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Δθλϊςεισ μελϊν του Διοικθτικοφ υμβουλίου
επί τθσ Οικονομικισ Ζκκεςθσ 30 Ιουνίου 2015

Διλωςθ Μελϊν του Διοικθτικοφ υμβουλίου ςφμφωνα με το άρκρο 5 του Ν. 3556/2007
Εμείσ τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ εταιρείασ MIG REAL ESTATE Α.Ε.Ε.Α.Ρ. και εξ’ όςων γνωρίηουμε,
δθλϊνουμε ότι:
(1) Οι εξαμθνιαίεσ ενδιάμεςεσ ςυνοπτικζσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ περιόδου που ζλθξε τθν 30 Ιουνίου
2015, καταρτίςκθκαν ςφμφωνα με το ΔΛΡ 34 και τα ΔΡΧΑ όπωσ υιοκετικθκαν από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ
και απεικονίηουν κατά τρόπο αλθκι τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν Κατάςταςθ Οικονομικισ
Θζςθσ, ςτθν Κατάςταςθ Αποτελεςμάτων και Συνολικϊν Εςόδων, ςτθν Κατάςταςθ Μεταβολϊν Ιδίων
Κεφαλαίων και ςτθν Κατάςταςθ Ταμειακϊν οϊν τθσ Εταιρείασ κακϊσ και αυτά των επιχειριςεων που
περιλαμβάνονται ςτθν ενοποίθςθ εκλαμβανομζνων ωσ ςφνολο.
(2) Θ εξαμθνιαία ζκκεςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου απεικονίηει κατά τρόπο αλθκι τισ πλθροφορίεσ που
απαιτοφνται βάςει τισ παραγράφου 6 του άρκρου 5 του Ν.3556/2007.

Ακινα, 12 Αυγοφςτου 2015
Ο Ρρόεδροσ του Δ.Σ.

Ο Αντιπρόεδροσ του Δ.Σ. και
Διευκφνων Σφμβουλοσ

To Εκτελεςτικό Μζλοσ του Δ.Σ.

Θλίασ Βολονάςθσ

Αριςτοτζλθσ Καρυτινόσ

Θθρεςία Μεςςάρθ
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Ζκκεςθ Διαχείριςθσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου
επί των Ενδιάμεςων Συνοπτικϊν Οικονομικϊν
Καταςτάςεων 30 Ιουνίου 2015
Πλα τα ποςά είναι ςε χιλιάδεσ Ευρϊ, εκτόσ εάν αναφζρεται διαφορετικά

Εξαμθνιαία Ζκκεςθ Διαχείριςθσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ Εταιρείασ
«MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ ΑΚΙΝΘΣΘ ΠΕΡΙΟΤΙΑ»
επί των Ενδιάμεςων Συνοπτικϊν Ενοποιθμζνων και Εταιρικϊν Οικονομικϊν Καταςτάςεων
τθσ εξάμθνθσ περιόδου που ζλθξε τθν 30.06.2015
Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 3556/2007 και τισ αποφάςεισ 1/434/3.7.2007 και 7/448/11.10.2007 τθσ
Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ, παρακζτουμε τθν Ζκκεςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Εταιρείασ (ςτο εξισ
Διοικθτικό Συμβοφλιο ι Δ.Σ.) για τισ Ενδιάμεςεσ Συνοπτικζσ Ενοποιθμζνεσ και Εταιρικζσ Οικονομικζσ
Καταςτάςεισ για τθν περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2015 ζωσ 30 Ιουνίου 2015 (όλα τα ποςά είναι ςε χιλιάδεσ
Ευρϊ, εκτόσ εάν αναφζρεται διαφορετικά).

ΘΜΑΝΣΙΚΑ ΕΣΑΙΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΣΑ
1.

Τθν 30 Ιανουαρίου 2015 τα Διοικθτικά Συμβοφλια τθσ Εταιρείασ («Απορροφϊςα») και τθσ μθτρικισ
εταιρείασ «ΕΘΝΙΚΘ ΡΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Ρ.» («Απορροφϊμενθ») ςε ςυνεδρίαςι τουσ, αποφάςιςαν τθν ζναρξθ
προπαραςκευαςτικϊν ενεργειϊν για τθ ςυγχϊνευςθ δι’ απορρόφθςθσ τθσ δεφτερθσ από τθν πρϊτθ
(reverse merger). Θ ςχεδιαηόμενθ ςυγχϊνευςθ ζχει προτακεί να πραγματοποιθκεί με ενοποίθςθ των
ςτοιχείων ενεργθτικοφ και πακθτικοφ των ωσ άνω αναφερόμενων εταιρειϊν, με ςυνδυαςμζνθ εφαρμογι
των διατάξεων των άρκρων 68 επ. του ν. 2190/1920 και του ν. 2166/1993, όπωσ ιςχφουν. Ωσ θμερομθνία
μεταςχθματιςμοφ ζχει οριςτεί θ 31 Ιανουαρίου 2015.

