μειώσεις
30.6.2008

Προσθήκες/

μειώσεις
30.6.2009

Τακτικό αποθεματικό 278.104 0 278.104 0 278.104

Διαφορά από αναπροσαρμογή αξίας
3.996 0 3.996 0 3.996

Αφορολόγητα αποθεματικά 242.269 0 242.269 0 242.269

Αποθεματικό από μετατροπή 

μετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ 3.414 0 3.414 0 3.414

527.783 0 527.783 0 527.783  
 

Τακτικό Αποκεματικό 

 

φμφωνα με τθν Ελλθνικι εταιρικι νομοκεςία, οι επιχειριςεισ οφείλουν ςε κάκε χριςθ να μεταφζρουν 

ςτο τακτικό αποκεματικό το 5% των μετά τον αναλογοφντα φόρο κερδϊν τουσ, ζωσ ότου το τακτικό 

αποκεματικό να ιςοφται με το 1/3 του μετοχικοφ κεφαλαίου. Αυτό το αποκεματικό δεν μπορεί να 

διανεμθκεί, αλλά μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για να ςυμψθφίςει ηθμίεσ. 

 

Αφορολόγθτα Αποκεματικά 

 

Σα αφορολόγθτα αποκεματικά μποροφν να κεφαλαιοποιθκοφν ι διανεμθκοφν φορολογοφμενα με τον 

ιςχφοντα ςυντελεςτι φόρου ειςοδιματοσ κατά τθν διανομι τουσ. Δεν υπάρχει χρονικόσ περιοριςμόσ για 

τθ διάκεςι τουσ.  
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5.8. Δανειακζσ υποχρεϊςεισ 

 

Αναλφονται ωσ εξισ: 

 

ποσά σε ευρώ 30.6.2009 30.6.2008

Μακροπρόθεσμος δανεισμός

Ομολογιακό Δάνειο σε € 3.080.000 0

Ομολογιακό δάνειο σε YEN 23.495.415 0

ύνολο 26.575.415 0

Βραχυπρόθεσμος δανεισμός

Δάνεια 3 19.155.251

ύνολο 3 19.155.251

ύνολο δανείων 26.575.418 19.155.251  
 

Θ Εταιρεία εξζδωςε τθν 12θ Μαρτίου 2009  Ομολογιακό Δάνειο φψουσ 3.188.200.000 ΤΕΝ, διάρκειασ 15 

ετϊν με κυμαινόμενο επιτόκιο LIBOR (6 μθνϊν), αναλόγωσ τθσ εκάςτοτε επιλεγόμενθσ περιόδου 

εκτοκιςμοφ + spread 2,5% ετθςίωσ.  Για το ςκοπό αυτό ζχουν εκδοκεί 3 ομολογίεσ. Οι ομολογίεσ κα 

εξοφλθκοφν με τθ λιξθ τουσ. 
 

Θ Εταιρεία εξζδωςε επίςθσ τθν 12θ Μαρτίου 2009  ζνα ακόμθ Ομολογιακό Δάνειο φψουσ 3.080.000,00 €, 

διάρκειασ 15 ετϊν με κυμαινόμενο επιτόκιο EURIBOR (3 μθνϊν), αναλόγωσ τθσ εκάςτοτε επιλεγόμενθσ 

περιόδου εκτοκιςμοφ + spread 2,5% ετθςίωσ.  Για το ςκοπό αυτό ζχουν εκδοκεί 15 ομολογίεσ. Οι 

ομολογίεσ κα εξοφλθκοφν με τθ λιξθ τουσ. 
 

Θ Εταιρεία προσ εξαςφάλιςθ των πάςθσ φφςεωσ απαιτιςεων των Ομολογιοφχων του ομολογιακοφ 

δανείου που εκδόκθκαν ςφμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα που απορρζουν ι κα απορρεφςουν 

από τουσ όρουσ του ομολόγου, όπωσ απαιτιςεισ από κεφάλαιο, τόκουσ, τόκουσ υπερθμερίασ, 

παραχϊρθςε προςθμειϊςεισ επί των ακινιτων τθσ φψουσ YEN 4.144.660.000,00 για το πρϊτο 

ομολογιακό φψουσ ΤΕΝ 3.188.000.000,00 και φψουσ € 11.700.000 για το δεφτερο Ομολογιακό φψουσ € 

3.080.000,00. 
 

