ΑΡ.Μ.Α.Δ. 44270/06/Β/99/6
Σδωρηδ 4, Αζήλα. Σ.Κ. 10677
ηοητεία θαη Πιεροθορίες ηες περηόδοσ από 1ε Ιαλοσαρίοσ 2011 έως 30 Ιοσλίοσ 2011
(ζύκθωλα κε ηελ απόθαζε 4/507/28.4.2009 ηοσ Γηοηθεηηθού σκβοσιίοσ ηες Δπηηροπής Κεθαιαηαγοράς)

Τα παπακάηω ζηοισεία και πληποθοπίερ, πος πποκύπηοςν από ηιρ οικονομικέρ καηαζηάζειρ, ζηοσεύοςν ζε μια γενική ενημέπωζη για ηην οικονομική καηάζηαζη και ηα αποηελέζμαηα ηηρ εηαιπίαρ-ομίλος MIG REAL ESTATE A.E.E.A.Π. Σςνιζηούμε
επομένωρ ζηον αναγνώζηη, ππιν πποβεί ζε οποιαδήποηε είδοςρ επενδςηική επιλογή ή άλλη ζςναλλαγή με ηον εκδόηη, να αναηπέξει ζηην διεύθςνζη διαδικηύος ηος εκδόηη όπος αναπηώνηαι οι οικονομικέρ καηαζηάζειρ καθώρ και η έκθεζη επιζκόπηζηρ ηος
νόμιμος ελεγκηή όποηε αςηή απαιηείηαι.
ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΙΔ ΓΙΑ ΣΖΝ ΔΣΑΙΡΙΑ

Απμόδια Υπηπεζία:
Διεύθςνζη διαδικηύος εηαιπίαρ:

Τποςπγείο Οικονομίαρ, Ανηαγυνιζηικόηηηαρ και Ναςηιλίαρ, Γενική Γπαμμαηεία Δμποπίος
www.migre.gr
Βολονάζηρ Ζλίαρ - Ππόεδπορ, Μποςλούηαρ Δςθύμιορ - Ανηιππόεδπορ, Απαγιώπγηρ Ιυάννηρ - Γιεςθύνυν ύμβοςλορ,
Κατάλη Αικαηεπίνη - Μέλορ, Μάγειπαρ Κςπιάκορ - Μέλορ, Κοκκώδηρ Γεώπγιορ - Μέλορ (Ανεξάπηηηο μη εκηελεζηικό),
Γαζπαπινάηορ Γεπάζιμορ - Παναγήρ - Μέλορ (Ανεξάπηηηο μη εκηελεζηικό).
25 Ιοςλίος 2011
Παναγιώηηρ Γ. Υπιζηόποςλορ (Α.Μ. ΟΔΛ 28481)
Grant Thornton Α.Δ. ( Α.Μ. ΟΔΛ 127)
Με ζύμθυνη γνώμη

Σύνθεζη Διοικηηικού Σςμβοςλίος:
Ημεπομηνία έγκπιζηρ από ηο Διοικηηικό Σςμβούλιο ηων ενδιάμεζων οικονομικών καηαζηάζεων:
Νόμιμορ Ελεγκηήρ:
Ελεγκηική εηαιπία:
Τύπορ Έκθεζηρ Επιζκόπηζηρ Ελεγκηών:

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΘΔΖ

(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)
ποζά εκθπαζμένα ζε Δςπώ
ΔΝΔΡΓΖΣΙΚΟ
Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία
Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα
Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
πκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο
Λνηπά κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Απαηηήζεηο απφ πειάηεο
Μεηνρέο απνηηκψκελεο ζηελ εχινγε αμία
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα
ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΙΚΟΤ
ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ
Μεηνρηθφ θεθάιαην
Λνηπά ζηνηρεία Ηδίσλ Κεθαιαίσλ
χλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ κεηφρσλ εηαηξίαο (α)
Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο
ύνολο Ιδίυν Κεθαλαίυν
Πξνβιέςεηο / Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο
Βξαρππξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο
Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο
χλνιν ππνρξεψζεσλ (β)
ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (α)+(β)

ΟΜΙΛΟ
30.6.2011

31.12.2010

2.618.000
67.110.769
8.658

2.863.783
70.389.709
18.358

4.245
53.996
132.600
2.792.412
72.720.679

2.745
93.213
3.251.819
76.619.626

37.020.000
17.772.256
54.792.256
314
54.792.570
7.503.577
9.614.333
810.199
17.928.109
72.720.679

37.020.000
21.360.090
58.380.091
190
58.380.281
7.550.937
9.614.333
1.074.076
18.239.346
76.619.626