2. Τα από 06 Αυγοφςτου 2015 Διοικθτικά Συμβοφλια τθσ Απορροφϊςασ και τθσ Απορροφϊμενθσ ενζκριναν
το ςχζδιο ςφμβαςθσ ςυγχϊνευςθσ δι’ απορρόφθςθσ τθσ δεφτερθσ από τθν πρϊτθ ςφμφωνα με τα άρκρα
69 επ. του κ.ν. 2190/1920 και τα αρ. 1-5 του Ν. 2166/1993, ζκαςτοσ όπωσ ιςχφει (Οράτε «ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ
ΤΘΝ ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»).

Θ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΘΕΘ ΚΑΙ ΧΡΘΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΠΙΔΟΘ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ
Τθν 30 Ιουνίου 2015 και 31 Δεκεμβρίου 2014 το χαρτοφυλάκιο του Ομίλου αποτελείτο από 36 εμπορικά
ακίνθτα (κυρίωσ τραπεηικά καταςτιματα και γραφεία) ςυνολικισ εκμιςκϊςιμθσ επιφάνειασ 29 χιλ. τ.μ. Επίςθσ,
ο Πμιλοσ τθν 30 Ιουνίου 2015 κατείχε δφο ακίνθτα ςτθ ουμανία. Θ εφλογθ αξία των επενδφςεων ςε ακίνθτα
του Ομίλου τθν 30 Ιουνίου 2015 ανερχόταν ςε €47.765 (31 Δεκεμβρίου 2014: €52.503).
Κφκλοσ εργαςιϊν: Το ςφνολο του κφκλου εργαςιϊν κατά το α’ εξάμθνο που ζλθξε τθν 30 Ιουνίου 2015 ανιλκε
ςε €1.252, το οποίο αφορά ςε ζςοδα από μιςκϊματα, ζναντι €1.711 τθν αντίςτοιχθ περίοδο του 2014,
παρουςιάηοντασ μείωςθ 26,8%. Θ ςυγκεκριμζνθ μείωςθ υπιρξε αποτζλεςμα τροποποιιςεων,
επαναδιαπραγματεφςεων ι καταγγελιϊν μιςκωτικϊν ςυμβάςεων.
Κακαρό κζρδοσ / (ηθμιά) από αναπροςαρμογι των επενδφςεων ςε ακίνθτα ςε εφλογθ αξία: Κατά το α’
εξάμθνο 2015 θ εφλογθ αξία των επενδφςεων ςε ακίνθτα εμφάνιςε μείωςθ φψουσ €4.787 (ζναντι κερδϊν €421
τθν προθγοφμενθ περίοδο).
Λόγω των τρεχουςϊν ςυνκθκϊν που επικρατοφν ςτθν Ελλθνικι αγορά, όπου οι ρυκμοί των περιςςοτζρων
επενδυτικϊν ι αναπτυξιακϊν ζργων υποδομισ ζχουν επιβραδυνκεί ι ματαιωκεί και υπάρχει ζνασ πολφ
περιοριςμζνοσ αρικμόσ πραγματοποιθκειςϊν ςυναλλαγϊν, και ςφμφωνα με το VPGA9 «Εκτιμήςεισ ςε αγορζσ
ευάλωτεσ ςε αλλαγή: Βεβαιότητα και Αβεβαιότητα» (Red Book, 9th edition, January 2014), κα κζλαμε να
επιςτιςουμε τθν προςοχι ςασ ςτο γεγονόσ ότι οι τελευταίεσ οικονομικζσ εξελίξεισ (όπωσ θ επιβολι ελζγχου
ςτθν κίνθςθ κεφαλαίων τθν 29θ Ιουνίου) ζχουν λθφκεί υπ’ όψιν τθν 30.06.2015 ςτο πλαίςιο τθσ βαςικισ
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Ζκκεςθ Διαχείριςθσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου
επί των Ενδιάμεςων Συνοπτικϊν Οικονομικϊν
Καταςτάςεων 30 Ιουνίου 2015