τισ  30.6.2009 οι δεδουλευμζνοι τόκοι ανιλκαν ςε € 397.568,62 για το ομολογιακό δάνειο. 
 

Να ςθμειωκεί ότι θ Εταιρεία μζςα ςτθν τρζχουςα χριςθ αποπλιρωςε το βραχυπρόκεςμο δάνειο φψουσ 

€19.155.251.  
 

Σο χρθματοοικονομικό κόςτοσ για το βραχυπρόκεςμο δάνειο ςτθν τρζχουςα χριςθ ανιλκε ςε €531.180. 
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5.9. Ρροβλζψεισ παροχϊν προςωπικοφ λόγω εξόδου του από τθν υπθρεςία 
 

Θ Εταιρεία ζχει υποχρζωςθ για καταβολι αποηθμίωςθσ προςωπικοφ λόγω ςυνταξιοδότθςθσ όπωσ αυτι 

ορίηεται από τθν εργατικι νομοκεςία. Για τον υπολογιςμό αυτϊν των υποχρεϊςεων τθσ Εταιρίασ 

διενεργικθκε κατά τθν 30.06.2009 πρόβλεψθ φψουσ € 28.000 (2008: € -) 

 

Ο υπολογιςμόσ βαςίςτθκε ςτο φψοσ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ τθσ Εταιρείασ κατά τθν 30.06.2009 και λόγω 

του λιγοςτοφ προςωπικοφ τθσ Εταιρίασ δεν αποκλίνει ςθμαντικά με τθν αντίςτοιχθ υποχρζωςθ που κα 

προζκυπτε εάν είχε ςυνταχκεί αναλογιςτικι μελζτθ από ανεξάρτθτουσ αναλογιςτζσ. 

 

5.10. Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 
 

Σο κονδφλι των λοιπϊν μακροπρόκεςμων υποχρεϊςεων τθσ Εταιρείασ αξίασ €5.196 (2008: €5.196) 

αφορά εγγυιςεισ ενοικίων 
 

5.11. Ρρομθκευτζσ και Λοιπζσ Υποχρεϊςεισ 
 

Θ ανάλυςθ των υπολοίπων των προμθκευτϊν και των λοιπϊν ςυναφϊν υποχρεϊςεων τθσ Εταιρίασ ζχει 

ωσ εξισ: 

ποσά σε ευρώ 30.6.2009 30.6.2008

Προμηθευτές 369.933 117.304

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.393.084 550.555

Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 185.224 218.914

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 276.362 0

ύνολο 2.224.603 886.773  
 

Οι παραπάνω υποχρεϊςεισ δεν επιβαρφνονται με τόκουσ και τακτοποιοφνται όλεσ εντόσ των ςυνικων 

κατά περίπτωςθ προκεςμιϊν, εντόσ του επόμενου ζτουσ. 
 

Θ ανάλυςθ των λοιπϊν υποχρεϊςεων ζχει ωσ εξισ:  
 

ποσά σε ευρώ 30.6.2009 30.6.2008

Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 84 84

Δικαιούχοι αμοιβών 10.888 16.679

Επιταγές πληρωτέες 62.943 50.038

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρ/σεις 1.307.047 482.209

Ιδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α) 12.123 1.545

ύνολο 1.393.084 550.555  
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5. ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ΕΡΙ ΤΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - υνζχεια 

 

5.12. Κόςτοσ πωλθκζντων 

 

Σο κόςτοσ πωλθκζντων αναλφεται ωσ εξισ: 

 

ποσά σε ευρώ 30.6.2009 30.6.2008

Aμοιβές και Έξοδα Προσωπικου 0 61.668

Παροχές Τριτων 0 59.030

Υλικά που αναλώθηκαν 43.925 0

ύνολο 43.925 120.699
 

 

5.13. Κζρδθ από αποτίμθςθ επενδφςεων ςε ακίνθτα ςτθν εφλογθ αξία τουσ 

 

Σα Κζρδθ από αποτίμθςθ επενδφςεων ςε ακίνθτα ςτθν εφλογθ αξία τουσ  αναλφονται ωσ εξισ: 
 

ποσά σε ευρώ 30.6.2009 30.6.2008

Κέρδη από Αποτίμηση Επενδύσεων σε ακίνητα 6.453.434

ύνολο 0 6.453.434  
 

Σο ανωτζρω ποςό αφορά ςε κζρδοσ από τθν αποτίμθςθ των επενδφςεων ςε ακίνθτα ςε εφλογθ αξία.  