30.6.2011

2.863.783
62.589.709
18.358
473.999
2.745
91.538

37.020.000
17.772.257
54.792.257

37.020.000
21.360.090
58.380.091

54.792.257
817.033
9.000.0007
508.039
10.325.072
65.117.329

ποζά εκθπαζμένα ζε Δςπώ

Έζνδα κίζζσζεο επελδπηηθψλ αθηλήησλ
Απνηειέζκαηα απφ ηελ επηκέηξεζε
ζηελ εχινγε αμία ησλ επελδπηηθψλ αθηλήησλ
Μείνλ: Γαπάλεο εθκεηαιιεχζεσο
Μικηό αποηέλεζμα από ηην επενδςηική δπαζηηπιόηηηα
(Zεκία) / Κέξδε πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ
θαη επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ
(Εεκία) / Κέξδε πξν θφξσλ
(Εεκία) / Κέξδε κεηά απφ θφξνπο (α)
Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα (β)
ςγκενηπυηικά ςνολικά Αποηελέζμαηα Πεπιόδος (α)+(β)
(Εεκία) / Κέξδε πεξηφδνπ απνδηδφκελα ζε Ηδηνθηήηεο εηαηξείαο
Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο
(Εεκία) / Κέξδε κεηά απφ θφξνπο αλά κεηνρή - βαζηθά (ζε €)
(Εημία) / Κέπδη ππο θόπυν, σπημαηοδοηικών, επενδςηικών
αποηελεζμάηυν και ζςνολικών αποζβέζευν

Έζνδα κίζζσζεο επελδπηηθψλ αθηλήησλ
Απνηειέζκαηα απφ ηελ επηκέηξεζε
ζηελ εχινγε αμία ησλ επελδπηηθψλ αθηλήησλ
Μείνλ: Γαπάλεο εθκεηαιιεχζεσο
Μικηό αποηέλεζμα από ηην επενδςηική δπαζηηπιόηηηα
(Zεκία) / Κέξδε πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ
θαη επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ
(Εεκία) / Κέξδε πξν θφξσλ
(Εεκία) / Κέξδε κεηά απφ θφξνπο (α)
Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα (β)
ςγκενηπυηικά ςνολικά Αποηελέζμαηα Πεπιόδος (α)+(β)
(Εεκία) / Κέξδε πεξηφδνπ απνδηδφκελα ζε Ηδηνθηήηεο εηαηξείαο
(Εεκία) / Κέξδε κεηά απφ θφξνπο αλά κεηνρή - βαζηθά (ζε €)
(Εημία) / Κέπδη ππο θόπυν, σπημαηοδοηικών, επενδςηικών
αποηελεζμάηυν και ζςνολικών αποζβέζευν

ΟΜΙΛΟ
1.1-30.6.2010
1.4-30.6.2011
2.347.595
1.293.892

(3.278.940)
(175.890)
(824.668)

(3.029.109)
(102.482)
(783.996)

(3.278.940)
(65.071)
(2.050.119)

(1.098.900)
(1.289.381)
(1.432.288)
(292..422)
(1.724.710)
(1.724.835)
125
(0,1161)

(1.255.119)
(1.391.799)
(1.730.884)
(69.287)
(1.800.172)
(1.800.172)
(0,14030)

(2.392.702)
(2.507.563)
(2.552.933)
7.829
(2.545.104)
(2.545.109)
5
(0,2069)

(1.040.419)

(1.193.308)

(2.365.071)

1.1-30.6.2011
2.264.306

ΔΣΑΙΡΔΙΑ
1.1-30.6.2010
1.4-30.6.2011
2.347.595
1.111.948

(3.378.940)
(122.970)
(1.237.604)

(3.029.109)
(102.482)
(783.996)

(3.378.940)
(45.312)
(2.312.304)

(1.662.093)
(1.767.346)
(1.834.281)
109.448
(1.724.834)
(1.724.834)
(0,1486)

(1.255.119)
(1.391.799)
(1.730.884)
(69.287)
(1.800.172)
(1.800.172)
(0,1403)

(2.504.892)
(2.579.331)
(2.613.023)
67.814
(2.545.210)
(2.545.210)
(0.2118)

(1.603.613)

(1.193.308)

(2.477.261)

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ
(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)
ποζά εκθπαζμένα ζε Δςπώ

31.12.2010

2.618.000
59.210.769
8.658
785.293
4.245
49.252
132.600
2.308.514
65.117.329

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)
1.1-30.6.2011
2.630.163



ΔΣΑΙΡΔΙΑ

2.828.956
68.869.088

ΟΜΙΛΟ
30.6.2011

ύνολο Ιδίυν Κεθαλαίυν έναπξηρ πεπιόδος
(1.1.2011 & 1.1.2010 ανηίζηοισα)
(Εεκία) / Κέξδε πεξηφδνπ κεηά απφ θφξνπο
(ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο)
Λοιπά ζςνολικά έζοδα:
Κέξδε / (Εεκία) ζηελ εχινγε αμία θαζαξά απφ θφξνπο
Πξντφλ έθδνζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ (έμνδα)
Μεξίζκαηα πιεξσηέα
ύνολο Ιδίυν Κεθαλαίυν λήξηρ πεπιόδος
(30.6.2011 & 30.6.2010 ανηίζηοισα)