Πλα τα ποςά είναι ςε χιλιάδεσ Ευρϊ, εκτόσ εάν αναφζρεται διαφορετικά
εκτιμθτικισ προςζγγιςθσ. Ειδικότερα για τον κλάδο των ακινιτων (τα οποία δεν είναι άμεςα ρευςτοποιιςιμα
περιουςιακά ςτοιχεία, δθλ. είναι non-liquid assets), τα οποιαδιποτε οικονομικά γεγονότα αναμφιςβιτθτα
επιδροφν ςτθν κινθτικότθτα τθσ αγοράσ, αλλά οι επιπτϊςεισ τουσ ςε αγορζσ με μθ άμεςα ρευςτοποιιςιμα
περιουςιακά ςτοιχεία, όπωσ θ αγορά του real estate, εάν τελικά εμφανιςτοφν, εμφανίηονται με χρονικι
υςτζρθςθ και αφοφ θ αγορά αποτυπϊςει τισ κετικζσ ι αρνθτικζσ τάςεισ ςε ενοίκια, αποδόςεισ και όλεσ τισ
άλλεσ παραμζτρουσ που επθρεάηουν τισ αξίεσ των ακινιτων. Λαμβάνοντασ υπ’ όψιν ότι θ κατάςταςθ αυτι
είναι πρωτόγνωρθ ςε ςχζςθ με τθν κανονικότθτα ςτθ λειτουργία των αγορϊν χριματοσ και κεφαλαίων, θ
Διοίκθςθ κα παρακολουκεί τισ τάςεισ που κα εκδθλωκοφν ςτθν κτθματαγορά τουσ προςεχείσ μινεσ. Στο
πλαίςιο αυτό επιςθμαίνουμε ότι παρά τουσ υφιςτάμενουσ παράγοντεσ αυξθμζνθσ εκτιμθτικισ αβεβαιότθτασ,
το εξαγόμενο αποτζλεςμα αποτελεί τθ βζλτιςτθ εκτίμθςθ των επενδυτικϊν ακινιτων του Ομίλου, ςφμφωνα με
τα δεδομζνα που κατζςτθ δυνατόν να ςυλλζξουν οι ανεξάρτθτοι τακτικοί εκτιμθτζσ, υπό τισ παροφςεσ
περιςτάςεισ και τουσ υφιςτάμενουσ περιοριςμοφσ.
Λειτουργικά κζρδθ / (ηθμιζσ): Οι λειτουργικζσ ηθμιζσ του Ομίλου για το α’ εξάμθνο 2015 ανιλκαν ςε €4.341
(ζναντι λειτουργικϊν κερδϊν €1.566 τθσ προθγοφμενθσ περιόδου). Μθ λαμβανομζνθσ υπ’ όψιν του κακαροφ
κζρδουσ / (ηθμιάσ) από αναπροςαρμογι των επενδφςεων ςε ακίνθτα ςε εφλογθ αξία, για το α’ εξάμθνο 2015
τα λειτουργικά κζρδθ του Ομίλου ανιλκαν ςε ποςό €446, ζναντι ποςοφ €1.145 τθσ προθγοφμενθσ περιόδου
(μείωςθ 61,1%). Θ μείωςθ οφείλεται κυρίωσ ςτθ μείωςθ του κφκλου εργαςιϊν του Ομίλου, όπωσ αναφζρεται
παραπάνω.
Φόροι: Ωσ Ανϊνυμθ Εταιρεία Επενδφςεων ςε Ακίνθτθ Ρεριουςία ςφμφωνα με το άρκρο 31 παρ. 3 του
ν.2778/1999, όπωσ ιςχφει θ Εταιρεία δεν υπόκειται ςε φόρο ειςοδιματοσ, αλλά φορολογείται βάςει των
επενδφςεϊν τθσ πλζον των διακεςίμων τθσ. Ριο αναλυτικά, θ Εταιρεία φορολογείται με ςυντελεςτι φόρου ίςο
με το 10% επί του εκάςτοτε ιςχφοντοσ επιτοκίου παρζμβαςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Κεντρικισ Τράπεηασ (εφεξισ
«ΕΚΤ») προςαυξθμζνου κατά 1 ποςοςτιαία μονάδα, επί του μζςου όρου των εξαμθνιαίων επενδφςεων τθσ
πλζον διακεςίμων ςε τρζχουςεσ τιμζσ.
Θ κυγατρικι τθσ Εταιρείασ «Egnatia Properties S.A.» φορολογείται ςτο ειςόδθμά τθσ, βάςει φορολογικοφ
16,0% ςτθ ουμανία. Για το α’ εξάμθνο 2015, δεν ζχουν προκφψει ςθμαντικοί φόροι εξωτερικοφ.
Οι φόροι ςε επίπεδο Ομίλου κατά το α’ εξάμθνο 2015 ιταν πιςτωτικοί και ανιλκαν ςε €99, ζναντι €66 τθσ
προθγοφμενθσ περιόδου παρουςιάηοντασ αφξθςθ κατά 50,0% θ οποία οφείλεται κυρίωσ ςτθ μείωςθ του
αναβαλλόμενου φόρου πακθτικοφ ςε ςχζςθ με τθν 31 Δεκεμβρίου 2014 λόγω αφξθςθσ τθσ φορολογικισ αξίασ
των ακινιτων του Ομίλου ςτθ ουμανία.
Κζρδθ / (ηθμιζσ) περιόδου: Το α’ εξάμθνο 2015 ο Πμιλοσ είχε ηθμιζσ περιόδου φψουσ €4.339 ζναντι κερδϊν
φψουσ €1.680 τθσ προθγοφμενθσ περιόδου. Μθ λαμβανομζνου υπ’ όψιν του κακαροφ κζρδουσ / (ηθμιάσ) από
αναπροςαρμογι των επενδφςεων ςε ακίνθτα ςε εφλογθ αξία, για το α’ εξάμθνο 2015 τα κζρδθ περιόδου του
Ομίλου ανιλκαν ςε ποςό €448, ζναντι κερδϊν περιόδου ποςοφ €1.259 τθσ προθγοφμενθσ περιόδου (μείωςθ
64,4%). Θ μείωςθ οφείλεται κυρίωσ ςτθ μείωςθ του κφκλου εργαςιϊν του Ομίλου, όπωσ αναφζρεται
παραπάνω.
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Πλα τα ποςά είναι ςε χιλιάδεσ Ευρϊ, εκτόσ εάν αναφζρεται διαφορετικά
ΒΑΙΚΟΙ ΔΕΙΚΣΕ ΜΕΣΡΘΘ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΘΣΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΘΣΑ
30.06.2015

