ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π.
Αρ. Μ.Α.Ε. 69474/001/Β/10/0128, Αρ. Άδειασ Επιτροπήσ Κεφαλαιαγοράσ 9/544/18.3.2010 - Καραγεώργη ερβίασ 6, 105 62, Αθήνα
υνοπτικά οικονομικά ςτοιχεία και πληροφορίεσ τησ 3ησ χρήςησ από 1 Ιανουαρίου 2012 ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2012
(δθμοςιευμζνα βάςει του ν. 2190, άρκρο 135 για επιχειριςεισ που ςυντάςςουν ετιςιεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ, ενοποιθμζνεσ και μθ, κατά ΔΠXA)
(Ποςά εκφραςμζνα ςε χιλιάδεσ ευρϊ)
Σα παρακάτω ςτοιχεία και πλθροφορίεσ, που προκφπτουν απο τισ οικονομικζσ καταςτάςεισ, ςτοχεφουν ςε μια γενικι ενθμζρωςθ για τθν οικονομικι κατάςταςθ και τα αποτελζςματα τθσ Εταιρείασ Εκνικι Πανγαία Α.Ε.Ε.Α.Π. υνιςτοφμε
επομζνωσ ςτον αναγνϊςτθ, πριν προβεί ςε οποιαδιποτε είδουσ επενδυτικι επιλογι ι άλλθ ςυναλλαγι με τθν Εταιρεία, να ανατρζξει ςτθ διεφκυνςθ διαδικτφου www.nbgpangaea.gr όπου αναρτϊνται οι ετιςιεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ κακϊσ
και θ ζκκεςθ ελζγχου του Ορκωτοφ Ελεγκτι Λογιςτι.
ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ
Διεφθυνςη ζδρασ Εταιρείασ:
Κφρια Δραςτηριότητα:
Αριθμόσ Μητρώου Ανωνφμων Εταιρειών:
Αρμόδια Αρχή:
Αριθμόσ Άδειασ Επιτροπήσ Κεφαλαιαγοράσ:
Ημερομηνία ζγκριςησ των ετήςιων οικονομικών καταςτάςεων
(από τισ οποίεσ αντλήθηκαν ςυνοπτικά ςτοιχεία):
Ορκωτόσ Ελεγκτήσ Λογιςτήσ
Ελεγκτική Εταιρεία:
Σφποσ ζκθεςησ ελζγχου ορκωτών ελεγκτών:
Διεφθυνςη διαδικτφου:

Καραγεϊργθ ερβίασ 6, 105 62, Ακινα
Διαχείριςθ Χαρτοφυλακίου Ακίνθτθσ Περιουςίασ
69474/001/B/10/0128
Τπουργείο Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ
9/544/18.03.2010

φνθεςη Διοικητικοφ υμβουλίου:
Χριςτοσ ΠρωτόπαπασΠρόεδροσ, Μθ εκτελεςτικό Μζλοσ
πυρίδων Μακρυδάκθσ
Αντιπρόεδροσ, Μθ εκτελεςτικό Μζλοσ
Αριςτοτζλθσ Καρυτινόσ
Διευκφνων φμβουλοσ και Εκτελεςτικό Μζλοσ
Γεϊργιοσ ΚουντοφρθσΕκτελεςτικό Μζλοσ
Θθρεςία Μεςςάρθ Εκτελεςτικό Μζλοσ
Πρόδρομοσ Βλάμθσ Μθ Εκτελεςτικό Μζλοσ

30 Ιανουαρίου 2013
Αλεξάνδρα Β. Κωςτάρα (Α.Μ. ΟΕΛ 19981)
Deloitte Χατηθπαφλου, οφιανόσ και Καμπάνθσ Α.Ε.
Με ςφμφωνθ γνϊμθ
www.nbgpangaea.gr

ΣΟΙΧΕΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΗ

ΣΟΙΧΕΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΕΟΔΩΝ ΧΡΗΗ
1.1.2012 - 31.12.2012

31.12.2012

31.12.2011

Επενδφςεισ ςε ακίνθτα
Ενςϊματα πάγια περιουςιακά ςτοιχεία
Άυλα περιουςιακά ςτοιχεία
φνολο μη κυκλοφοροφντοσ ενεργητικοφ