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΔΡΙΟΓΟΤ
Έμμεζη Μέθοδορ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)
ποζά εκθπαζμένα ζε Δςπώ
58.380.091 Σαμειακέρ Ροέρ από Λειηοςπγικέρ Γπαζηηπιόηηηερ
813.278 Καζαξά θέξδε/ (Εεκίεο) πξν θφξσλ
9.000.000 (ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο)
675.718 Πλέον / μείον Πποζαπμογέρ για:
10.488.997 Απνζβέζεηο ελζψκαησλ θαη άυισλ αθηλεηνπνηήζεσλ
68.869.088 (Κέξδε) / Εεκίεο απφ αλαπξνζαξκνγή
επελδπηηθψλ αθηλήησλ ζε εχινγεο αμίεο
(Κέξδε) / Εεκίεο εχινγεο αμίαο ρξενγξάθσλ
Πξνβιέςεηο
1.4-30.6.2010 Έμνδα γηα ηφθνπο
1.197.516 Έζνδα απφ ηφθνπο
Λνηπέο πξνζαξκνγέο
(3.029.109) Σαμειακέρ Ροέρ από Λειηοςπγικέρ Γπαζηηπιόηηηερ
(32.266) ππο μεηαβολών ζηο Κεθάλαιο Κίνηζηρ
(1.863.859) Πλέον / (μείον)
Μεηαβολέρ λογαπιαζμών κεθαλαίος κίνηζηρ:
(2.099.594) (Αχμεζε) / Μείσζε απαηηήζεσλ
(2.157.414) Αχμεζε / (Μείσζε) ππνρξεψζεσλ
(2.461.247)
Σακεηαθέο Ρνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο
(69.287)
Πιεξσζέληεο ηφθνη
(2.530.535)
Πιεξσζέληεο θφξνη εηζνδήκαηνο
(2.530.535)
Καθαπέρ ηαμειακέρ ποέρ από
(0,1995) Λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ
Σαμειακέρ Ροέρ από Δπενδςηικέρ Γπαζηηπιόηηηερ
(2.067.636) Αγνξέο - πξνζζήθεο επελδπηηθψλ αθηλήησλ
Αγνξέο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ πξνο πψιεζε
1.4-30.6.2010 Αγνξέο ελζψκαησλ θαη άυισλ Αθηλεηνπνηήζεσλ
Σφθνη εηζπξαρζέληεο
1.197.516
Μεξίζκαηα εηζπξαρζέληα
(3.029.109) Καθαπέρ ηαμειακέρ ποέρ από Δπενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ
(32.266) Σαμειακέρ Ροέρ από Υπημαηοδοηικέρ Γπαζηηπιόηηηερ
(1.863.859) Δθηακηεχζεηο γηα απνπιεξσκή Μεξηζκάησλ
Δθηακηεχζεηο γηα απνπιεξσκή ηξαπεδηθψλ δαλείσλ
(2.099.594) Καθαπέρ ηαμειακέρ ποέρ από
(2.157.416) Υπημαηοδοηικέρ δπαζηηπιόηηηερ
(2.461.249)
Καθαπή αύξηζη / (μείυζη) ζηα ηαμειακά διαθέζιμα
(69.287) και ηα ηαμειακά ιζοδύναμα
(2.530.535)
Σαμειακά διαθέζιμα και ηαμειακά ιζοδύναμα
(2.530.535)
ζηην απσή ηηρ πεπιόδος
(0,1995)
Σαμειακά διαθέζιμα και ηαμειακά ιζοδύναμα
(2.067.636) ζηο ηέλορ ηηρ πεπιόδος

ΔΣΑΙΡΔΙΑ
30.6.2010

30.6.2011

30.6.2010

58.380.281

60.464.018

58.380.091

60.464.018

(1.432.288)

(1.730.884)

(1.834.281)

(1.730.884)

(292.422)

(69.287)

109.448

(69.287)

(1.863.000)

(1.492.800)

(1.863.000)

(1.492.800)

54.792.570

57.171.047

54.792.257

57.171.047

ΟΜΙΛΟ
1.1-30.6.2011

ΔΣΑΙΡΔΙΑ

1.1-30.6.2010

1.1-30.6.2011

1.1-30.6.2010

(1.289.381)