 

5.14. Λοιπά Λειτουργικά  Ζςοδα / Ζξοδα 

 

Τα λοιπά λειηοςπγικά έζοδα αναλύονηαι ωρ εξήρ: 

ποσά σε ευρώ 30.6.2009 30.6.2008

Συναλαματικές διαφορές 68.055 844.749

Διαγραγή υποχρεώσεων 119.900

Μεταφορά προβλέψεων στα έσοδα 57.391

Εσοδά επιστροφής φόρου 

Δημοσίων Θεαμάτων
19.880

Εσοδά παρεπομένων εργασιών 33.730 33.345

Λοιπά έσοδα 12.824

ύνολο 134.490 1.055.385
 

 

Τα λοιπά λειηοςπγικά έξοδα € 4.411.403 αθοπούν ζςναλλαγμαηικέρ διαθοπέρ δανείων ζε ξένο νόμιζμα. 
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5. ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ΕΡΙ ΤΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - υνζχεια 

 

5.15. Ζξοδα διοίκθςθσ 

 

Σα ζξοδα διοίκθςθσ αναλφονται ωσ εξισ: 

 

ποσά σε ευρώ 30.6.2009 30.6.2008

Aμοιβές και Έξοδα Προσωπικου 88.056 175.045

Aμοιβές και Έξοδα Τριτων 119.601 182.763

Παροχές Τρίτων 236.992 268.435

Φόροι - Τέλη 206.127 342.666

Διάφορα Έξοδα 42.562 33.159

Αποσβέσεις 16.524 17.880

Προβλέψεις Εκμεταλλεύσεως 25.000

ύνολο 734.862 1.019.947  
 

5.16.  Χρθματοοικονομικά ζςοδα / ζξοδα  

 

Σα χρθματοοικονομικά ζξοδα και ζςοδα αναλφονται ωσ εξισ: 

 

ποσά σε ευρώ 30.6.2009 30.6.2008

Φρηματοοικονομικά έξοδα

Τόκοι δανείων 531.180 392.441

Τόκοι & Εξοδα Ομολογιακών Δανείων 274.363 0

Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα 4.520 460

ύνολο 810.063 392.901

Φρηματοοικονομικά έσοδα 30.6.2009 30.6.2008

Πιστωτικοί τόκοι                      10.683                       820   

ύνολο 10.683 820  
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5. ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ΕΡΙ ΤΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - υνζχεια 

 

5.17. Φόροσ ειςοδιματοσ 

 

Ο Φόροσ Ειςοδιματοσ (τρζχων και αναβαλλόμενοσ) αναλφεται ωσ εξισ:  

 

ποσά σε ευρώ 30.6.2009 30.6.2008

Τρέχων Φόρος 0 0

Αναβαλλόμενος Φόρος 1.293.854 2.564.174

ύνολο 1.293.854 2.564.174  
 

τον Πίνακα που ακολουκεί αναλφεται θ βάςθ υπολογιςμοφ των Φόρων: 

 

ποσά σε ευρώ 30.6.2009 30.6.2008

Τρέχων Φόρος 0 0

Αναβαλλόμενος Φόρος 1.293.854 2.564.174

ύνολο 1.293.854 2.564.174

Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων  (5.335.208) 6.466.889

Φόρος που αναλογεί στον 

φορολογικό
 (1.333.802) 25,00% 1.616.722 25,00%

Μόνιμες λογιστικές διααφορές - 0,00%  (4.376.351) -67,67%

Επίπτωση μεταβολής φορολογικού 

συντελεστή
39.948 0,00% 195.455 3,02%

ύνολο (1.293.854) 24,25% (2.564.174) -39,65%
 

 

Κατά το 2008 ψθφίςτθκε ο Ν. 3697/2008 (ΦΕΚ Α’ 194/25.9.2008) βάςει του οποίου οι φορολογικοί 

