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ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ
Όκηινο
(ποζά ζε €)
ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ

εκ.

30/9/2010

Δηαηξεία

31/12/2009

30/9/2010

31/12/2009

Με θπθινθνξηαθά ηνηρεία Δλεξγεηηθνύ
Δλζψκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο
Άπια Πεξηνπζηαθά ηνηρεία
Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα

7

πκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο

8

Μαθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο
ύλνιν

2.955.980

3.093.170

2.955.980

3.093.170

24.926

32.844

24.926

32.844

71.171.922

66.493.031

63.463.922

66.493.031

299.306
4.246

4.245

4.245

4.245

74.157.073

69.623.290

66.748.378

69.623.290

Κπθινθνξηαθά ηνηρεία Δλεξγεηηθνύ
Απαηηήζεηο
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα
ύλνιν
ύλνιν Δλεξγεηηθνύ

98.827

49.644

36.865

49.644

2.078.057

3.588.280

1.792.159

3.588.280

2.176.884

3.637.924

1.829.023

3.637.924

76.333.957

73.261.215

68.577.402

73.261.215

37.020.000

37.020.000

37.020.000

37.020.000

2.629.917

2.629.917

2.629.917

2.629.917

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ
Ηδηα Κεθάιαηα
Μεηνρηθφ Κεθάιαην
Γηαθνξά Τπέξ ην Άξηην
Απνζεκαηηθά
Κέξδε/(Εεκίεο) εηο λένλ

3.214.165

3.069.429

3.457.722

3.069.429

15.403.316

17.744.671

15.159.759

17.744.671

58.267.398

60.464.018

58.267.398

60.464.018

Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο

120

ύλνιν Ηδίωλ Κεθαιαίωλ

58.267.518

60.464.018

58.267.398

60.464.018

146.427

137.079

146.427

137.079

Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Τπνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ
ππεξεζία
Αλαβαιιφκελεο Φνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο

43.172

Μαθξνπξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο

11

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο

10

7.131.588
682.107

575.877

682.107

575.877

8.003.294

712.956

828.534

712.956

10

552.506

3.015.799

175.368

3.015.799

371.306

68.441

306.102

68.441

11

9.139.333

9.000.000

9.000.000

9.000.000

ύλνιν

10.063.145

12.084.240

9.481.470

12.084.240

ύλνιν Τπνρξεώζεωλ

18.066.439

12.797.197

10.310.004

12.797.197

ύλνιν Ηδίωλ Κεθαιαίωλ θαη Τπνρξεώζεωλ

76.333.957

73.261.215

68.577.402

73.261.215

ύλνιν
Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο
Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο
Φφξνο εηζνδήκαηνο πιεξσηένο
Βξαρππξφζεζκεο Γαλεηαθέο Τπνρξεψζεηο

Οι ζσνοπηικές ζημειώζεις ποσ παραηίθενηαι ζηις ζελίδες 7 έως 23 αποηελούν αναπόζπαζηο μέρος ηων οικονομικών
καηαζηάζεων
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ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΩΝ ΔΟΓΩΝ

(ποζά ζε €)
Έζνδα απφ Μηζζψκαηα
Κέξδε/(Εεκηέο) απφ αλαπξνζαξκνγή
επελδπηηθψλ αθηλήησλ ζε εχινγεο
αμίεο

εκ.

7

Έζνδα απφ ηφθνπο
Λνηπά έζνδα

01/01 30/09/2010

Όκηινο
01/01 30/09/2009

3.659.856

3.371.619

(2.755.887)

499.175

51.979

13.414

01/07 30/09/2010

01/07 30/09/2009

1.312.261

1.170.435

13.046

9.941

85.412

25.058

29.474

5.849

1.041.360

3.909.266

1.354.781

1.186.225

164.513

136.619

62.031

43.822

385.383

331.342

142.600

115.637

94.046

107.264

32.235

35.711

Λνηπά Λεηηνπξγηθά Έμνδα

313.668

286.819

91.202

94.030

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα

314.954

494.151

139.341

117.485

ύλνιν Δμόδωλ

1.272.564

1.356.195

467.409

406.685

Κέξδε πξν θόξωλ

(231.204)

2.553.071

887.372

779.540

Φφξνο εηζνδήκαηνο

(450.982)

(125.803)

(111.897)

(36.704)

Καζαξά θέξδε/ (δεκηέο) ρξήζεο

(682.185)

2.427.268

775.476

742.836

ύλνιν Δζόδωλ
Λεηηνπξγηθά έμνδα ζρεηηδφκελα κε
επελδχζεηο ζε αθίλεηα
Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ
Απνζβέζεηο

Καηανεμημένα ζε
Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο

92

Μεηφρνπο ηεο Μεηξηθήο
Λνηπά πλνιηθά Έζνδα
Κέξδνο /(Εεκηά) απφ επαλεθηίκεζε
ηδηνρξεζηκνπνηνχκελνπ αθηλήηνπ
Κέξδνο /(Εεκηά) απφ επαλεθηίκεζε
πκκεηνρήο
πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο
πγθεληξωηηθά πλνιηθά
Απνηειέζκαηα Πεξηόδνπ

92

(682.277)

2.427.268

(69.287)

40.799

775.384

742.836

775.476

742.836

35.763
(715.710)

2.468.067

Καηανεμημένα ζε
Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο

112

Μεηφρνπο ηεο Μεηξηθήο

112

(715.821)

2.468.067

775.364

742.836

-0,0553

0,2467

0,0628

0,0755

Κέξδε αλά κεηνρή πνπ αλαινγνύλ
ζηνπο κεηόρνπο
Βαζηθά θαη πξνζαξκνζκέλα

12

Οι ζσνοπηικές ζημειώζεις ποσ παραηίθενηαι ζηις ζελίδες 7 έως 23 αποηελούν αναπόζπαζηο μέρος ηων οικονομικών
καηαζηάζεων
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ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΔΡΗΟΓΟΤ
Δηαηξεία
εκ.

(ποζά ζε €)
Έζνδα απφ Μηζζψκαηα
Κέξδε/(Εεκηέο)
απφ
αλαπξνζαξκνγή επελδπηηθψλ
αθηλήησλ ζε εχινγεο αμίεο

7

Έζνδα απφ ηφθνπο
Λνηπά έζνδα
ύλνιν Δζόδωλ
Λεηηνπξγηθά
έμνδα
ζρεηηδφκελα κε επελδχζεηο ζε
αθίλεηα
Ακνηβέο
θαη
έμνδα
πξνζσπηθνχ
Απνζβέζεηο
Λνηπά Λεηηνπξγηθά Έμνδα
Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα

01/01 30/09/2010

01/01 30/09/2009

3.541.856

3.371.619

(3.029.109)

499.175

50.279

13.414

01/07 30/09/2010

01/07 30/09/2009

1.194.261

1.170.435

11.346

9.941

62.736

25.058

6.798

5.849

625.762

3.909.266

1.212.405

1.186.225

164.513

136.619

62.031

43.822

385.383

331.342

142.600

115.637

94.046

107.264

32.235

35.711

285.300

286.819

62.834

94.030

249.014

494.151

73.401

117.485

ύλνιν Δμόδωλ

1.178.256

1.356.195

373.101

406.685

Κέξδε πξν θόξωλ

(552.494)

2.553.071

839.304

779.540

Φφξνο εηζνδήκαηνο
Καζαξά
θέξδε/
ρξήζεο

373.345

125.803

34.260

36.704

(925.839)

2.427.268

805.044

742.836

(925.839)

2.427.268

805.044

742.836

(69.287)

40.799

(δεκηέο)

Καηανεμημένα ζε
Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο
Μεηφρνπο ηεο Μεηξηθήο
Λνηπά πλνιηθά Έζνδα
Κέξδνο
/(Εεκηά)
απφ
επαλεθηίκεζε
ηδηνρξεζηκνπνηνχκελνπ
αθηλήηνπ
Κέξδνο
/(Εεκηά)
απφ
επαλεθηίκεζε πκκεηνρήο
πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο
πγθεληξωηηθά
πλνιηθά
Απνηειέζκαηα Πεξηόδνπ

8

279.306

279.306

(715.820)

2.468.067

1.084.350

742.836

(715.820)

2.468.067

1.084.350

742.836

Καηανεμημένα ζε
Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο
Μεηφρνπο ηεο Μεηξηθήο

Οι ζσνοπηικές ζημειώζεις ποσ παραηίθενηαι ζηις ζελίδες 7 έως 23 αποηελούν αναπόζπαζηο μέρος ηων οικονομικών
καηαζηάζεων
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ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ
Ίδηα Κεθάιαηα απνδηδόκελα ζηνπο ηδηνθηήηεο

εκ.
Τπόινηπν ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2009

Μεηνρηθό
θεθάιαην
29.520.000

Γηαθνξά ππέξ ην
άξηην
201.350

Απνηέιεζκα Πεξηφδνπ
Κέξδνο
/(Εεκηά)
απφ
επαλεθηίκεζε
ηδηνρξεζηκνπνηνχκελνπ αθηλήηνπ
Σσγκενηρωηικά
Σσνολικά
Αποηελέζμαηα
Περιόδοσ
ρεκαηηζκφο απνζεκαηηθψλ απφ θέξδε ρξήζε
2008

1.191.894

Κέξδε /
(Εεκηέο) εηο
λέν

7.500.000

ύλνιν

16.017.666

46.930.910

2.427.268

2.427.268

40.799

Αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ
Έμνδα αχμεζεο θεθαιαίνπ
Αλαζηξνθή εμφδσλ αθπξσζείζαο
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ

Απνζεκαηηθά
/πλαιιαγκαηηθέο
Γηαθνξέο

ύλνιν Ηδίωλ
θεθαιαίωλ
46.930.910

40.799

40.799

2.427.268

1.838.477

(1.838.477)

2.468.067

2.468.067

2.500.000

10.000.000

(718.833)

(718.833)

αχμεζεο
587.400

587.400

Τπόινηπν ηελ 30 επηεκβξίνπ 2009

37.020.000

2.569.917

3.071.170

16.606.457

49.398.977

Τπόινηπν ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2010

37.020.000

2.629.917

3.069.429

17.744.671

60.464.018

(682.277)

(682.277)

Απνηέιεζκα Πεξηφδνπ
Κέξδνο
/(Εεκηά)
απφ
ηδηνρξεζηκνπνηνχκελνπ αθηλήηνπ

Με
ειέγρνπζεο
ζπκκεηνρέο

59.267.544
60.464.018
92

(682.185)

επαλεθηίκεζε

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο κεηαηξνπήο
Σσγκενηρωηικά
Σσνολικά
Αποηελέζμαηα
Περιόδοσ

(69.287)

35.743

35.743

20

35.763

(715.821)

112

(715.710)

8

8

(33.544)

Αγορά θσγαηρικής (μη ελέγτοσζε ζσμμεηοτές)
ρεκαηηζκφο απνζεκαηηθψλ απφ θέξδε ρξήζε
2009

9

Μεξίζκαηα Πιεξσηέα

9

Τπόινηπν ηελ 30 επηεκβξίνπ 2010

(69.287)

178.274

37.020.000

2.629.917

3.214.159

(682.277)

(69.287)

(178.274)
(1.480.800)

(1.480.800)

15.403.320

58.267.397

(1.480.800)
120

58.267.517

Οι ζσνοπηικές ζημειώζεις ποσ παραηίθενηαι ζηις ζελίδες 7 έως 23 αποηελούν αναπόζπαζηο μέρος ηων οικονομικών καηαζηάζεων.