31.12.2014
(όπωσ
αναμορφϊκθκαν)

Δείκτθσ Γενικισ ι Άμεςθσ Ρευςτότθτασ
(Κυκλοφοροφν ενεργθτικό / Βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ)
Δείκτθσ Μόχλευςθσ (Δανειςμόσ / Σφνολο ενεργθτικοφ)
LTV (Δάνεια προσ Αξία χαρτοφυλακίου ακινιτων)
(Net LTV) *Κακαρά Δάνεια (Δάνεια μείον Ταμειακά Διακζςιμα και Ιςοδφναμα)
προσ Αξία χαρτοφυλακίου ακινιτων+
Εςωτερικι Λογιςτικι Αξία (NAV)

1,01x

1,16x

22,0%
23,2%

20,7%
21,9%

17,7%

16,6%

30.06.2015

31.12.2014
(όπωσ αναμορφϊκθκαν)

Εςωτερικι Λογιςτικι Αξία
Αρικμόσ Μετοχϊν τζλουσ χριςθσ (ςε χιλ.)
Εςωτερικι Λογιςτικι Αξία (ανά μετοχι)

39.489
14.074
2,81

43.941
14.074
3,12

Από 01.01. ζωσ
30.06.2015
30.06.2014

Μεταβολι
%

(όπωσ
αναμορφϊκθκαν)

Κζρδθ / (ηθμιζσ) περιόδου
Ρλζον: Αποςβζςεισ ενςϊματων παγίων περιουςιακϊν
ςτοιχείων
Ρλζον / Μείον: Κακαρά χρθματοοικονομικά ζξοδα / (ζςοδα)
Ρλζον / Μείον: Φόροι
Κζρδθ / (ηθμιζσ) προ τόκων, φόρων και αποςβζςεων
(EBITDA)
Μείον / Ρλζον: Κακαρό (κζρδοσ) / ηθμιά από αναπροςαρμογι
των επενδφςεων ςε ακίνθτα ςε εφλογθ αξία
Αναπροςαρμοςμζνα κζρδθ προ τόκων, φόρων,
αποςβζςεων και κακαρισ ηθμιάσ από αναπροςαρμογι των
ακινιτων (Adjusted EBITDA)
Κεφάλαια από λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ
(Funds from Operations – FFO)
Κζρδθ / (ηθμιζσ) περιόδου
Ρλζον: Αποςβζςεισ ενςϊματων παγίων περιουςιακϊν
ςτοιχείων
Μείον / Ρλζον: Κακαρό (κζρδοσ) / ηθμιά από
αναπροςαρμογι των επενδφςεων ςε ακίνθτα ςε εφλογθ
αξία
FFO

(4.339)

1.680

19

19

97
(99)

(48)
(66)

(4.322)

1.585

4.787

(421)

465

1.164

Από 01.01. ζωσ
30.06.2015
30.06.2014

(60,1)%

Μεταβολι
%

(όπωσ
αναμορφϊκθκαν)

(4.339)

1.680

19

19

4.787

(421)