770.609
1.385
274
772.268

820.990
1.322
303
822.615

Απαιτιςεισ από πελάτεσ
Λοιπά ςτοιχεία ενεργθτικοφ
Σαμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα
φνολο κυκλοφοροφντοσ ενεργητικοφ

550
7.000
165.408
172.958

288
6.982
95.829
103.099

ΤΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ

945.226

925.714

Ζςοδα από μιςκϊματα
φνολο κφκλου εργαςιών
Κακαρι ηθμιά από αναπροςαρμογι των επενδφςεων ςε ακίνθτα ςε εφλογθ
αξία
Άμεςα ζξοδα ςχετιηόμενα με επενδφςεισ ςε ακίνθτα
Αμοιβζσ και ζξοδα προςωπικοφ
Αποςβζςεισ ενςϊματων παγίων περιουςιακϊν
Αποςβζςεισ άυλων περιουςιακϊν ςτοιχείων
Λοιπά ζξοδα
Λειτουργικά Κζρδη
Ζςοδα από τόκουσ
Κζρδη προ φόρων
Φόροσ
Καθαρά κζρδη χρήςησ
υγκεντρωτικά ςυνολικά ζςοδα μετά από φόρουσ

ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

70.024
70.024

68.300
68.300

(50.416)
(2.654)
(510)
(12)
(29)
(393)
16.010
5.522
21.532
(1.747)
19.785
19.785

(61.607)
(3.140)
(544)
(12)
(29)
(304)
2.664
3.300
5.964
(2.088)
3.876
3.876

0,1341

0,0263

1.1.2012 - 31.12.2012

1.1.2011 - 31.12.2011

21.532

5.964

5
12
29

6
12
29

Κζρδθ ανά μετοχι (εκφραςμζνα ςε € ανά μετοχι)
- Βαςικά και Προςαρμοςμζνα

Μετοχικό κεφάλαιο
Aποκεματικά
Κζρδθ εισ νζο
ΤΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΗ

590.000
325.984
23.467
939.451

590.000
325.790
3.876
919.666

ΣΟΙΧΕΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

ΠΑΘΗΣΙΚΟ
Τποχρεϊςεισ παροχϊν προςωπικοφ λόγω εξόδου από τθν
υπθρεςία
φνολο μακροπρόθεςμων υποχρεώςεων

22
22

17
17

Προμθκευτζσ και λοιπζσ υποχρεϊςεισ

4.918

4.892

Σρζχουςεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ

835

1.139

5.753

6.031

φνολο βραχυπρόθεςμων υποχρεώςεων

ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ
ΤΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ

5.775

6.048

945.226

925.714

- υγκεντρωτικά ςυνολικά ζςοδα μετά από φόρουσ
- Διανεμθκζντα μερίςματα
- Τπόλοιπο λήξησ χρήςεωσ (31.12.2012 και 31.12.2011,
αντίςτοιχα)

31.12.2012

31.12.2011

919.666

950.051

19.785

3.876

-

(34.261)

939.451

Σαμειακζσ Ροζσ από Λειτουργικζσ Δραςτηριότητεσ
Κζρδθ προ φόρων
Πλεόν / μείον προςαρμογζσ για:
-Προβλζψεισ για παροχζσ ςτο προςωπικό
- Αποςβζςεισ ενςϊματων παγίων ςτοιχείων
- Αποςβζςεισ άυλων περιουςιακϊν ςτοιχείων
- Κακαρι ηθμιά από τθν αναπροςαρμογι των επενδφςεων ςε ακίνθτα ςε
εφλογθ αξία
- Ζςοδα από τόκουσ

50.416

61.607

(5.522)

(3.300)

Πλζον/ μείον προςαρμογζσ για μεταβολζσ λογαριαςμϊν κεφαλαίου
κίνθςθσ ι που ςχετίηονται με τισ λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ:
- (Αφξθςθ) / Μείωςθ απαιτιςεων
- Αφξθςθ υποχρεϊςεων
Σαμειακζσ ροζσ από λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ
Καταβλθκείσ φόροσ
Καθαρζσ ταμειακζσ ροζσ από λειτουργικζσ δραςτηριότητεσ

(280)
26
66.218
(2.051)
64.167

62.683
1.194
128.195
(1.854)
126.341

(35)
(75)
5.522
5.412

(86)
(19)
3.300
3.195

-

(34.261)
(34.261)