ςυντελεςτζσ των χριςεων 2010 ζωσ και 2014 ορίηονται ςε 24%, 23% 22%, 21% και 20% αντίςτοιχα. Οι 

ςυντελεςτζσ αυτοί χρθςιμοποιικθκαν για τον υπολογιςμό τθσ αναβαλλόμενθσ φορολογίασ τθσ 

τρζχουςασ χριςθσ. 
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5. ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ΕΡΙ ΤΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - υνζχεια 

 

5.18. Ενδεχόμενεσ απαιτιςεισ - υποχρεϊςεισ 

 

Ρλθροφορίεσ ςχετικά με ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ 

 

Θ εταιρεία ζχει ελεγχκεί από τισ φορολογικζσ αρχζσ για τισ χριςεισ ζωσ 30.06.2008. Θ απορροφθκείςα 

Εταιρεία «Πολφςτυλοσ υμμετοχϊν και υμβουλευτικϊν Τπθρεςιϊν Α.Ε.» ζχει περαιϊςει όλεσ τισ 

φορολογικζσ υποχρεϊςεισ τθσ. 

 
Παραμζνει ανζλεγκτθ θ χριςθ που ζλθξε τθν 31.12.2008. Θ Διοίκθςθ τθσ Εταιρίασ κεωρεί ότι από τθν 
φορολογικό ζλεγχο δεν κα προκφψουν ςθμαντικζσ διαφορζσ και δεν ζχει δθμιουργιςει ουδεμία 
πρόβλεψθ για το κζμα αυτό 
 
Κατά τον διενεργθκζντα τακτικό φορολογικό ζλεγχο τθσ εταιρείασ για τθν χριςθ 1/7/2007 – 30/6/2008 
δεν αναγνωρίςτθκε προσ ζκπτωςθ από τα ακακάριςτα ζςοδα τθσ, θ κετικι διαφορά μεταξφ του 
τιμιματοσ αγοράσ των μετοχϊν τθσ εταιρίασ και τθσ λογιςτικισ αξίασ των περιουςιακϊν τθσ ςτοιχείων, θ 
οποία προζκυψε κατά τθν απορρόφθςθ τθσ μθτρικισ τθσ εταιρείασ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 
2166/1993 και του Ν.2190/1920, και τθν οποία θ Εταιρεία εξζπεςε ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ 
κατά τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ φορολογικισ τθσ διλωςθσ ςτισ 10/11/2008 
 
Θ Εταιρία ςυνζταξε τισ οικονομικζσ τθσ καταςτάςεισ μθ αποδεχόμενθ τθν προαναφερόμενθ απόρριψθ 
τθσ παραπάνω διαφοράσ και προτίκεται να προςφφγει ςτα Διοικθτικά Δικαςτιρια κυρίωσ για τουσ 
παρακάτω λόγουσ: 
 
α) για παραβίαςθ τθσ αρχισ του νομοκετικοφ φορολογικοφ περιςτατικοφ. 
β) για παραβίαςθ τθσ αρχισ τθσ χρθςτισ διοίκθςθσ και τθσ προςταςίασ τθσ δικαιολογθμζνθσ 

εμπιςτοςφνθσ και  
γ) για τθν άποψθ του φορολογικοφ ελζγχου ότι θ παραπάνω διαφορά εμπίπτει ςτισ διατάξεισ τθσ 

παρ. 2 του άρκρου 20 του Ν.3756/2009, που ψθφίςτθκε 20 μινεσ μετά τθν ζναρξθ τθσ 
διαχειριςτικισ περιόδου τθν 1/7/2007 και ίςχυςε αναδρομικά, περί ηθμιάσ που προκφπτει από τθν 
ακφρωςθ ιδίων μετοχϊν λόγω απορρόφθςθσ τθσ μθτρικισ εταιρίασ από τθν κυγατρικι τθσ, και 
επομζνωσ δεν εκπίπτει από τα ακακάριςτα ζςοδα τθσ Εταιρίασ.  