467

1.278

(63,5)%
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ΓΕΓΟΝΟΣΑ ΜΕΣΑ ΣΘΝ ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ ΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΕΩΝ
Τα από 6 Αυγοφςτου 2015 Διοικθτικά Συμβοφλια τθσ Απορροφϊςασ και τθσ Απορροφϊμενθσ ενζκριναν το
ςχζδιο ςφμβαςθσ ςυγχϊνευςθσ (εφεξισ το «Σχζδιο Σφμβαςθσ Συγχϊνευςθσ») δι’ απορρόφθςθσ τθσ δεφτερθσ
από τθν πρϊτθ (εφεξισ θ «Συγχϊνευςθ») ςφμφωνα με τα άρκρα 69 επ. του κ.ν. 2190/1920 και τα αρ. 1-5 του
Ν. 2166/1993, ζκαςτοσ όπωσ ιςχφει.
Θ ςχζςθ ανταλλαγισ για τουσ μετόχουσ των ςυγχωνευόμενων εταιρειϊν ζχει ωσ ακολοφκωσ:
• Κάκε μζτοχοσ τθσ Απορροφϊςασ (εκτόσ τθσ Εκνικι Ρανγαία) κα ανταλλάςςει 1 κοινι ονομαςτικι μετά
ψιφου μετοχι ονομαςτικισ αξίασ 3,00 Ευρϊ εκάςτθ που κατζχει ςτθν Απορροφϊςα, με 0,591602815 νζεσ
κοινζσ ονομαςτικζσ μετά ψιφου μετοχζσ τθσ Απορροφϊςασ (όπωσ κα ζχει προκφψει από τθ Συγχϊνευςθ)
νζασ ονομαςτικισ αξίασ 3,00 Ευρϊ ζκαςτθ.
• Κάκε μζτοχοσ τθσ Απορροφϊμενθσ κα ανταλλάςςει 1 κοινι ονομαςτικι μετά ψιφου μετοχι ονομαςτικισ
αξίασ 4,00 Ευρϊ εκάςτθ που κατζχει ςτθν Απορροφωμζνθ, με 1,334251532 νζεσ κοινζσ ονομαςτικζσ μετά
ψιφου μετοχζσ τθσ Απορροφϊςασ (όπωσ κα ζχει προκφψει από τθ Συγχϊνευςθ) νζασ ονομαςτικισ αξίασ
3,00 Ευρϊ ζκαςτθ.
• Κάκε μζτοχοσ τθσ Απορροφϊμενθσ κα ανταλλάςςει 1 κοινι εξαγοράςιμθ μετά ψιφου μετοχι
ονομαςτικισ αξίασ 4,00 Ευρϊ εκάςτθ που κατζχει ςτθν Απορροφϊμενθ, με 1,334251532 νζεσ κοινζσ
ονομαςτικζσ μετά ψιφου μετοχζσ τθσ Απορροφϊςασ (όπωσ κα ζχει προκφψει από τθ Συγχϊνευςθ) νζασ
ονομαςτικισ αξίασ 3,00 Ευρϊ ζκαςτθ.
Μετά τθ Συγχϊνευςθ, το μετοχικό κεφάλαιο τθσ νζασ εταιρείασ κα ανζρχεται πλζον ςε €766.484 και κα
διαιρείται ςε 255.494.534 κοινζσ ονομαςτικζσ μετοχζσ, ονομαςτικισ αξίασ 3,00 Ευρϊ ζκαςτθ.
Τα ανωτζρω τελοφν υπό τθν ζγκριςθ των Γενικϊν Συνελεφςεων των ςυγχωνευόμενων εταιρειϊν και υπό τθν
ζγκριςθ του Υπουργείου Οικονομίασ Υποδομϊν, Ναυτιλίασ & Τουριςμοφ (Δ/νςθ Ανωνφμων Εταιρειϊν και
Ρίςτεωσ) ςφμφωνα με το άρκρο 74 του Κ.Ν. 2190/1920 και τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ ωσ προσ το ςκζλοσ
τθσ τροποποίθςθσ του καταςτατικοφ τθσ Εταιρείασ, μετά τθν αφξθςθ του μετοχικοφ τθσ κεφαλαίου ςυνεπεία
τθσ Συγχϊνευςθσ.
Δεν υπάρχουν άλλα ςθμαντικά γεγονότα μεταγενζςτερα τθσ θμερομθνίασ των Οικονομικϊν Καταςτάςεων που
να αφοροφν τον Πμιλο ι τθν Εταιρεία, για τα οποία να επιβάλεται αναφορά από τα Διεκνι Ρρότυπα
Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ.