Σελίδα 4 από 23

MIG REAL ESTATE A.Ε.Ε.Α.Π.
Συνοπτική Ενδιάμεςη Οικονομική κατάςταςη για την περίοδο που ζληξε 30 Σεπτεμβρίου 2010

ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΖ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ

εκ

Τπόινηπν ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2009

Μεηνρηθό
θεθάιαην
29.520.000

Γηαθνξά
ππέξ ην
άξηην
201.350

Απνηέιεζκα Πεξηφδνπ
Κέξδνο /(Εεκηά) απφ επαλεθηίκεζε
ηδηνρξεζηκνπνηνχκελνπ αθηλήηνπ
Σσγκενηρωηικά Σσνολικά Αποηελέζμαηα
Περιόδοσ
ρεκαηηζκφο απνζεκαηηθψλ απφ θέξδε
ρξήζε 2008

Απνζεκαηη
θά
1.191.894

Κέξδε /
(Εεκηέο) εηο
λέν
16.017.666

ύλνιν
Ηδίωλ
θεθαιαίωλ
46.930.910

2.427.268
40.799

Αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ

7.500.000

Έμνδα αχμεζεο θεθαιαίνπ
Αλαζηξνθή
εμφδσλ
αθπξσζείζαο
αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ

40.799

2.427.268

1.838.477

(1.838.477)

2.468.067

2.500.000

10.000.000

(718.833)

(718.833)

587.400

587.400

Τπόινηπν ηελ 30 επηεκβξίνπ 2009

37.020.000

2.569.917

3.071.170

16.606.457

59.267.544

Τπόινηπν ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2010

37.020.000

2.629.917

3.069.429

17.744.671

60.464.018

(925.839)

(925.839)

Απνηέιεζκα Πεξηφδνπ
Κέξδνο /(Εεκηά) απφ επαλεθηίκεζε
ηδηνρξεζηκνπνηνχκελνπ αθηλήηνπ
Κέξδνο /(Εεκηά) απφ επαλεθηίκεζε
ζπκκεηνρψλ
Σσγκενηρωηικά Σσνολικά Αποηελέζμαηα
Περιόδοσ
ρεκαηηζκφο απνζεκαηηθψλ απφ θέξδε
ρξήζε 2009

8

Μεξίζκαηα Πιεξσηέα

9

Τπόινηπν ηελ 30 επηεκβξίνπ 2010

(69.287)

(69.287)

279.306

279.306

210.018
9

178.274

37.020.000

2.629.917

3.457.722

(925.839)

(715.820)

(178.274)
(1.480.800)

(1.480.800)

15.159.759

58.267.398

Οι ζσνοπηικές ζημειώζεις ποσ παραηίθενηαι ζηις ζελίδες 7 έως 23 αποηελούν αναπόζπαζηο μέρος ηων οικονομικών καηαζηάζεων
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ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΔΗΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Όκηινο
(ποζά ζε €)

εκ.

Δηαηξεία

01/01 - 30/09/2010

01/01 - 30/09/2009

01/01 - 30/09/2010

01/01 - 30/09/2009

(231.204)

2.553.072

(552.494)

2.553.072

94.046

107.264

94.046

107.264

2.755.887

(499.175)

3.029.109

(499.175)

9.348

10.660

9.348

10.660

Σακεηαθέο Ρνέο από Λεηηνπξγηθέο
Γξαζηεξηόηεηεο
Καζαξά θέξδε πξν θφξσλ
Προζαρμογές για:
Απνζβέζεηο
(Κέξδε) /Εεκίεο απφ αλαπξνζαξκνγή
επελδπηηθψλ αθηλήησλ ζε εχινγεο αμίεο
(Κέξδε) /Εεκίεο απφ πψιεζε ελζψκαησλ
παγίσλ

7

3.768

Πξνβιέςεηο

3.768

Έμνδα γηα ηφθνπο

314.954

494.151

249.014

494.151

Έζνδα απφ ηφθνπο

(51.979)

(13.414)

(50.279)

(13.414)

Λνηπά απνηειέζκαηα-θέξδε επελδπηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο
Σακεηαθέο Ρνέο από Λεηηνπξγηθέο
Γξαζηεξηόηεηεο πξν κεηαβνιώλ ζην
Κεθάιαην Κίλεζεο
Πλέον/ (μείον) Μεηαβολές λογαριαζμών
κεθαλαίοσ κίνηζης:

(10.071)

(Αχμεζε)/ Μείσζε απαηηήζεσλ
Αχμεζε/ (Μείσζε) ππνρξεψζεσλ

(10.071)

2.891.052

2.646.255

2.778.744

2.646.255

(43.333)

54.553

12.780

54.553

87.020

9.880

15.738

9.880

Σακεηαθέο Ρνέο από ιεηηνπξγηθέο
δξαζηεξηόηεηεο

2.934.740

2.710.688

2.807.262

2.710.688

Πιεξσζέληεο ηφθνη

(264.893)

(301.636)

(198.953)

(301.636)

Πιεξσζέληεο θφξνη εηζνδήκαηνο

(136.504)

(236.913)

(135.685)

(236.913)

2.533.342

2.172.139

2.472.624

2.172.139

(2.800.000)

(1.186.870)

(2.800.000)

(1.186.870)

(18.224)

(8.326)

(18.224)

(8.326)

Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από
ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Σακεηαθέο Ρνέο από Δπελδπηηθέο
Γξαζηεξηόηεηεο
Αγνξέο επελδπηηθψλ αθηλήησλ κέζσ
ζπγαηξηθψλ
Αγνξέο - πξνζζήθεο επελδπηηθψλ αθηλήησλ

7
7

Αγνξέο ελζψκαησλ θαη άπισλ
Αθηλεηνπνηήζεσλ
Δηζπξάμεηο απφ πψιεζε ελζψκαησλ
αθηλεηνπνηήζεσλ

190.981

1.000

Σφθνη εηζπξαρζέληεο
Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από
Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Σακεηαθέο Ρνέο από Υξεκαηνδνηηθέο
Γξαζηεξηόηεηεο

13.414

50.279

13.414

(2.575.268)

(1.180.782)

(2.787.946)

(1.180.782)

Πιεξσκέο γηα έμνδα απμήζεσο κεηνρηθνχ
θεθαιαίνπ
Δπηζηξνθή εμφδσλ αθπξσζείζαο αχμεζεο
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ

Καζαξή αύμεζε /(κείωζε) ζηα ηακεηαθά
δηαζέζηκα θαη ηα ηακεηαθά ηζνδύλακα
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά
ηζνδύλακα ζηελ αξρή ηεο ρξήζεο
Δπίδξαζε πλαιιαγκαηηθώλ δηαθνξώλ
ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά
ηζνδύλακα ζην ηέινο ηεο πεξηόδνπ

1.000

51.976

Δίζπξαμε γηα αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ

Μεξίζκαηα Πιεξσζέληα
Δθηαµηεχζεηο γηα απνπιεξσµή ηξαπεδηθψλ
δαλείσλ
Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από
Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

(20.000)

10.000.000

10.000.000

(718.833)

(718.833)

2.128.500
9

(1.480.800)

2.128.500
(1.480.800)

(23.260)

(10.000.000)

(10.000.000)

(1.504.060)

1.409.667

(1.480.800)

1.409.667

(1.545.986)

2.401.024

(1.796.122)