 
Συμβάςεισ Κεφαλαιουχικϊν Δαπανϊν 
 
Θ Εταιρεία ςτα πλαίςια ανακαταςκευισ του ακινιτου τθσ ζχει ςυνάψει ςυμβάςεισ με 

καταςκευαςτζσ/υπεργολάβουσ το ανεκτζλεςτο φψοσ των οποίων κατά τθν 30.06.2009 ανζρχεται ςε € 2,9 

εκ περίπου. 
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5. ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ΕΡΙ ΤΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - υνζχεια 

 

5.19. Συναλλαγζσ με ςυνδεδεμζνα μζρθ 

 

Οι ςυναλλαγζσ τθσ Εταιρίασ με ςυνδεδεμζνα μζρθ αναλφονται κατωτζρω: 

Ποσά σε Ευρώ 1.7.08 -

30.06.09

1.8.07 -

30.06.08 30/06/09 30/06/08 30/06/09 30/06/08

Πφλήζεις Υπηρεζιών πρός 

ζσνδεδεμένες επιτειρήζεις 360.000 420.800 112.715 23.800 9.625

Προκαηαβολές ενοικίφν από 

ζσνδεδεμένες επιτειρήζεις 849.401 374.028 0 1.223.429 374.028

Δάνεια από ζσνδεδεμένες 

επιτειρήζεις 1.601.912 0 0 0 1.484.371 0

2.811.314 794.828 112.715 23.800 2.707.800 383.653

Απαιηήζεις Υποτρέφζεις

 

 

‘Όλεσ οι ςυναλλαγζσ μεταξφ ςυνδεδεμζνων μερϊν γίνονται ςε τιμζσ και με τουσ ςυνικεισ όρουσ τθσ 

αγοράσ που ιςχφουν και ςτισ ςυναλλαγζσ με τρίτα μζρθ. 

 

Δεν κατεβλικθςαν αμοιβζσ ςτα μζλθ του Δ..  
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6. ΑΝΑΛΥΣΘ ΤΩΝ ΡΟΣΑΜΟΓΩΝ ΤΘΣ ΡΩΤΘΣ ΕΦΑΜΟΓΘΣ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΡΟΤΥΡΩΝ 

ΧΘΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΑΝΑΦΟΑΣ 

Οι ετιςιεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ χριςθσ που ζλθξε τθν 30.06.2009 είναι οι πρϊτεσ οικονομικζσ 
καταςτάςεισ που ζχουν ςυνταχτεί ςφμφωνα με τα Διεκνι Πρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ 
(Δ.Π.Χ.Α.). 

Θ μθτρικι Εταιρία «Πολφςτθλοσ υμμετοχϊν και υμβουλευτικϊν Τπθρεςιϊν ΑΕ»  θ οποία από τθν 
ίδρυςθ τθσ μζχρι και τθν ςυγχϊνευςθ τθσ από τθν «Μαροφςι Plaza Επενδυτικά ακίνθτα ΑΕ» δεν 
παρουςίαςε ςθμαντικι δραςτθριότθτα κεωρικθκε ότι θ εφαρμόηει τα ΔΠΧΑ από τθν ίδρυςθ τθσ. 

Για τθν εξαγοραςκείςα εταιρεία «Μαροφςι Plaza Επενδυτικά ακίνθτα ΑΕ» ο Ιςολογιςμόσ ζναρξθσ των 
Δ.Π.Χ.Α. είναι αυτόσ που ςυντάχκθκε κατά τθν θμερομθνία εξαγοράσ. 

Θ εταιρεία «Μαροφςι Plaza Επενδυτικά ακίνθτα ΑΕ» τθν χριςθ που ζλθξε ςτισ 30.6.2008 είχε 
δθμοςιεφςει Οικονομικζσ Καταςτάςεισ ςφμφωνα με τισ Ελλθνικζσ Γενικά Αποδεκτζσ Λογιςτικζσ Αρχζσ. 

υμφωνία και περιγραφι των προςαρμογϊν από τισ Ελλθνικζσ Γενικά Αποδεκτζσ Λογιςτικζσ Αρχζσ ςτα 
Διεκνι Λογιςτικά Πρότυπα ςτα ίδια κεφάλαια και ςτα αποτελζςματα προ φόρων τθσ εταιρείασ, 
παρατίκενται παρακάτω. 