Καθαρή αφξηςη ςτα ταμειακά διαθζςιμα και ιςοδφναμα τησ χρήςησ

69.579

95.275

Σαμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα ζναρξθσ χριςθσ

95.829

554

165.408

95.829

Σαμειακζσ ροζσ από επενδυτικζσ δραςτηριότητεσ
Μεταγενζςτερα κεφαλαιουχικά ζξοδα για επενδφςεισ ςε ακίνθτα
Αγορά ενςϊματων παγίων και άχλων περιουςιακϊν ςτοιχείων
Σόκοι ειςπραχκζντεσ
Καθαρζσ ταμειακζσ ροζσ από επενδυτικζσ δραςτηριότητεσ

ΣΟΙΧΕΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΕΣΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

- Τπόλοιπο ζναρξησ χρήςησ (01.01.2012 και 01.01.2011,
αντίςτοιχα)

1.1.2011 - 31.12.2011

Σαμειακζσ ροζσ από χρηματοδοτικζσ δραςτηριότητεσ
Κατεβλθκζντα μερίςματα
Καθαρζσ ταμειακζσ ροζσ από χρηματοδοτικζσ δραςτηριότητεσ

919.666

Σαμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα λιξθσ χριςθσ

Πρόςθετα ςτοιχεία και πληροφορίεσ:
1. Οι βαςικζσ λογιςτικζσ αρχζσ που εφαρμόςτθκαν είναι αυτζσ που προβλζπουν τα Διεκνι Πρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ (θμείωςθ 2).
2. φμφωνα με τον ιςχφοντα νόμο 2778/1999, που διζπει τισ ΑΕΕΑΠ, θ Εταιρεία υποχρεοφται να υποβάλει αίτθςθ για τθν ειςαγωγι των μετοχϊν τθσ ςτο Χρθματιςτιριο Ακθνϊν ζωσ τα τζλθ Μαρτίου του 2013. Σο αμζςωσ προςεχζσ διάςτθμα και
πριν τθν 30 Μαρτίου 2013, επίκεινται ςθμαντικά γεγονότα όπωσ θ ολοκλιρωςθ τθσ Προαιρετικισ Δθμόςιασ Πρόταςθσ τθσ μθτρικισ «ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ ΣΘ ΕΛΛΑΔΟ Α.Ε.» για τθν απόκτθςθ του ςυνόλου των μετοχϊν τθσ «EUROBANK ERGASIAS
A.E.». Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ Προαιρετικισ Δθμόςιασ Πρόταςθσ, ο Όμιλοσ τθσ ΕΣΕ κα αποκτιςει ςυμμετοχι ςτθν ειςθγμζνθ Eurobank Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. γεγονόσ το οποίο δφναται να επθρεάςει τον τρόπο ειςαγωγισ τθσ Εταιρείασ ςτο
Χρθματιςτιριο Ακθνϊν. Θ Διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ, ανάλογα με τθν εξζλιξθ του ανωτζρω γεγονότοσ και λαμβάνοντασ υπ’ όψιν τισ επικρατοφςεσ ςυνκικεσ ςτθν ελλθνικι αγορά ακινιτων και ειδικότερα ςτον ευρφτερο τραπεηικό κλάδο κα
αξιολογιςει τισ διάφορεσ εναλλακτικζσ που κα προκφψουν και κα αποφαςίςει μζχρι τθν 30 Μαρτίου 2013, για τθν άμεςθ ι ζμμεςθ ειςαγωγι των μετοχϊν τθσ Εταιρείασ ςτο Χρθματιςτιριο Ακθνϊν.
3. Θ Εταιρεία δεν ζχει ελεγχκεί φορολογικά για τθ χριςθ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 2010. Θ χριςθ 2011 ζχει ελεγχκεί από τθν εταιρεία ορκωτϊν ελεγκτϊν λογιςτϊν τθσ Εταιρείασ, Deloitte Χατηθπαφλου, οφιανόσ και Καμπάνθσ Α.Ε.,