ΤΝΕΧΙΘ ΣΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΘ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΑ
Οι ενοποιθμζνεσ και εταιρικζσ ενδιάμεςεσ ςυνοπτικζσ οικονομικζσ καταςτάςεισ ζχουν ςυνταχκεί με βάςθ τθν
αρχι τθσ ςυνζχιςθσ τθσ δραςτθριότθτασ, θ οποία προχποκζτει ότι ο Πμιλοσ και θ Εταιρεία είναι ςε κζςθ να
ανταποκρικοφν ςτισ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ τουσ ςτο εγγφσ μζλλον. Συγκεκριμζνα:
Το α’ εξάμθνο 2015 ο Πμιλοσ είχε ηθμιζσ περιόδου φψουσ €4.339 ζναντι κερδϊν περιόδου φψουσ €1.680 τθσ
προθγοφμενθσ περιόδου. Μθ λαμβανομζνθσ υπ’ όψιν τθσ κακαρισ ηθμιάσ από αναπροςαρμογι των
επενδφςεων ςε ακίνθτα ςε εφλογθ αξία, για το α’ εξάμθνο 2015, ο Πμιλοσ κατζγραψε κζρδθ περιόδου που
ανιλκαν ςτο ποςό των €448.
Επιπροςκζτωσ, ζωσ το τζλοσ του ζτουσ αναμζνεται να ολοκλθρωκεί θ αντίςτροφθ ςυγχϊνευςθ τθσ Εταιρείασ
με τθ μθτρικι τθσ εταιρεία, ΕΘΝΙΚΘ ΡΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Ρ. (εφεξισ «Εκνικι Ρανγαία») (Οράτε «ΣΘΜΑΝΤΙΚΑ
ΕΤΑΙΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ»). Τθν 30 Ιουνίου 2015 το χαρτοφυλάκιο του Ομίλου τθσ Εκνικι Ρανγαία αποτελείτο από
316 εμπορικά ακίνθτα (κυρίωσ τραπεηικά καταςτιματα και γραφεία) ςυνολικισ εκμιςκϊςιμθσ επιφάνειασ 872
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χιλ. τμ. ςτθν Ελλάδα, τθν Ιταλία, τθ ουμανία και τθ Βουλγαρία με ςυνολικι εφλογθ αξία επενδφςεων ςε
ακίνθτα €1.400.506 τθν 30 Ιουνίου 2015.
Σθμειϊνεται ότι μθ λαμβανομζνθσ υπ’ όψιν τθσ κακαρισ ηθμιάσ από αναπροςαρμογι των επενδφςεων ςε
ακίνθτα ςε εφλογθ αξία, για το α’ εξάμθνο 2015 τα κζρδθ περιόδου του Ομίλου τθσ Εκνικι Ρανγαία το α’
εξάμθνο 2015 ανιλκαν ςε ποςό €36.852, ζναντι κερδϊν περιόδου ποςοφ €37.564 τθσ προθγοφμενθσ
περιόδου. Επίςθσ, τθν 30 Ιουνίου 2015, ο δείκτθσ άμεςθσ ρευςτότθτασ του Ομίλου τθσ Εκνικι Ρανγαία
ανζρχεται ςε 2,6x με τθ ςυνολικι αξία του κυκλοφοροφντοσ ενεργθτικοφ του να υπερβαίνει το ςφνολο των
βραχυπρόκεςμων υποχρεϊςεϊν του κατά το ποςό των €87.962.
Θ Εκνικι Ρανγαία διατθρεί ςθμαντικοφ φψουσ ςυνζργειεσ με τθν ΕΤΕ, ςτο πλαίςιο μιςκϊςεων ακινιτων
ιδιοκτθςίασ του από τθν ΕΤΕ. Ωςτόςο, ο Πμιλοσ τθσ Εκνικι Ρανγαία το τελευταίο ζτοσ ζχει προχωριςει ςε
επενδφςεισ οι οποίεσ ςυνζβαλαν ςτθ διαςπορά του χαρτοφυλακίου των ακινιτων του. Ωσ αποτζλεςμα, τα
ζςοδα από μιςκϊματα του Ομίλου τθσ Εκνικι Ρανγαία για τθν εξαμθνιαία περίοδο που ζλθξε τθν 30 Ιουνίου
2015 από τθν ΕΤΕ ανιλκαν ςε €34.203, ιτοι 62,3% ζναντι €34.416 (81,9%) του α’ εξαμινου του 2014.
Ραρά τισ δυςμενείσ τρζχουςεσ οικονομικζσ ςυνκικεσ θ Διοίκθςθ κεωρεί ότι ο Πμιλοσ κα ςυνεχίςει απρόςκοπτα
τθ δραςτθριότθτά του και ότι τα ζςοδα και τα διακζςιμα του Ομίλου είναι επαρκι για να καλφψουν τθν
εξυπθρζτθςθ του δανειςμοφ και τθν πλθρωμι των λειτουργικϊν του εξόδων ςτο εγγφσ μζλλον.
υμπζραςμα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ:
Λαμβάνοντασ υπ’ όψιν τα ανωτζρω, θ Διοίκθςθ κεωρεί ότι δεν τίκεται κζμα ςυνζχιςθσ τθσ επιχειρθματικισ
δραςτθριότθτασ και για το λόγο αυτό ςυνζταξε τισ ενδιάμεςεσ ςυνοπτικζσ οικονομικζσ τθσ καταςτάςεισ με
βάςθ τθν αρχι τθσ ςυνζχιςθσ τθσ επιχειρθματικισ τθσ δραςτθριότθτασ.

ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ
Κατά το 2014 ςθμειϊκθκε αυξθμζνθ επενδυτικι δραςτθριότθτα ςε χαρτοφυλάκια ακινιτων με επενδυτικά
χαρακτθριςτικά ανάλογα με αυτά των ακινιτων του Ομίλου μασ. Εντόσ του α’ εξαμινου του 2015, λόγω των
τρεχουςϊν ςυνκθκϊν που επικρατοφν ςτθν Ελλθνικι αγορά, οι ρυκμοί των περιςςοτζρων επενδυτικϊν ι
αναπτυξιακϊν ζργων υποδομισ ζχουν επιβραδυνκεί ι ματαιωκεί και υπάρχει ζνασ πολφ περιοριςμζνοσ
αρικμόσ πραγματοποιθκειςϊν ςυναλλαγϊν. Θ επικείμενθ ςφναψθ ςυμφωνίασ με τον Ευρωπαϊκό Μθχανιςμό
Στθρίξεωσ αποτελεί ζνα ςθμαντικό βιμα για τον περιοριςμό τθσ αβεβαιότθτασ και τθν αποκατάςταςθ του
κλίματοσ εμπιςτοςφνθσ και δφναται να αποτελζςει ευκαιρία επανεκκινιςεωσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ.
Κατά το β’ εξάμθνο του 2015 αναμζνεται να ολοκλθρωκεί θ αντίςτροφθ ςυγχϊνευςθ τθσ Εταιρείασ με τθ
μθτρικι τθσ εταιρεία, Εκνικι Ρανγαία. Θ εταιρεία που κα προκφψει μετά τθ ςυγχϊνευςθ κα ζχει το
απαραίτθτο μζγεκοσ και ζμπειρο ςτελεχιακό δυναμικό που κα τθσ επιτρζψει να ανταγωνιςτεί αποτελεςματικά
τισ άλλεσ εταιρείεσ του κλάδου και κα δθμιουργιςει ςυνκικεσ για περαιτζρω ανάπτυξθ τόςο εντόσ τθσ
Ελλάδοσ όςο και ςτθν ευρφτερθ περιοχι τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ. Επιπλζον, οι ςυνζργειεσ που κα προκφψουν από τθν
απορρόφθςθ τθσ Εκνικι Ρανγαία κα δθμιουργιςουν προοπτικι ανάπτυξθσ για τθ νζα εταιρεία κακϊσ τόςο το
ικανό μζγεκοσ τθσ εταιρείασ που κα προκφψει όςο και θ ενίςχυςι τθσ με εξειδικευμζνα και ζμπειρα ςτελζχθ
κα τθσ δϊςουν τθ δυνατότθτα να ελκφςει νζα κεφάλαια από τισ αγορζσ (μόλισ το επιτρζψουν οι ςυνκικεσ τθσ
οικονομίασ) τα οποία κα επενδυκοφν μζςω νζων αποκτιςεων ακινιτων που κα διευρφνουν το χαρτοφυλάκιο
τθσ νζασ εταιρείασ κα βελτιϊςουν τθ μιςκωτικι και γεωγραφικι διαςπορά του με τελικό ςτόχο τθν περαιτζρω
δθμιουργία αξίασ για τουσ μετόχουσ τθσ.
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ΘΜΑΝΣΙΚΟΙ ΚΙΝΔΤΝΟΙ
Μεταβολζσ ςτισ αξίεσ των ακινιτων (κίνδυνοσ τιμϊν)
Ο Πμιλοσ εκτίκεται ςε κίνδυνο από τθν μεταβολι τθσ αξίασ των ακινιτων και μιςκωμάτων θ οποία μπορεί να
προζρχεται: α) από τισ εξελίξεισ τθσ κτθματαγοράσ ςτθν οποία δραςτθριοποιείται ο Πμιλοσ, β) από τα
χαρακτθριςτικά των ακινιτων ιδιοκτθςίασ του και γ) από γεγονότα που αφοροφν τουσ υφιςτάμενουσ μιςκωτζσ
του Ομίλου. Ο Πμιλοσ ελαχιςτοποιεί τθν ζκκεςθ του ςτον κίνδυνο αυτό, κακϊσ θ πλειοψθφία των μιςκωτθρίων
του Ομίλου αφορά ςε λειτουργικζσ μιςκϊςεισ με μιςκωτζσ υψθλισ πιςτολθπτικισ ικανότθτασ.
Ο Πμιλοσ διζπεται από κεςμικό πλαίςιο (Ν. 2778/1999), ςφμφωνα με το οποίο: α) απαιτείται περιοδικι
αποτίμθςθ των ακινιτων του Ομίλου από ανεξάρτθτο εκτιμθτι, β) απαιτείται αποτίμθςθ τθσ αξίασ των
ακινιτων προ απόκτθςθσ ι προ πϊλθςθσ από ανεξάρτθτο εκτιμθτι, γ) επιτρζπεται θ ανζγερςθ, αποπεράτωςθ
ι επιςκευι ακινιτων εφόςον τα ςχετικά κόςτθ δεν ξεπερνοφν το 40,0% τθσ τελικισ εμπορικισ αξίασ μετά τθν
ολοκλιρωςθ των ζργων και δ) απαγορεφεται θ αξία κάκε ακινιτου να υπερβαίνει το 25,0% τθσ αξίασ του
χαρτοφυλακίου ακινιτων. Το κακεςτϊσ αυτό ςυμβάλλει ςθμαντικά ςτθν αποφυγι ι/και ςτθν ζγκαιρθ
αντιμετϊπιςθ των ςχετικϊν κινδφνων.
Ωσ προσ τθν επίδραςθ των τρεχουςϊν οικονομικϊν εξελίξεων ςε ςχζςθ με τισ αξίεσ των ακινιτων οράτε τθ
ςχετικι αναφορά μασ ςτο κεφάλαιο «Θ Οικονομικι Θζςθ και Χρθματοοικονομικι Επίδοςθ του Ομίλου»,
παράγραφοσ για το «Κακαρό κζρδοσ / (ηθμία) από αναπροςαρμογι των επενδφςεων ςε εφλογθ αξία» τθσ
παροφςασ ζκκεςθσ.
Επιςφάλειεσ από μιςκωτζσ (πιςτωτικόσ κίνδυνοσ)
Ο πιςτωτικόσ κίνδυνοσ αφορά περιπτϊςεισ ακζτθςθσ υποχρζωςθσ αντιςυμβαλλομζνων να εκπλθρϊςουν τισ
ςυναλλακτικζσ τουσ υποχρεϊςεισ. Ο Πμιλοσ ζχει ςυγκεντρϊςεισ πιςτωτικοφ κινδφνου αναφορικά με τα
ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα και τισ απαιτιςεισ από μιςκϊματα που προζρχονται από ςυμβόλαια
λειτουργικισ μίςκωςθσ ακίνθτθσ περιουςίασ. Δεν αναμζνονται ςθμαντικζσ ηθμίεσ κακϊσ οι ςυμφωνίεσ
μίςκωςθσ ακινιτων πραγματοποιοφνται με πελάτεσ - μιςκωτζσ με επαρκι πιςτολθπτικι ικανότθτα.
Πλθκωριςτικόσ κίνδυνοσ
Θ αβεβαιότθτα για τθ πραγματικι αξία των επενδφςεων του Ομίλου από ενδεχόμενθ ςθμαντικι αφξθςθ του
πλθκωριςμοφ ςτο μζλλον. Θ Εταιρεία κεωρεί ότι δεν υφίςταται πλθκωριςτικόσ κίνδυνοσ, κακότι ςτο ςθμερινό
μακροοικονομικό περιβάλλον δεν προβλζπεται αφξθςθ του πλθκωριςμοφ.
Κίνδυνοσ ταμειακϊν ροϊν και κίνδυνοσ μεταβολϊν εφλογθσ αξίασ λόγω μεταβολισ των επιτοκίων
Ο Πμιλοσ ζχει ςτο ενεργθτικό του ςθμαντικά ζντοκα ςτοιχεία που περιλαμβάνουν κατακζςεισ όψεωσ και
βραχυπρόκεςμεσ τραπεηικζσ κατακζςεισ. Επίςθσ, ο Πμιλοσ ζχει ςτο πακθτικό του δανειακζσ υποχρεϊςεισ. Ο
Πμιλοσ είναι εκτεκειμζνοσ ςτισ διακυμάνςεισ των επιτοκίων που επικρατοφν ςτθν αγορά και τα οποία
επθρεάηουν τθν χρθματοοικονομικι του κζςθ, κακϊσ και τισ ταμειακζσ του ροζσ. Το κόςτοσ δανειςμοφ δφναται
να αυξάνεται ωσ αποτζλεςμα τζτοιων αλλαγϊν και να δθμιουργοφνται ηθμιζσ ι να μειϊνεται κατά τθν
εμφάνιςθ απρόοπτων γεγονότων. Για τθ μείωςθ τθσ ζκκεςθσ του Ομίλου ςε διακυμάνςεισ των επιτοκίων λόγω
των μακροπρόκεςμων δανειακϊν υποχρεϊςεων, οι θμερομθνίεσ αναπροςαρμογισ των επιτοκίων
περιορίηονται βάςει ςφμβαςθσ ςτθ μζγιςτθ περίοδο του ενόσ μινα.
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Καταςτάςεων 30 Ιουνίου 2015