 

Πίνακασ προςαρμογϊν τθσ Κακαρισ κζςθσ 30.06.2008 μεταξφ Ελλθνικϊν Λογιςτικϊν Προτφπων (ΕΛΠ) και 

Διεκνϊν Προτφπων Χρθματοοικονομικισ αναφοράσ (ΔΠΧΑ) 

ποσά σε ευρώ 30.06.2008

Καθαρή θέση 30.06.2008 σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. (12.320.481)

Προσαρμογές των Διεθνών Προτύπων 

χρηματοοικομικής αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

Αναγνώριση της υπεραξίας που προέκυψε κατά την 

εξαγορά στην αξία κτήσης των ακινήτων της 

"Μαρουσι Plaza"

13.666.599

Αναγνώριση στα αποτελέσματα της υπεραξίας από 

την αποτιμηση των επενδύσεων σε ακινήτα στην 

εύλογη αξία τους

6.453.434

Μεταφορά εξόδων πολυετούς απόσβεσης στα 

αποτελέσματα
(279.306)

Αντιλογισμος αποσβέσεων εξόδων πολυετούς 

απόσβεσης
58.642

Αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων 2.564.174

Σύνολο προσαρμογών 22.463.544

Καθαπή θέση 30.06.2008 αναμοπυωμένη σύμυωνα με

τα Δ.Π.Χ.Α. 10.143.063  
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6. ΑΝΑΛΥΣΘ ΤΩΝ ΡΟΣΑΜΟΓΩΝ ΤΘΣ ΡΩΤΘΣ ΕΦΑΜΟΓΘΣ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΡΟΤΥΡΩΝ 

ΧΘΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΑΝΑΦΟΑΣ – υνζχεια  
 

Πίνακασ προςαρμογϊν των Αποτελεςμάτων προ φόρων τθσ χριςθσ 01.07.2007 - 30.06.2008 μεταξφ 

Ελλθνικϊν Λογιςτικϊν Προτφπων (ΕΛΠ) και Διεκνϊν Προτφπων Χρθματοοικονομικισ αναφοράσ (ΔΠΧΑ) 

ποσά σε ευρώ 1.7.2007 - 30.06.2008

Αποτελέσματα προ φόρων 1.7.2007 - 30.06.2008 

σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.
(17.118.570)

Προσαρμογές των Διεθνών Προτύπων 

χρηματοοικομικής αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

Μεταφορά αποτελεσμάτων "Μαρούσι Plaza" έως την 

ημερομηνία μεταφοράς στην καθαρή θέση
165.303

Αναγνωριση αποτελεσμάτων αποροφηθείσας 

Εταιρίας "Πολύστηλος" έως 30.06.2008
(83.488)

Αντιλογισμός υπεραξίας Ν.2166 από τα 

ααποτελέσματα
17.270.872

Αναγνώριση στα αποτελέσματα της υπεραξίας από 

την αποτίμηση των επενδύσεων σε ακίνητα στην 

εύλογη αξία τους

6.453.434

Μεταφορά εξόδων πολυετούς απόσβεσης στα 

αποτελέσματα χρήσης
(279.306)

Αντιλογισμος αποσβέσεων εξόδων πολυετούς 

απόσβεσης
58.642

Σύνολο προσαρμογών 23.585.459

Αποτελέσματα ππό υόπων αναμοπυωμένα σύμυωνα

με τα Δ.Π.Χ.Α. 6.466.889  

 
7. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΘΝ ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
 
Δεν υπάρχουν μεταγενζςτερα των οικονομικϊν καταςτάςεων γεγονότα, τα οποία να αφοροφν τθν 
εταιρεία, ςτα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Διεκνι Πρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ 
(ΔΠΧΑ) και δεν αναφζρκθκαν.    
 

Ακινα, 26θ Οκτωβρίου 2009  

 

 

Ο Πρόεδροσ του Δ Ο Διευκφνων φμβουλοσ    φνταξθ Οικονομικϊν 

 

 

 

Αλζξιοσ Δαμαλάσ 

 

 

 

Άγγελοσ Σαγματάρχθσ 

 

 

 

F&A Α.E. – Δθμιτρθσ Κεραςίδθσ 

Αρ. Αδ. ΟΕΕ  832/Θ110/20-11-2007 

Α’ Σάξθσ 

 