2.401.024

3.588.280

265.168

3.588.280

265.168

2.666.192

1.792.159

2.666.192

35.763
2.078.057

Οι ζσνοπηικές ζημειώζεις ποσ παραηίθενηαι ζηις ζελίδες 7 έως 23 αποηελούν αναπόζπαζηο μέρος ηων οικονομικών καηαζηάζεων
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ΖΜΔΗΩΔΗ ΔΠΗ ΣΩΝ ΔΝΓΗΑΜΔΩΝ ΤΝΟΠΣΗΚΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ
1. ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
Ζ «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ» (εθεμήο ε
«Δηαηξεία») δξαζηεξηνπνηείηαη ζηε δηαρείξηζε ραξηνθπιαθίνπ Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο ζηελ Διιάδα. Σν
ραξηνθπιάθην ην νπνίν έρεη ζηελ θπξηφηεηα ηεο απνηειείηαη απφ εκπνξηθά αθίλεηα πςεινχ επηπέδνπ ηα νπνία
βξίζθνληαη ζηηο θχξηεο αζηηθέο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο θαη ηα νπνία εθκηζζψλεη θπξίσο ζε ηξαπεδηθά ηδξχκαηα.
Ζ Δηαηξεία ηδξχζεθε ην 1999 ππφ ηελ επσλπκία «ΑΣΣΗΚΑ ΑΚΗΝΖΣΑ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΩ
ΚΑΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΩ ΑΚΗΝΖΣΩΝ – ΣΔΥΝΗΚΖ - ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΖ - ΔΜΠΟΡΗΚΖ – ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ – ΑΓΡΟΣΗΚΖ – ΛΑΣΟΜΗΚΖ» θαη ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν «ATTIKA AKINHTA A.E.». ήκεξα ε
επσλπκία ηεο Δηαηξείαο είλαη «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΑΚΗΝΖΣΖ
ΠΔΡΗΟΤΗΑ», ν δηαθξηηηθφο ηεο ηίηινο «MIG REAL ESTATE Α.Δ.Δ.Α.Π.»
Απφ ηελ 13.12.2007 εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία έιαβε ζρεηηθή άδεηα ιεηηνπξγίαο απφ ηελ Δπηηξνπή
Κεθαιαηαγνξάο, ε Δηαηξεία ιεηηνπξγεί σο εηαηξεία κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηηο επελδχζεηο ζε αθίλεηα θαη
δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 21 - 31 ηνπ Ν. 2778/1999 «Ακνηβαία Κεθάιαηα Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο –
Δηαηξείεο Δπελδχζεσλ ζε Αθίλεηε Πεξηνπζία θαη άιιεο δηαηάμεηο», σο ηζρχεη, θαζψο θαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Κ.Ν. 2190/1920.
χκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ απφ 3.10.2007 απφθαζε ηεο
Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο, ν απνθιεηζηηθφο ζθνπφο ηεο Δηαηξείαο είλαη «ε
απφθηεζε θαη δηαρείξηζε α) αθίλεηεο πεξηνπζίαο, δηθαησκάησλ αγνξάο αθηλήησλ δηα πξνζπκθψλνπ θαη
κεηνρψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ θαηά ηελ έλλνηα ησλ πεξηπηψζεσλ α-γ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ
Ν. 2778/1999 θαη (β) κέζσλ ρξεκαηαγνξάο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2778/1999 «πεξί Ακνηβαίσλ
Κεθαιαίσλ Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο - Δηαηξεηψλ Δπελδχζεσλ ζε Αθίλεηε Πεξηνπζία θαη άιισλ δηαηάμεσλ», φπσο
απηφο εθάζηνηε ηζρχεη.
Ζ έδξα ηεο Δηαηξείαο είλαη ζην Γήκν Αζελαίσλ επί ηεο νδνχ Σδψξηδ 4. Ζ δηάξθεηα ηεο έρεη νξηζηεί εθαηφ (100)
έηε.
Ζ Δηαηξεία είλαη κέινο ηνπ Οκίινπ ηεο MARFIN INVESTMENT GROUP A.E.. ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ, ε νπνία θαηά
ηελ 30/09/2010 θαηείρε πνζνζηφ 39,8703% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο. Οη θαηαζηάζεηο ηεο
εηαηξίαο ελνπνηνχληαη ζηηο θαηαζηάζεηο ηεο MARFIN INVESTMENT GROUP A.E.. ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ κε ηε
κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο.
Οη παξνχζεο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 30 επηεκβξίνπ 2010 έρνπλ εγθξηζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο ζηηο 17 Ννεκβξίνπ 2010. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο,
ηξνπνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δελ επηηξέπνληαη κεηά ηελ έγθξηζή ηνπο

Σελίδα 7 από 23

MIG REAL ESTATE A.Ε.Ε.Α.Π.
Συνοπτική Ενδιάμεςη Οικονομική κατάςταςη για την περίοδο που ζληξε 30 Σεπτεμβρίου 2010

2. ΠΛΑΗΗΟ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΔΝΓΗΑΜΔΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ
Οη ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 επηεκβξίνπ 2010 (εθεμήο
νη «νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο») πεξηιακβάλνπλ ηηο εηαηξηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο θαη ηηο
ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο θαη ηεο ζπγαηξηθήο ηεο (καδί ν «Όκηινο»). Οη νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («Γ.Π.Υ.Α.»)
φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη εηδηθφηεξα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Γ.Λ.Π.
34 «Δλδηάκεζε Οηθνλνκηθή Αλαθνξά». Δπίζεο, νη παξαπάλσ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί κε
βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο, φπσο απηή ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αλαπξνζαξκνγή ζε εχινγε αμία ησλ
επελδπηηθψλ αθηλήησλ, ησλ ηδηνρξεζηκνπνηνχκελσλ αθηλήησλ θαη ησλ ζπκκεηνρψλ ζε ζπγαηξηθέο, ηελ αξρή
ζπλέρηζεο

ηεο

δξαζηεξηφηεηαο

(going

concern)

θαη

είλαη

ζχκθσλεο

κε

ηα

Γηεζλή

Πξφηππα

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) φπσο απηά έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ
Πξνηχπσλ (I.A.S.B.) θαζψο θαη ησλ εξκελεηψλ ηνπο, φπσο απηέο έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Δξκελείαο
Πξνηχπσλ (I.F.R.I.C.) ηεο I.A.S.B.
Οη ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ πεξηνξηζκέλε πιεξνθφξεζε ζε ζρέζε κε
απηέο ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ωο εθ ηνχηνπ, νη ζπλεκκέλεο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο πξέπεη λα δηαβάδνληαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ηειεπηαίεο δεκνζηεπζείζεο εηήζηεο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2009.
Ζ ζχληαμε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο
(Γ.Π.Υ.Α.) απαηηεί ηε ρξήζε ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ. Δπίζεο, απαηηεί ηελ θξίζε ηεο δηνίθεζεο θαηά ηελ
εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ ηεο Δηαηξείαο. Οη πεξηπηψζεηο νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ κεγαιχηεξν βαζκφ
θξίζεο θαη πνιππινθφηεηαο ή νη πεξηπηψζεηο φπνπ νη ππνζέζεηο θαη νη εθηηκήζεηο είλαη ζεκαληηθέο γηα ηηο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, πεξηιακβάλνληαη ζηε ζεκείσζε 3.3.
Οη ινγηζηηθέο αξρέο βάζεη ησλ νπνίσλ ζπληάρζεθαλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, είλαη ζπλεπείο κε απηέο πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε ζχληαμε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο 2009 θαη έρνπλ
εθαξκνζζεί κε ζπλέπεηα ζε φιεο ηηο πεξηφδνπο πνπ παξνπζηάδνληαη εθηφο απφ ηηο παξαθάησ αιιαγέο.
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3. ΝΔΔ ΛΟΓΗΣΗΚΔ ΑΡΥΔ
Ζ Δηαηξεία έρεη πηνζεηήζεη φια ηα λέα πξφηππα θαη ηηο δηεξκελείεο, ε εθαξκνγή ησλ νπνίσλ έγηλε
ππνρξεσηηθή γηα ηηο ρξήζεηο πνπ άξρηζαλ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2010. ηελ παξάγξαθν 3.1 παξνπζηάδνληαη ηα
πξφηππα απηά, ε πηνζέηεζε ησλ νπνίσλ δελ είρε νπζηψδε επίδξαζε ζηηο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο ηεο Δηαηξείαο.
Δπηπιένλ ε Δηαηξεία θαηαξηίδεη γηα πξψηε θνξά ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, κεηά ηελ εμαγνξά ηνπ
99,96% ηεο εηαηξείαο Egnatia Properties s.a., κε έδξα ηε Ρνπκαλία. Οη ινγηζηηθέο αξρέο ηνπ Οκίινπ πνπ
αθνξνχλ ζε ζπκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο θαη ελνπνίεζε έρνπλ σο εμήο:
Δλνπνίεζε
Θπγαηξηθέο: Δίλαη φιεο νη εηαηξίεο πνπ δηνηθνχληαη θαη ειέγρνληαη, άκεζα ή έκκεζα, απφ άιιε εηαηξία
(κεηξηθή), είηε κέζσ ηεο θαηνρήο ηεο πιεηνςεθίαο ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξίαο ζηελ νπνία έγηλε ε επέλδπζε, είηε
κέζσ ηεο εμάξηεζήο ηεο απφ ηελ ηερλνγλσζία πνπ ηεο παξέρεη ν Όκηινο. Γειαδή, ζπγαηξηθέο είλαη νη
επηρεηξήζεηο πάλσ ζηηο νπνίεο αζθείηαη έιεγρνο απφ ηελ κεηξηθή. Ζ Δηαηξεία απνθηά θαη αζθεί έιεγρν κέζσ
ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ. Ζ χπαξμε ηπρφλ δπλεηηθψλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηα νπνία είλαη αζθήζηκα θαηά ην
ρξφλν ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ιακβάλεηαη ππφςε πξνθεηκέλνπ λα ζηνηρεηνζεηεζεί αλ ε
κεηξηθή αζθεί ηνλ έιεγρν επί ησλ ζπγαηξηθψλ. Οη ζπγαηξηθέο ελνπνηνχληαη πιήξσο (νιηθή ελνπνίεζε).
Γηεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο, ππφινηπα θαη κε πξαγκαηνπνηεκέλα θέξδε απφ ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ εηαηξηψλ ηνπ
Οκίινπ απαιείθνληαη θαηά ηελ ελνπνίεζε. Οη κε πξαγκαηνπνηεκέλεο δεκηέο, επίζεο απαιείθνληαη, εθηφο εάλ
ε ζπλαιιαγή παξέρεη ελδείμεηο απνκείσζεο, ηνπ κεηαβηβαζζέληνο ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ. Οη ινγηζηηθέο αξρέο
ηεο ζπγαηξηθήο έρεη ηξνπνπνηεζεί ψζηε λα είλαη νκνηφκνξθεο κε απηέο πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηνλ Όκηιν.
Απνηίκεζε πκκεηνρώλ
ηηο εηαηξηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο νη ζπκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία
ηνπο θαη ηα ζρεηηθά θέξδε ή δεκηέο αλαγλσξίδνληαη ζηα Λνηπά πλνιηθά Έζνδα κέρξη ε ζπγαηξηθή απηή λα
πσιεζεί ή λα ζεσξεζεί σο απνκεησκέλε. Καηά ηελ πψιεζε ή φηαλ ραξαθηεξηζζεί σο απνκεησκέλε, ηα θέξδε
ή νη δεκηέο κεηαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα. Εεκηέο απνκείσζεο πνπ έρνπλ αλαγλσξηζζεί ζηα απνηειέζκαηα
δελ αλαζηξέθνληαη κέζσ απνηειεζκάησλ. Οη εχινγεο αμίεο πξνζδηνξίδνληαη κε βάζε ηελ εχινγε αμία ηνπ
ραξηνθπιαθίνπ επελδχζεσλ θάζε ζπγαηξηθήο εθφζνλ γίλνπλ πξνζαξκνγέο γηα ηπρφλ ππνρξεψζεηο πνπ έρεη ε
ελ ιφγσ ζπγαηξηθή.
πλαιιαγέο ζε Ξέλν Νόκηζκα
(α) Λεηηνπξγηθό λόκηζκα θαη λόκηζκα παξνπζίαζεο.
Σα ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ επηκεηξψληαη βάζεη ηνπ λνκίζκαηνο ηνπ
πξσηεχνληνο νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο, ζην νπνίν θάζε εηαηξεία ιεηηνπξγεί («ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα»). Οη
ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε Δπξψ, πνπ είλαη ην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα θαη ην
λφκηζκα παξνπζίαζεο ηεο κεηξηθήο Δηαηξείαο.
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(β) πλαιιαγέο
Οη ζπλαιιαγέο ζε μέλα λνκίζκαηα κεηαηξέπνληαη ζην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα κε ηελ ρξήζε ησλ ηζνηηκηψλ πνπ
ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία ησλ ζπλαιιαγψλ. Κέξδε θαη δεκηέο απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο νη νπνίεο
πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθθαζάξηζε ηέηνησλ ζπλαιιαγψλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ θαη απφ ηελ
κεηαηξνπή ησλ λνκηζκαηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ εθθξάδνληαη ζε μέλν λφκηζκα κε ηηο ηζρχνπζεο ηζνηηκίεο θαηά ηελ
εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ, θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα. Οη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο απφ κε
λνκηζκαηηθά ζηνηρεία πνπ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο, ζεσξνχληαη σο ηκήκα ηεο εχινγεο αμίαο θαη
ζπλεπψο θαηαρσξνχληαη φπνπ θαη νη δηαθνξέο ηεο εχινγεο αμίαο.
(γ) πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο ελνπνίεζεο
Γηα ζθνπνχο ελνπνίεζεο νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ Θπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ κεηαηξάπεθαλ ζε Δπξψ
ζχκθσλα κε ην Γ.Λ.Π. Νν.21. Οη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ κεηαηξνπή απηή
εκθαλίδνληαη ζαλ ηδηαίηεξν ζηνηρείν ηεο θαζαξήο ζέζεο ζηνπο ελδηάκεζνπο ελνπνηεκέλνπο ηζνινγηζκνχο. ε
πεξίπησζε πψιεζεο ζπγαηξηθήο, νη ζρεηηθέο ζπζζσξεπκέλεο δηαθνξέο κεηαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα
ρξήζεο.

Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο θαη Αλαβαιιόκελνο Φόξνο
Ζ ζπγαηξηθή εηαηξεία ηνπ Οκίινπ ππφθεηληαη ζε αλαβαιιφκελε θνξνινγία.
Ζ επηβάξπλζε ηεο πεξηφδνπ εηζνδήκαηνο απνηειείηαη απφ ηνπο ηξέρνληεο θφξνπο θαη ηνπο αλαβαιιφκελνπο
θφξνπο, δειαδή ηνπο θφξνπο ή ηηο θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα νηθνλνκηθά νθέιε πνπ
πξνθχπηνπλ ζηελ πεξίνδν αιιά έρνπλ ήδε θαηαινγηζηεί ή ζα θαηαινγηζηνχλ απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο ζε
δηαθνξεηηθέο πεξηφδνπο. Ο θφξνο εηζνδήκαηνο ππνινγίδεηαη επί ησλ θνξνινγεηέσλ θεξδψλ ηεο πεξηφδνπ κε
ηνλ εθάζηνηε ηζρχνληα ζπληειεζηή. Σα θνξνινγεηέα θέξδε δηαθέξνπλ απφ ηα θαζαξά θέξδε ηεο εηαηξίαο,
φπσο απηά εκθαλίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, δηφηη δελ πεξηιακβάλνπλ έζνδα ή έμνδα ηα νπνία δελ
θνξνινγνχληαη ή αλαγλσξίδνληαη θνξνινγηθά ζε άιιεο ρξήζεηο θαη δελ πεξηιακβάλνπλ πνζά ηα νπνία
νπδέπνηε

θνξνινγνχληαη

ή

αλαγλσξίδνληαη

θνξνινγηθψο.

Ο

αλαβαιιφκελνο

θφξνο

εηζνδήκαηνο

πξνζδηνξίδεηαη κε ηε κέζνδν ηεο ππνρξέσζεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο
ινγηζηηθήο αμίαο θαη ηεο θνξνινγηθήο βάζεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ.
Αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο δελ ινγίδεηαη εάλ πξνθχπηεη απφ ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ζηνηρείνπ
ελεξγεηηθνχ ή παζεηηθνχ ζε ζπλαιιαγή, εθηφο επηρεηξεκαηηθήο ζπλέλσζεο, ε νπνία φηαλ έγηλε ε ζπλαιιαγή
δελ επεξέαζε νχηε ην ινγηζηηθφ νχηε ην θνξνινγηθφ θέξδνο ή δεκία. Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο
απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο απνηηκψληαη κε βάζε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ αλακέλεηαη λα
εθαξκνζηνχλ ζηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ζα δηαθαλνληζηεί ε απαίηεζε ή ε ππνρξέσζε, ιακβάλνληαο
ππφςε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο (θαη θνξνινγηθνχο λφκνπο) πνπ έρνπλ ηεζεί ζε ηζρχ ή νπζηαζηηθά
ηζρχνπλ κέρξη ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο.
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3.1.

Πξόηππα, ηξνπνπνηήζεηο θαη δηεξκελείεο ζε ήδε ππάξρνληα πξόηππα ηα νπνία έρνπλ ηεζεί ζε

ηζρύ θαη δελ έρνπλ εθαξκνγή ζηελ Δηαηξεία.
Σα αθφινπζα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο θαη αλαζεσξήζεηο έρνπλ έλαξμε ηζρχνο ην 2010 αιιά δελ έρνπλ
εθαξκνγή ζηελ Δηαηξεία.