(1.391.799)

(1.767.346)

(1.391.799)

58.480

61.811

58.480

61.811

3.278.940
2.600
(20.423)
262.964
(72.483)
(109.752)

3.029.109

3.029.109

38.798
175.613
(38.933)
(44.493)

3.378.940
2.600
5.499
163.472
(58.220)
(17.002)

2.110.945

1.830.106

1.766.424

1.830.106

41.407
(169.112)
1.983.239
(262.964)
(196.457)

(17.218)
277.610
2.090.497
(125.566)
(340.283)

40.786
(171.210)
1.636.000
(163.472)
(65.149)

(17.218)
277.610
2.090.497
(125.566)
(340.283)

1.523.818

1.624.648

1.407.378

1.624.648

(2.800.000)
(135.200)
(4.843)
72.483
17.002
(50.558)

38.798
175.613
(38.933)
(44.493)

(2.800.000)

(2.778.900)

(135.200)
(4.843)
58.220
17.002
(64.821)

(2.778.900)

(1.863.000)
(69.667)

(1.492.800)

(1.863.000)

(1.492.800)

(1.932.667)

(1.492.800)

(1.863.000)

(1.492.800)

(459.407)

(2.647.052)

(520.442)

(2.647.052)

3.251.819

3.588.280

2.828.956

3.588.280

2.792.412

941.228

2.308.514

941.228

(17.833)
38.933

(17.833)
38.933

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΖΡΟΦΟΡΙΔ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Έρνπλ ηεξεζεί νη ίδηεο ινγηζηηθέο αξρέο κε ηελ 31.12.2010, νη νπνίεο πηνζεηήζεθαλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ).
Ζ Δηαηξία δελ έρεη ειεγρζεί απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο γηα ηηο ρξήζεηο 2008 έσο 2010.
Γελ πθίζηαληαη εκπξάγκαηα βάξε επί ησλ αθηλήησλ ηεο Δηαηξίαο.
Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππφ δηαηηεζία δηαθνξέο ηεο Δηαηξίαο ή απνθάζεηο δηθαζηηθψλ ή δηαηηεηηθψλ νξγάλσλ πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ή ηε ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξίαο.
Ο αξηζκφο ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ηεο Δηαηξίαο ζην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ ήηαλ 9 άηνκα ( 10 άηνκα αληίζηνηρα 2010 ).
Οη ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ εθδίδεη ε εηζεγκέλε εηαηξία Marfin Investment Group Α.Δ. πκκεηνρψλ κε έδξα ηελ Διιάδα. (Δλνπνίεζε κε ηελ κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο
πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 39.8703%).
7. Σα πνζά ησλ ζσξεπηηθψλ πξνβιέςεσλ πνπ έρνπλ δηελεξγεζεί απφ ηνλ Όκηιν θαη ηελ Δηαηξεία ηελ 30.6.2011 αλαιχνληαη σο εμήο:
- Λνηπέο πξνβιέςεηο (πξφβιεςε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ)

ΟΜΙΛΟ
134.594

ΔΣΑΙΡΔΙΑ
134.594

8. Αγνξέο, πσιήζεηο θαη ππφινηπα απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Μεηξηθήο Δηαηξείαο κε ηα ζπλδεφκελα κέξε θαηά ηελ έλλνηα ηνπ ΓΛΠ 24 ζε επξψ:

9.
10.
11.
12.
13.

ΟΜΙΛΟ
ΔΣΑΙΡΔΙΑ
- πλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη κειψλ ηεο δηνίθεζεο
191.327
191.327
- Τπνρξεψζεηο πξνο δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο
110.682
110.682
Σα ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα αθίλεηα απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο απφ ηελ ηειεπηαία αλαπξνζαξκνγή πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ 30/06/2011
Γελ έρεη επέιζεη δηαθνπή εθκεηάιιεπζεο θιάδνπ ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ.
Γελ ππάξρνπλ ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ, κεηνρέο ηεο εηαηξείαο πνπ θαηέρνληαη απφ ηελ ίδηα.
Σα βαζηθά θέξδε αλά κεηνρή ππνινγίζηεθαλ βάζεη ησλ (δεκηψλ) κεηά απφ θφξνπο επί ηνπ ζηαζκηζκέλνπ κέζνπ φξνπ αξηζκνχ ησλ θνηλψλ κεηνρψλ.
Ζ εηαηξεία ζπκκεηέρεη κε πνζνζηφ 99,96% ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο Δgnatia Properties S.A. (έδξα Ρνπκαλία). Ζ κέζνδνο ελζσκάησζεο ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο γίλεηαη κε ηελ κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο .
Αθήνα, 25 Ιοςλίος 2011
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