ςφμφωνα με το άρκρο 82 του Ν. 2238/1994 και το ςχετικό πιςτοποιθτικό εκδόκθκε τθν 19 Ιουλίου 2012. Θ χριςθ 2011 κα κεωρθκεί περαιωμζνθ μετά τθν πάροδο 18 μθνϊν, περίοδο κατά τθν οποία οι φορολογικζσ αρχζσ μποροφν να
επανζλκουν για ζλεγχο ςφμφωνα με το αρ. 6 τθσ ΠΟΛ 1159/22.7.2011. Θ χριςθ 2012 κα ελεγχκεί από τουσ τακτικοφσ ορκωτοφσ ελεγκτζσ τθσ Εταιρείασ εντόσ του πρϊτου εξαμινου του 2013. Θ Διοίκθςθ δεν αναμζνει να προκφψουν ςθμαντικζσ
υποχρεϊςεισ για τισ φορολογικά ανζλεγκτεσ χριςεισ.
4. Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρθ επί των παγίων περιουςιακϊν ςτοιχείων τθσ Εταιρείασ.
5. Δεν υπάρχουν επίδικεσ ι υπό διαιτθςία διαφορζσ, κακϊσ και αποφάςεισ δικαςτικϊν ι διαιτθτικϊν οργάνων, που ενδζχεται να ζχουν ςθμαντικι επίπτωςθ ςτθν οικονομικι κατάςταςθ ι λειτουργία τθσ Εταιρείασ. θμειϊνεται ότι θ Εταιρεία
προζβθ ςε προςφυγι για τθν νομιμότοκθ επιςτροφι φόρου ςυγκζντρωςθσ κεφαλαίου φψουσ €5.900 χιλ. ωσ αχρεωςτιτωσ καταβλθκζντοσ και θ διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ, ςτθριηόμενθ ςτθ γνϊμθ των νομικϊν τθσ ςυμβοφλων, εκτιμά ότι θ
επιςτροφι του ποςοφ είναι κατ’ ουςίαν βζβαιθ (θμείωςθ 9).
6. Ο αρικμόσ του απαςχολοφμενου προςωπικοφ τθν 31 Δεκεμβρίου 2012 ιταν 9 άτομα (31 Δεκεμβρίου 2011: 8 άτομα).
7. Οι οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ περιλαμβάνονται ςτισ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εκνικισ Σράπεηασ τθσ Ελλάδοσ Α.Ε. (με ζδρα ςτθν Ελλάδα), που ςυμμετζχει άμεςα ςτο κεφάλαιο τθσ Εταιρείασ με ποςοςτό 100%. Οι
οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ ενςωματϊκθκαν ςε αυτζσ τθσ Εκνικισ Σράπεηασ τθσ Ελλάδοσ Α.Ε. με τθν μζκοδο τθσ ολικισ ενοποίθςθσ.
8. Σα ποςά των εςόδων και των εξόδων τθσ Εταιρείασ για τθ χριςθ 2012 και τα υπόλοιπα των απαιτιςεων και των υποχρεϊςεων ςτισ 31.12.2012 που προζκυψαν από ςυναλλαγζσ με ςυνδεδεμζνεσ εταιρείεσ και μζλθ τθσ διοίκθςθσ ζχουν ωσ
εξισ: α) Πωλιςεισ αγακϊν και υπθρεςιϊν €75.171 χιλ., β) Αγορζσ αγακϊν και υπθρεςιϊν €50 χιλ., γ) Απαιτιςεισ €165.509 χιλ., δ) Τποχρεϊςεισ €28 χιλ, ε) υναλλαγζσ και αμοιβζσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν και μελϊν διοίκθςθσ €32 χιλ., ςτ)
Απαιτιςεισ από διευκυντικά ςτελζχθ και μζλθ τθσ διοίκθςθσ €0 χιλ. και η) Τποχρεϊςεισ προσ διευκυντικά ςτελζχθ και μζλθ τθσ διοίκθςθσ €0 χιλ.

Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2013

Ο Πρόεδροσ του Δ..

Ο Διευθφνων φμβουλοσ

Ο Οικονομικόσ Διευθυντήσ

Ο Λογιςτήσ

Χρήςτοσ Πρωτόπαπασ
ΑΔΣ 061431

Αριςτοτζλησ Καρυτινόσ
ΑΔ ΑΙ2053388

Θηρεςία Μεςςάρη
ΑΔΣ ΑΑ003175

Άννα Χαλκιαδάκη
ΑΡ. ΑΔ. 78785 Α'