ΓΛΠ 39: «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Αλαγλώξηζε θαη Απνηίκεζε» - Σξνπνπνίεζε ηνπ ΓΛΠ 39
γηα ζηνηρεία πνπ πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο
Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΛΠ 39 απνζαθελίδεη ζέκαηα ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηνλ
πιεζσξηζκφ θαη ηνλ one-sided θίλδπλν ελφο αληηζηαζκηδφκελνπ ζηνηρείνπ. Ζ εθαξκνγή ηεο ηξνπνπνίεζεο δελ
αλακέλεηαη λα έρεη νπζηψδε επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ.
ΓΠΥΑ 3 «πλελώζεηο Δπηρεηξήζεωλ»
Σν αλαζεσξεκέλν πξφηππν εθαξκφδεηαη γηα ζπλελψζεηο επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκβαίλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα
δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ πνπ μεθηλνχλ απφ ηελ 1 Ηνπιίνπ 2009 ή κεηαγελέζηεξα θαη εθαξκφδεηαη απφ ηελ
εκεξνκελία απηή θαη έπεηηα. Σν αλαζεσξεκέλν πξφηππν επηθέξεη αιιαγέο ζηηο ινγηζηηθέο απαηηήζεηο γηα ηηο
ζπλελψζεηο επηρεηξήζεσλ, αιιά ζπλερίδεη λα απαηηεί ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ αγνξάο (Purchase Method)
θαη έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο ζπλελψζεηο επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο ζα ζπκβνχλ ηελ 1 Ηνπιίνπ 2009 ή
κεηαγελέζηεξα. Αλ θαη ε Δηαηξεία πξνρψξεζε ζε εμαγνξά κηαο ζπγαηξηθήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ
σζηφζν ην παξφλ πξφηππν δελ είρε εθαξκνγή θαζψο ε απφθηεζε απηή ζεσξήζεθε φηη ε ζπγαηξηθή απηή δελ
εκπίπηεη ζηνλ νξηζκφ ηεο επηρείξεζεο.
ΓΛΠ 27 «Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο θαη ινγηζηηθόο ρεηξηζκόο γηα επελδύζεηο ζε
ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο «
Σν αλαζεσξεκέλν πξφηππν επηθέξεη αιιαγέο ζηηο ινγηζηηθέο απαηηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ απψιεηα ειέγρνπ
ζε κηα ζπγαηξηθή θαζψο θαη αιιαγέο πνπ αθνξνχλ ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο ζηηο ζπγαηξηθέο.
Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΥΑ 2: «Παξνρέο πνπ εμαξηώληαη από ηελ αμία ηωλ κεηνρώλ»
Σν ΓΛΠ πξνρψξεζε ζε έθδνζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ ΓΠΥΑ 2 αλαθνξηθά κε ηηο ζπλζήθεο επέλδπζεο ηνπ
θεθαιαίνπ ζχληαμεο θαη ηεο αθχξσζεο ηνπ. Καλέλα απφ ηα ησξηλά πξνγξάκκαηα πιεξσκψλ βαζηδφκελσλ ζε
ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο δελ επεξεάδεηαη απφ ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηέο. Ζ Γηνίθεζε εθηηκά φηη νη ηξνπνπνηήζεηο
ηνπ ΓΠΥΑ 2 δε ζα έρνπλ επίδξαζε ζηηο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο ηνπ Οκίινπ.
ΔΓΓΠΥΑ 15: πκθωλίεο Καηαζθεπήο Αθηλήηωλ
θνπφο ηεο Γηεξκελείαο 15 είλαη ε παξνρή νδεγηψλ αλαθνξηθά κε ηα αθφινπζα δχν δεηήκαηα: Αλ νη
ζπκθσλίεο θαηαζθεπήο αθηλήησλ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΓΛΠ 11 ή ηνπ ΓΛΠ 18. Πφηε ζα πξέπεη
λα αλαγλσξίδεηαη ην έζνδν πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο ζπκθσλίεο θαηαζθεπήο αθηλήησλ.
Ζ παξνχζα Γηεξκελεία εθαξκφδεηαη θαηά ηελ ινγηζηηθή αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ θαη ησλ ζρεηηδφκελσλ κε
απηά εμφδσλ, ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ αλαιακβάλνπλ ηελ θαηαζθεπή αθηλήησλ είηε απεπζείαο είηε κέζσ
ππεξγνιάβσλ.
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Οη ζπκθσλίεο πνπ εληάζζνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο Γηεξκελείαο 15 είλαη νη ζπκθσλίεο θαηαζθεπήο
αθηλήησλ. Δπηπξφζζεηα ηεο θαηαζθεπήο αθηλήησλ, απηνχ ηνπ είδνπο νη ζπκθσλίεο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ
ηελ παξάδνζε θαη άιισλ αγαζψλ ή ππεξεζηψλ.
ΔΓΓΠΥΑ 16: Αληηζηαζκίζεηο Καζαξήο Δπέλδπζεο ζε Δπηρεηξεκαηηθή Γξαζηεξηόηεηα ηνπ
Δμωηεξηθνύ
Οη επελδχζεηο ζε επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ εμσηεξηθνχ κπνξεί λα θαηέρνληαη άκεζα απφ κία
κεηξηθή επηρείξεζε ή έκκεζα απφ θάπνηα ζπγαηξηθή ηεο. θνπφο ηεο Γηεξκελείαο 16 είλαη ε παξνρή
θαζνδήγεζεο ζρεηηθά κε ηε θχζε ησλ αληηζηαζκηδφκελσλ θηλδχλσλ θαη ην πνζφ πνπ έρεη αλαγλσξηζηεί ζην
αληηζηαζκηδφκελν ζηνηρείν γηα ην νπνίν έρεη πξνζδηνξηζηεί ζε κία ζρέζε αληηζηάζκηζεο, θαη ην πνηα πνζά
πξέπεη λα αλαθαηαηάζζνληαη απφ ίδηα θεθάιαηα ζηα απνηειέζκαηα σο πξνζαξκνγέο αλαθαηάηαμεο, κε ηε
δηάζεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ εμσηεξηθνχ
Ζ Γηεξκελεία 16 εθαξκφδεηαη απφ κία επηρείξεζε, ε νπνία αληηζηαζκίδεη ηνλ ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν πνπ
πξνέξρεηαη απφ κία θαζαξή επέλδπζε ζε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ εμσηεξηθνχ θαη επηδηψθεη λα
θαιχςεη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο, ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 39. Ζ παξνχζα Γηεξκελεία
εθαξκφδεηαη κφλν ζε αληηζηαζκίζεηο θαζαξψλ επελδχζεσλ ζε επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζην εμσηεξηθφ,
ελψ δελ έρεη εθαξκνγή ζε άιινπο ηχπνπο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο, φπσο γηα παξάδεηγκα γηα αληηζηαζκίζεηο
εχινγεο αμίαο ή ηακεηαθψλ ξνψλ.
ΔΓΓΠΥΑ 17: Γηαλνκέο κε ηακεηαθώλ ζηνηρείωλ ηνπ ελεξγεηηθνύ ζηνπο Ηδηνθηήηεο
Όηαλ κία επηρείξεζε πξνβαίλεη ζηελ αλαθνίλσζε δηαλνκήο θαη έρεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαλείκεη ζηνηρεία ηνπ
ελεξγεηηθνχ πνπ αθνξνχλ ζηνπο ηδηνθηήηεο ηεο, ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδεη κία ππνρξέσζε γηα απηά ηα
πιεξσηέα κεξίζκαηα.
θνπφο ηεο Γηεξκελείαο 17 είλαη ε παξνρή νδεγηψλ αλαθνξηθά κε ην πφηε ζα πξέπεη κία επηρείξεζε λα
αλαγλσξίδεη ηα κεξίζκαηα πιεξσηέα ην πψο ζα πξέπεη λα ηα κεηξά θαζψο θαη, ην πψο ζα πξέπεη
ινγηζηηθνπνηεί ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ δηαλέκνληαη θαη
ηεο ινγηζηηθή αμία ησλ πιεξσηέσλ κεξηζκάησλ φηαλ ε επηρείξεζε εμνθιεί ηα κεξίζκαηα πιεξσηέα.
ΔΓΓΠΥΑ 18: Μεηαθνξέο ζηνηρείωλ ελεξγεηηθνύ από Πειάηεο
Ζ Γηεξκελεία 18 εθαξκφδεηαη θπξίσο ζηηο επηρεηξήζεηο ή νξγαληζκνχο θνηλήο σθέιεηαο. θνπφο ηεο ΔΓΓΠΥΑ
18 απνζαθελίδεη ηηο απαηηήζεηο ησλ ΓΠΥΑ ζρεηηθά κε ηηο ζπκθσλίεο θαηά ηηο νπνίεο κηα επηρείξεζε ιακβάλεη
απφ έλα πειάηε ηεο κέξνο ελζψκαησλ παγίσλ ( νηθφπεδα, θηεξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ή εμνπιηζκφ ηνλ νπνίν ε
επηρείξεζε ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη είηε κε ζθνπφ ν πειάηεο λα απνηειέζεη κέξνο ελφο δηθηχνπ ή κε
ζθνπφ ν πειάηεο λα απνθηήζεη ζπλερή πξφζβαζε ζηε παξνρή αγαζψλ ή ππεξεζηψλ (φπσο γηα παξάδεηγκα
παξνρή ειεθηξηζκνχ ή λεξνχ.
ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, κηα επηρείξεζε ιακβάλεη κεηξεηά απφ ηνπο πειάηεο ηεο ηα νπνία ζα πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ απφθηεζε ή ηε θαηαζθεπή θάπνηαο εγθαηάζηαζεο κε ζθνπφ ηε δηαζχλδεζε ηνπ
πειάηε κε ην δίθηπν ή ηε παξνρή αδηάιεηπηεο πξφζβαζεο ζην δίθηπν αγαζψλ ή ππεξεζηψλ (ή θαη ζηα δχν
ηαπηφρξνλα). Ζ Γηεξκελεία 18 απνζαθελίδεη ηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο πιεξείηαη ν νξηζκφο ηνπ
ελζψκαηνπ παγίνπ, ηελ αλαγλψξηζε θαη επηκέηξεζε ηνπ αξρηθνχ θφζηνπο. Δπηπιένλ πξνζδηνξίδεη ηνλ ηξφπν
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κε ηνλ νπνίν κπνξεί λα γίλεη ε εμαθξίβσζε ηεο ππνρξέσζεο γηα ηε παξνρή ησλ αλσηέξσ ππεξεζηψλ κε
αληάιιαγκα ην ελζψκαην πάγην θαζψο θαη ηνλ ηξφπν αλαγλψξηζεο ηνπ εζφδνπ θαη ηε ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε
ηνλ κεηξεηψλ πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο πειάηεο.
Σξνπνπνίεζε ζην ΓΠΥΑ 1 «ΓΠΥΑ Πξώηε Δθαξκνγή» - Δπηπξόζζεηεο Δμαηξέζεηο γηα Δηαηξίεο
πνπ Δθαξκόδνπλ ηα ΓΠΥΑ γηα Πξώηε Φνξά
Ζ ηξνπνπνίεζε παξέρεη εμαίξεζε απφ ηελ αλαδξνκηθή εθαξκνγή ησλ ΓΠΥΑ ζηελ επηκέηξεζε ζηνηρείσλ ηνπ
ελεξγεηηθνχ ζηνπο ηνκείο πεηξειαίνπ, θπζηθνχ αεξίνπ θαη κηζζψζεσλ. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα
εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2010. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ είλαη
εθαξκφζηκε ζηηο εξγαζίεο ηνπ Οκίινπ.
Δηήζηεο Βειηηώζεηο 2009
Καηά ην 2009 ην ΓΛΠ πξνέβε ζηελ έθδνζε ησλ εηήζησλ Βειηηψζεηο ζηα ΓΠΥΑ γηα ην 2009 –κηα ζεηξά
πξνζαξκνγψλ ζε 12 Πξφηππα – πνπ απνηειεί κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα εηήζηεο βειηηψζεηο ζηα Πξφηππα.
Σν πξφγξακκα ησλ εηήζησλ βειηηψζεσλ ηνπ ΓΛΠ ζηνρεχεη ζην λα πξαγκαηνπνηνχληαη απαξαίηεηεο αιιά κε
επείγνπζεο πξνζαξκνγέο ζε ΓΠΥΑ ηα νπνία δελ ζα απνηειέζνπλ κέξνο θάπνηνπ κεγαιχηεξνπ
πξνγξάκκαηνο αλαζεσξήζεσλ.

3.3.

εκαληηθέο ινγηζηηθέο θξίζεηο, εθηηκήζεηο θαη ππνζέζεηο ηεο δηνηθήζεωο

Ζ ζχληαμε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ απαηηεί ηε ρξήζε εθηηκήζεσλ θαη ηελ άζθεζε
θξίζεο θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ ηεο Δηαηξείαο. Κξίζεηο, παξαδνρέο θαη εθηηκήζεηο ηεο
Γηνίθεζεο επεξεάδνπλ ην πνζφ ζην νπνίν απνηηκψληαη νξηζκέλα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ππνρξεψζεηο,
ην πνζφ πνπ αλαγλσξίδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο γηα νξηζκέλα έζνδα θαη έμνδα θαζψο θαη ηηο
παξνπζηαδφκελεο εθηηκήζεηο γηα ηηο ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο.
Οη παξαδνρέο θαη νη εθηηκήζεηο αμηνινγνχληαη ζε ζπλερή βάζε θαη ζχκθσλα κε ηελ ηζηνξηθή εκπεηξία θαη
άιινπο παξάγνληεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πξνζδνθηψλ γηα ηελ έθβαζε κειινληηθψλ γεγνλφησλ πνπ
ζεσξνχληαη ινγηθά θάησ απφ ηηο πθηζηάκελεο ζπλζήθεο. Οη εθηηκήζεηο θαη νη παξαδνρέο απηέο αθνξνχλ ην
κέιινλ θαη σο ζπλέπεηα ηα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα πηζαλψο λα δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηνπο ινγηζηηθνχο
ππνινγηζκνχο.
Οη ηνκείο πνπ απαηηνχλ ην κεγαιχηεξν βαζκφ θξίζεο θαζψο θαη νη ηνκείο ζηνπο νπνίνπο νη εθηηκήζεηο θαη νη
παξαδνρέο έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζηελ παξάγξαθν 4.
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4. ΖΜΑΝΣΗΚΔ ΛΟΓΗΣΗΚΔ ΔΚΣΗΜΖΔΗ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΟΥΔ
Ζ ζχληαμε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ απαηηεί ηε ρξήζε εθηηκήζεσλ θαη ηελ άζθεζε
θξίζεο θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ ηεο Δηαηξείαο.
χκθσλα κε ηηο ινγηζηηθέο αξρέο ηεο Δηαηξείαο νξηζκέλα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε
αμία ηνπο. Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο εχινγεο αμίαο απαηηεί ηελ εμάζθεζε θξίζεο σο πξνο ηελ επηινγή ηεο
θαηάιιειεο κεζνδνινγίαο ππνινγηζκνχο θαζψο θαη ηε δηελέξγεηα εθηηκήζεσλ θαη παξαδνρψλ. Δθηηκήζεηο θαη
θξίζεηο επίζεο ρξεζηκνπνηνχληαη θαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ άιισλ θνλδπιίσλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ,
φπσο νη απνζβέζεηο ησλ ελζψκαησλ θαη αζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ, πξνβιέςεηο θηι. Οη εθηηκήζεηο θαη νη
παξαδνρέο απηέο αθνξνχλ ην κέιινλ θαη σο ζπλέπεηα ηα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα πηζαλψο λα
δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηνπο ινγηζηηθνχο ππνινγηζκνχο.
Οη εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο πνπ ελέρνπλ ζεκαληηθφ θίλδπλν λα πξνθαιέζνπλ νπζηψδεηο πξνζαξκνγέο ζηηο
ινγηζηηθέο αμίεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ζηελ επφκελε νηθνλνκηθή πεξίνδν
έρνπλ σο εμήο:
α) Δθηίκεζε ηεο εχινγεο αμίαο ησλ επελδχζεσλ ζε αθίλεηα
β) Γηαρσξηζκφο αθηλήηνπ κεηαμχ επελδχζεσλ ζε αθίλεηα θαη ηδηνρξεζηκνπνηνχκελσλ ελζψκαησλ
αθηλεηνπνηήζεσλ
γ) Δπαλεθηίκεζε ηδηνρξεζηκνπνηνχκελσλ αθηλήησλ ζε εχινγε αμία.
Ζ Δηαηξεία πξνζδηνξίδεη ηελ εχινγε αμία ησλ αθηλήησλ βαζηδφκελε, φπσο απαηηεί θαη ην θαλνληζηηθφ πιαίζην
ιεηηνπξγίαο ηεο, ζε κειέηεο πνπ δηελεξγνχληαη απφ αλεμάξηεηνπο εθηηκεηέο κέιε ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ
Δθηηκεηψλ (ΟΔ), ζχκθσλα κε νδεγίεο πνπ εθδίδνληαη απφ ηελ Γηεζλή Δπηηξνπή Πξνηχπσλ Απνηίκεζεο
(International Valuation Standards Committee).
Δπηπιένλ, θαηά πάγηα ηαθηηθή θαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ηεο
Δηαηξεία, ε Δηαηξεία επαλεθηηκάεη ην ζχλνιν ησλ αθηλήησλ ηεο (επελδπηηθά θαη ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα) δχν
θνξέο εηεζίσο, ηελ 30 Ηνπλίνπ θαη ηελ 31 Γεθεκβξίνπ θάζε έηνπο. Δπνκέλσο ε ηειεπηαία εθηίκεζε ηεο εχινγεο
αμίαο ησλ αθηλήησλ δηελεξγήζεθε ηελ 30 Ηνπλίνπ 2010.
Ζ απνηίκεζε ησλ αθηλήησλ είλαη εγγελψο ππνθεηκεληθή θαη αβέβαηε ιφγσ ηεο ηδηαίηεξεο θχζεο θάζε αθηλήηνπ
θαη ηεο αλάγθεο λα γίλνπλ εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο ζρεηηθά, κεηαμχ άιισλ, κε ηελ απφδνζε θαη ην πνζνζηφ
πιεξφηεηαο ηνπ αθηλήηνπ. Δπηπιένλ πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε εθηίκεζε ηεο εχινγεο αμίαο ησλ αθηλήησλ θαηά
ηελ 30 Ηνπλίνπ 2010 φπσο θαη ε πξνεγνχκελε απνηίκεζε ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2009 πεξηείρε αθφκα κεγαιχηεξν
βαζκφ αβεβαηφηεηαο δεδνκέλνπ φηη δηελεξγήζεθε θαηά ηελ δηάξθεηα εμέιημεο κηαο κνλαδηθήο νηθνλνκηθήο
θξίζεο ζε παγθφζκην επίπεδν. Οη επηπηψζεηο απηήο ηεο θξίζεο ζηελ θηεκαηαγνξά δελ έρνπλ απνηηκεζεί
πιήξσο γηα ηα αθίλεηα ηεο ρψξαο καο. Σνχην έρεη σο απνηέιεζκα νη απνηηκψκελεο αμίεο λα ελέρνπλ
κεγαιχηεξν πνζνζηφ αβεβαηφηεηαο.
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5. ΖΜΑΝΣΗΚΟΣΔΡΔ ΜΔΣΑΒΟΛΔ ΣΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ ΚΑΗ ΣΖ
ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΔΡΗΟΓΟΤ.
Οη ζεκαληηθφηεξεο κεηαβνιέο πνπ εκθαλίδνληαη ζηα ζηνηρεία ηεο Καηάζηαζεο Οηθνλνκηθήο Θέζεο θαη ηεο
Καηάζηαζεο πλνιηθψλ Δζφδσλ Πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 επηεκβξίνπ 2010 έρνπλ σο εμήο :
Μεηαβνιή ζην θνλδχιη «Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα» πνζνχ €7.708.000, πνπ αθνξά ηελ απφθηεζε δχν
αθηλήησλ ζηελ Ρνπκαλία κέζσ ηεο απφθηεζεο ηνπ 99,96% ησλ κεηνρψλ ηεο EGNATIA PROPERTIES S.A
(Αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο παξαηίζεληαη ζηε ζεκείσζε 7).
Μεηαβνιή ζηα ηξαπεδηθά δάλεηα (καθξνπξφζεζκα θαη βξαρππξφζεζκα) πνζνχ € 7.270.921 ιφγσ ηεο
αλσηέξσ εμαγνξάο (Αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο παξαηίζεληαη ζηε ζεκείσζε 11).
Ζ κείσζε ηνπ θνλδπιίνπ «Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο» νθείιεηαη θπξίσο ζηελ πιεξσκή
πνζνχ € 2.800.000 απφ ηελ αγνξά ζπγθξνηήκαηνο γξαθείσλ ηνλ Απξίιην 2008 επί ηεο ιεσθφξνπ Κεθηζνχ
108, ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο €4.800.000. Σν παξαπάλσ πνζφ

θαηαβιήζεθε ζηνλ πσιεηή ηελ

30/04/2010.

6. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΣΑ ΣΟΜΔΑ
Ζ Δηαηξεία παξνπζηάδεη νηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε γηα ηνπο δχν παξαθάησ επηρεηξεκαηηθνχο ηνκείο, αλάινγα
κε ηε θχζε θαη ηε ρξήζε ησλ επελδπηηθψλ ηεο αθηλήησλ:
εθκίζζσζε αθηλήησλ σο θαηαζηήκαηα
εθκίζζσζε αθηλήησλ σο γξαθεία
Οη αλσηέξσ ιεηηνπξγηθνί ηνκείο είλαη απηνί πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηε Γηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο γηα
εζσηεξηθνχο

ζθνπνχο

αλαπξνζαξκνζκέλα

θαη

νη

ιεηηνπξγηθά

ζηξαηεγηθέο

απνθάζεηο

απνηειέζκαηα

ηνπ

ηεο
θάζε

δηνίθεζεο

ιακβάλνληαη

παξνπζηαδφκελνπ

κε

ηνκέα,

βάζε
ηα

ηα

νπνία

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ κέηξεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπο. Ζ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ γηα θάζε
επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα έρεη σο αθνινχζσο:

Όκηινο
Απνηειέζκαηα ηνκέα ηελ 30/9/2010
(ποζά ζε €)
Έζνδα απφ Μηζζψκαηα
Κέξδε/(Εεκίεο) απφ αλαπξνζαξκνγή επελδπηηθψλ αθηλήησλ
ζε εχινγε αμία

Καηαζηήκαηα

Γξαθεία

ύλνιν

2.044.790

1.615.066

3.659.856

(1.732.887)

(1.023.000)

(2.755.887)

ύλνιν εζόδωλ ηνκέα

311.903

592.066

903.969

Άκεζα Έμνδα Αθηλήησλ

(121.961)

(42.552)

(164.513)

189.942

549.514

739.456

Κέξδε πξν θόξωλ ηνκέωλ
Έζνδα απφ ηφθνπο

51.979

Λνηπά έζνδα

85.412
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Με θαηαλεκεκέλα ιεηηνπξγηθά έμνδα

(793.097)

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα

(314.954)

Κέξδε πξν θφξσλ

(231.204)

Φφξνο εηζνδήκαηνο

(450.982)

Καζαξά θέξδε/(δεκηέο) ρξήζεο

(682.185)

ηνηρεία νηθνλνκηθήο ζέζεο 30/09/2010
ηνηρεία ελεξγεηηθνχ επηρεηξεκαηηθψλ ηνκέσλ

45.283.922

25.888.000

Με θαηαλεκεκέλα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ

5.162.035

ύλνιν ελεξγεηηθνύ
Απνηειέζκαηα ηνκέα ηελ 30/9/2009
Έζνδα απφ Μηζζψκαηα
Κέξδε απφ αλαπξνζαξκνγή επελδπηηθψλ αθηλήησλ ζε εχινγε
αμία
ύλνιν εζόδωλ ηνκέα
Άκεζα Έμνδα Αθηλήησλ
Κέξδε πξν θόξωλ ηνκέωλ

71.171.922
76.333.957

Καηαζηήκαηα
1.806.271

Γξαθεία

ύλνιν

1.565.348

3.371.619

182.175

317.000

499.175

1.988.446

1.882.348

3.870.794

(88.187)

(48.432)

(136.619)

1.900.259

1.833.916

3.734.175

Έζνδα απφ ηφθνπο

13.414

Λνηπά έζνδα

25.058

Με θαηαλεκεκέλα ιεηηνπξγηθά έμνδα

(725.424)

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα

(494.151)

Κέξδε πξν θφξσλ

2.553.072

Φφξνο εηζνδήκαηνο

(125.803)

Καζαξά θέξδε ρξήζεο

2.427.269

ηνηρεία νηθνλνκηθήο ζέζεο 30/09/2009
ηνηρεία ελεξγεηηθνχ επηρεηξεκαηηθψλ ηνκέσλ
Με θαηαλεκεκέλα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ
ύλνιν ελεξγεηηθνύ

44.145.969

22.084.000

66.229.969
5.829.497
72.059.466

εκαληηθνί πειάηεο
Γχν ηξάπεδεο αληηπξνζσπεχνπλ πεξίπνπ ην 50% ηνπ ζπλνιηθνχ ηδίξνπ ηνπ ελληακήλνπ 2010 απφ
κηζζψκαηα.
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7. ΔΠΔΝΓΤΔΗ Δ ΑΚΗΝΖΣΑ
Όκηινο
Τπφινηπν 1ε Ηαλνπαξίνπ

30/9/2010

31/12/2009

30/9/2010

31/12/2009

66.493.031

64.541.590

66.493.031

64.541.590

Αγνξέο επελδπηηθψλ αθηλήησλ
Αγνξέο

πεξηνπζηαθψλ

Δηαηξεία

1.186.868

1.186.868

ζηνηρείσλ

ζπγαηξηθψλ εηαηξηψλ

7.434.778

Κέξδε/(Εεκηέο) απφ αλαπξνζαξκνγή ζε
εχινγεο αμίεο
Μεηαθνξά

(2.755.887)
απφ

αθηλεηνπνηήζεηο

762.237

(3.029.109)

762.237

ππφ

εθηέιεζε
ύλνιν

2.336
71.171.922

66.493.031

2.336
63.463.922

66.493.031

Πεξίνδνο 30 επηεκβξίνπ 2010
Ζ εηαηξεία ζηηο 23/7/2010 πξνρψξεζε ζηελ απφθηεζε ηνπ 99.96% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο ξνπκαληθήο
αλψλπκεο εηαηξείαο EGNATIA PROPERTIES S.A. ηδηνθηήηξηαο ελφο απηνηεινχο θηηξίνπ γξαθείσλ ζην
Βνπθνπξέζηη θαη ελφο ηξαπεδηθνχ θαηαζηήκαηνο ζηελ επαξρηαθή πφιε Μπάηα Μάξε.
Λφγσ ηεο θχζεο ησλ εξγαζηψλ ηεο εηαηξείαο (Egnatia Properties S.A) ε παξαπάλσ απφθηεζε ζεσξήζεθε σο
απφθηεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη φρη σο επηρεηξεκαηηθή ζπλέλσζε ζχκθσλα θαη κε ηα φζα νξίδνληαη θαη
ζην ΓΠΥΑ 3. Σν αληίηηκν ηεο εμαγνξάο αλήιζε ζε € 20.000 θαη θαζνξίζηεθε ζχκθσλα κε ηελ εχινγε αμία ησλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξείαο κείνλ ηεο ππνρξεψζεηο ηεο. Σν θφζηνο απφθηεζεο θαηαλεκήζεθε ζηα
επηκέξνπο απνθηεζέληα ζηνηρεία σο εμήο:

Δπελδπηηθά Αθίλεηα
Λνηπά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ
Σακεηαθά δηαζέζηκα
Γαλεηαθέο ππνρξεψζεηο
Λνηπέο ππνρξεψζεηο
χλνιν θαζαξψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ
Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο
Κόζηνο απόθηεζεο

7.434.778
5.846
210.981

(7.294.181)
(337.415)
20.008
(8)
20.000

εκεηψλεηαη φηη ζχκθσλα κε ζρεηηθή εθηίκεζε πνπ δηελήξγεζε ην ΟΔ, ε εθηηκεζείζα αμία ησλ αθηλήησλ ηεο
εηαηξείαο ηελ εκεξνκελία ηεο απφθηεζεο είλαη € 7.708.000 θαη επνκέλσο θαηαρσξήζεθε ζην απνηέιεζκα
θέξδνο απφ αλαπξνζαξκνγή ησλ αθηλήησλ ζε εχινγε αμία πνζφ € 273.222.
Ζ ζπλνιηθή ηακεηαθή εθξνή γηα ηελ απφθηεζε ηεο ζπγαηξηθήο αλήιζε ζε € 20.000, ηα δε ηακεηαθά δηαζέζηκα
ηνπ Οκίινπ κεηά ηνλ ζπλππνινγηζκφ ησλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ πνπ απνθηήζεθαλ απμήζεθαλ θαηά €
190.981.
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Ζ πιεξσκή πνζνχ € 2.800.000 πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο πεξηφδνπ αθνξά ηελ
εμφθιεζε κέξνπο ηνπ ηηκήκαηνο απφ ηελ αγνξά αθηλήηνπ ην 2008.
Οη επελδχζεηο ζε αθίλεηα ηεο Δηαηξείαο επαλεθηηκήζεθαλ απφ αλεμάξηεηνπο επαγγεικαηίεο εθηηκεηέο ηνπ ΟΔ
θαηά ηελ 30 Ηνπλίνπ 2010 θαη πξνέθπςε ππoαμία πνζνχ € 3.029.109.

Πεξίνδνο 30 επηεκβξίνπ 2009
Σελ 31/3/2009 ε εηαηξία ελίζρπζε ην ραξηνθπιάθην ηεο κε ηελ πξνζζήθε ελφο αθηλήηνπ ζην Γήκν Βφινπ ηνπ
Ν. Μαγλεζίαο έλαληη ζπλνιηθνχ ηηκήκαηνο, πιένλ εμφδσλ, € 755.301. Δπίζεο, ηελ 10/4/2009 πξνέβε ζηελ
αγνξά ελφο θαηαζηήκαηνο ηζνγείνπ νξφθνπ, θαζψο θαη ηνπ ρψξνπ ππνγείνπ νξφθνπ-απνζήθεο πνπ βξίζθεηαη
θάησζη ηνπ σο άλσ ηζνγείνπ θαηαζηήκαηνο, ζηε Θεζζαινλίθε απφ ηελ Marfin Δγλαηία Σξάπεδα Α.Δ έλαληη
ζπλνιηθνχ πνζνχ, πιένλ εμφδσλ, €433.904.
Οη επελδχζεηο ζε αθίλεηα ηεο Δηαηξείαο επαλεθηηκήζεθαλ απφ αλεμάξηεηνπο επαγγεικαηίεο εθηηκεηέο (ΟΔ
αλεμάξηεηνη εθηηκεηέο) θαηά ηελ 30 Ηνπλίνπ 2009 θαη πξνέθπςε επηπιένλ ππεξαμία πνζνχ € 499.175.
Δπί ησλ αθηλήησλ ηεο Δηαηξείαο δελ πθίζηαληαη εκπξάγκαηα βάξε.

8. ΤΜΜΔΣΟΥΔ
ην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο γηα πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ επελδπηηθνχ ραξηνθπιαθίνπ ηεο ζην εμσηεξηθφ,
ε Δηαηξεία πξνρψξεζε ζηελ απφθηεζε ηνπ 99.96% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο ξνπκαληθήο αλψλπκεο
εηαηξείαο EGNATIA PROPERTIES S.A («ε Δηαηξεία»), ηδηνθηήηξηαο ελφο απηνηεινχο θηηξίνπ γξαθείσλ ζην
Βνπθνπξέζηη θαη ελφο ηξαπεδηθνχ θαηαζηήκαηνο ζηελ επαξρηαθή πφιε Μπάηα Μάξε. Ζ ζπκκεηνρή
απνηηκήζεθε ζηελ εχινγε αμία ηεο πνζνχ € 299.306, ην δε θέξδνο πνζνχ € 279.306 αλαγλσξίζηεθε ζηα
Λνηπά πλνιηθά Έζνδα.

9.ΓΗΑΝΟΜΖ
Ζ Γεληθή πλέιεπζε ηεο 08/06/2010 απνθάζηζε:
α) ηε δηαλνκή κεξίζκαηνο αμίαο € 1.480.800, κε θαηαβνιή € 0,12/κεηνρή θαη εκεξνκελία έλαξμεο θαηαβνιήο
ηελ 17/06/2010,
β) ηελ θαηαβνιή ακνηβψλ ζηα κέιε ηνπ Γ αμίαο € 12.000,
γ) ην ζρεκαηηζκφ ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ πνζνχ € 178.274,14, θαη
δ) ην ζρεκαηηζκφ εηδηθνχ απνζεκαηηθνχ πνζνχ € 39.058,26 απφ θέξδε αλαπξνζαξκνγήο επελδπηηθψλ
αθηλήησλ ζε εχινγε αμία, ην νπνίν δηαλέκεηαη κφλν θαηά ηε ιχζε ηεο Δηαηξείαο, κπνξεί φκσο λα ζπκςεθηζηεί
κε ζπζζσξεπκέλεο δεκηέο.

Σελίδα 18 από 23

MIG REAL ESTATE A.Ε.Ε.Α.Π.
Συνοπτική Ενδιάμεςη Οικονομική κατάςταςη για την περίοδο που ζληξε 30 Σεπτεμβρίου 2010

10. ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ
Όκηινο
30/9/2010

Δηαηξεία
31/12/2009

30/9/2010

31/12/2009

Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Γηθαηνχρνη

εγγπήζεσλ

κηζζσκάησλ

682.107

575.877

682.107

575.877

ύλνιν

682.107

575.877

682.107

575.877

Όκηινο
30/9/2010

Δηαηξεία
31/12/2009

30/9/2010

31/12/2009

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Πξνκεζεπηέο

16.997

4.251

κηζζσκάησλ

58.717

44.951

Έζνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ

39.685

18.923

19.354

18.923

156.321

177.883

127.000

177.883

10.730

17.864

10.730

17.864

3.228

1.975

3.228

1.975

Γηθαηνχρνη

15.056

4.251

εγγπήζεσλ
44.951

Παξαθξαηνχκελνη θαη ινηπνί θφξνη
- ηέιε
Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί
Πηζησηέο δηάθνξνη
Τπνρξέσζε

απφ

αγνξά

επελδπηηθνχ αθηλήηνπ

2.749.953

Έμνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ

266.827

ύλνιν

552.506

3.015.800

2.749.953

175.368

3.015.800

Ζ κείσζε ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ νθείιεηαη ζε εμφθιεζε πνζνχ € 2.800.000, ην νπνίν
θαηαβιήζεθε ηελ 30.04.2010 θαη αθνξνχζε αγνξά ζπγθξνηήκαηνο γξαθείσλ ηνλ Απξίιην 2008 επί ηεο
ιεσθφξνπ Κεθηζνχ 108.

11. ΣΡΑΠΔΕΗΚΑ ΓΑΝΔΗΑ
Όκηινο
(ποζά ζε €)
Μαθξνπξφζεζκν

30/9/2010
δάλεην

Δηαηξεία
31/12/2009

30/9/2010

31/12/2009

Egnatia

Properties ιήμεο 2037

7.270.921

Βξαρππξφζεζκν δάλεην

9.000.000

9.000.000

9.000.000

9.000.000

16.270.921

9.000.000

9.000.000

9.000.000

ύλνιν δαλείωλ
θαηαλέκνληαη ζε:
Μαθξνπξφζεζκα

7.131.588

Βξαρππξφζεζκα

9.139.333

9.000.000

9.000.000

9.000.000

16.270.921

9.000.000

9.000.000

9.000.000
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Σα ηξαπεδηθά δάλεηα ηνπ Οκίινπ απμήζεθαλ θαηά € 7.270.921 κέζσ ηεο απφθηεζεο ηεο εηαηξείαο Egnatia
Properties S.A. Σν ζρεηηθφ πνζφ αθνξά καθξνπξφζεζκν ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ ιήμεο 14/5/2037 πιεξσηέν ζε
κεληαίεο ηνθνρξεσιπηηθέο δφζεηο.

12. ΒΑΗΚΑ ΚΑΗ ΠΡΟΑΡΜΟΜΔΝΑ ΚΔΡΓΖ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΖ
(ποζά ζε €)

01/01 - 30/09/2010

01/01 - 30/09/2009

01/07 - 30/09/2010

01/07 - 30/09/2009

(682.185)

2.427.268

775.476

742.836

12.340.000

9.840.000

12.340.000

9.840.000

(0,0553)

0,2467

0,0628

0,0755

Καζαξά θέξδε κεηά απφ θφξνπο
Μέζνο ζηαζκηθφο αξηζκφο θνηλψλ κεηνρψλ
Βαζηθά θαη πξνζαξκνζκέλα θέξδε αλά
κεηνρή

Σα βαζηθά θέξδε αλά κεηνρή ππνινγίδνληαη δηαηξψληαο ην θέξδνο ή ηε δεκία πνπ αλαινγεί ζηνπο θαηφρνπο
θνηλψλ κεηνρψλ ηεο κεηξηθήο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο κε ην κέζν ζηαζκηζκέλν αξηζκφ θνηλψλ κεηνρψλ ζε
θπθινθνξία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ινγηζηηθήο πεξηφδνπ. Γελ ππάξρνπλ ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα πνπ
απνκεηψλνπλ ηα θέξδε αλά κεηνρή.

13. ΔΝΓΔΥΟΜΔΝΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ
(α) Γηθαζηηθέο ππνζέζεηο
ε βάξνο ηεο Δηαηξείαο έρεη θαηαηεζεί αγσγή απφ ηξίην ζπλνιηθνχ πνζνχ € 65.301. χκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο
λνκηθψλ ζπκβνχισλ, νη εθθξεκείο δηθαζηηθέο ππνζέζεηο δελ αλακέλεηαη λα επηθέξνπλ ζεκαληηθή κεηαβνιή
ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο.
(β) Αλέιεγθηεο Φνξνινγηθά Υξήζεηο
Ζ Δηαηξεία έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά κέρξη θαη ηηο ρξήζεηο πνπ έιεμαλ ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2007. Ζ Γηνίθεζε
δελ αλακέλεη λα πξνθχςνπλ ζεκαληηθέο ππνρξεψζεηο γηα ηηο αλέιεγθηεο ρξήζεηο ηνπ 2008, ηνπ 2009 θαη ηεο
πεξηφδνπ 1/1-30/9/2010 ιφγσ ηνπ θνξνινγηθνχ θαζεζηψηνο ηεο Δηαηξείαο.

14. ΔΠΟΥΗΚΔ ΓΗΑΚΤΜΑΝΔΗ
Σα έζνδα απφ ηεο Δηαηξείαο πξνθχπηνπλ απφ καθξνρξφληεο ζπκβάζεηο κίζζσζεο θαη σο εθ ηνχηνπ δελ
ππφθεηληαη ζε επνρηαθέο δηαθπκάλζεηο.
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15. ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΟΤ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ
Ο αξηζκφο απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ζην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ είλαη 10 άηνκα.

16. ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΑ ΜΔΡΖ
α) Ακνηβέο Μειώλ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη
Γηεπζπληηθώλ ηειερώλ
Όκηινο

Δηαηξεία

01/01/2010-

01/01/2009-

01/07/2010-

01/07/2009-

01/01/2010-

01/01/2009-

01/07/2010-

01/07/2009-

30/09/2010

30/09/2009

30/09/2010

30/09/2009

30/09/2009

Μηζζνί

30/09/2010

30/09/2009

30/09/2010

167.248

166.900

167.248

58.067

167.248

166.900

58.415

58.067

27.786

30.559

27.786

10.696

27.786

30.559

9.725

10.696

9.348

8.207

9.348

1.100

9.348

8.207

4.354

1.100

204.381

205.666

204.381

69.863

204.381

205.666

72.494

69.863

Δξγνδνηηθέο
Δηζθνξέο
Κφζηνο
πξνγξακκάησλ
θαζνξηζκέλεο
παξνρήο
ύλνιν

Όκηινο

Δηαηξεία

1/1/2010-

01/01/2009-

1/1/2010-

01/01/2009-

30/9/2010

31/12/2009

30/9/2010

31/12/2009

Τπνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ
ηελ ππεξεζία

β)

πλαιιαγέο

146.427

κε

109.861

146.427

109.861

Μέιε

Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ
Όκηινο

Δηαηξεία

01/01/2010-

01/01/2009-

01/07/2010-

01/07/2009-

01/01/2010-

01/01/2009-

01/07/2010-

01/07/2009-

30/09/2010

30/09/2009

30/09/2010

30/09/2009

30/09/2010

30/09/2009

30/09/2010

30/09/2009

Ακνηβέο γηα παξνρή
λνκηθψλ ππεξεζηψλ
γηα αγνξέο αθηλήησλ

50.000

17.882

50.000

17.882

Δθηφο απφ ηηο αλσηέξσ ακνηβέο δελ ππάξρνπλ άιιεο ζπλαιιαγέο θαη ππφινηπα κε κέιε ηεο δηνίθεζεο ή άιια
ζπλδεδεκέλα κέξε.
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17. ΠΡΟΘΔΣΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ
πλαιιαγέο θαη

ππόινηπα κε εηαηξείεο

νκίινπ Μarfin Popular Bank public co. Ltd
Όκηινο

Δηαηξεία

01/01/2010-

01/01/2009-

01/07/2010-

01/07/2009-

01/01/2010-

01/01/2009-

01/07/2010-

01/07/2009-

30/09/2010

30/09/2009

30/09/2010

30/09/2009

30/09/2010

30/09/2009

30/09/2010

30/09/2009

Έζνδα
Δλνηθίσλ

1.260.793,94

1.043.153

555.013

389.603

1.142.794

1.043.153

437.013

389.603

43.477

3.158

11.346

9.913

43.477

3.158

11.346

9.913

29.471

(19)

29.498

(10)

(47)

(19)

(20)

(10)

Έζνδα
Σφθσλ

Έμνδα
Σφθσλ

Λνηπά
Έζνδα

Ακνηβή

22.676

22.676

500

500

γηα

Πιεξσκή
Μεξηζκάησλ
2009

Όκηινο

Δγγπήζεηο Μηζζσκάησλ

500

500

Δηαηξεία

1/1/2010-

01/01/2009-

1/1/2010-

01/01/2009-

30/9/2010

31/12/2009

30/9/2010

31/12/2009

311.735

221.018

311.735

221.018

Πξνζεζκίαο

1.749.137

3.563.098

1.749.137

3.563.098

Γαλεηαθέο Τπνρξεψζεηο

7.270.921

Καηαζέζεηο

Όςεσο

θαη
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18. ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΜΔΣΑΓΔΝΔΣΔΡΑ ΣΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΝΑΦΟΡΑ
Γελ ππάξρνπλ γεγνλφηα πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή
ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ

Αζήλα, 17 Ννεκβξίνπ 2010
Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ

Ο Γηεπζχλσλ χκβνπινο

Ο Πξντζηάκελνο Λνγηζηεξίνπ

Ζ. ΒΟΛΟΝΑΖ

Η. ΑΡΑΓΗΩΡΓΖ

Γ. ΓΗΟΒΑΝΑΚΖ

Α.Γ.Σ. Ξ 131760

Α.Γ.Σ. ΑΒ 573709

Α.Γ.Σ. ΑΕ 571767
ΑΡ.ΑΓ. Ο.Δ.Δ. 882/99
Α΄ΣΑΞΖ
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