Πλα τα ποςά είναι ςε χιλιάδεσ Ευρϊ, εκτόσ εάν αναφζρεται διαφορετικά
Κίνδυνοσ ρευςτότθτασ
Ο υφιςτάμενοσ ι μελλοντικόσ κίνδυνοσ για τα κζρδθ και το κεφάλαιο που απορρζει από τθν αδυναμία του
Ομίλου να ειςπράξει λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ χωρίσ να υποςτεί ςθμαντικζσ απϊλειεσ. Ο Πμιλοσ εξαςφαλίηει
τθν απαιτοφμενθ ρευςτότθτα εγκαίρωσ ϊςτε να ικανοποιιςει εμπρόκεςμα τισ υποχρεϊςεισ του, μζςω τθσ
τακτικισ παρακολοφκθςθσ των αναγκϊν ρευςτότθτασ και των ειςπράξεων των οφειλϊν από τουσ μιςκωτζσ και
τθσ ςυνετισ διαχείριςθσ των διακεςίμων. Θ ρευςτότθτα του Ομίλου παρακολουκείται από τθ Διοίκθςθ ςε
τακτά χρονικά διαςτιματα.
Διαχείριςθ κεφαλαιουχικοφ κινδφνου
Ο ςκοπόσ του Ομίλου κατά τθ διαχείριςθ των κεφαλαίων είναι θ διαςφάλιςθ τθσ ικανότθτάσ του να ςυνεχίςει
τθ δραςτθριότθτά του ϊςτε να εξαςφαλίηει τισ αποδόςεισ για τουσ μετόχουσ και τα οφζλθ των λοιπϊν μερϊν
τα οποία ςχετίηονται με τον Πμιλο και να διατθρεί μία βζλτιςτθ κεφαλαιακι διάρκρωςθ. Σφμφωνα με τθν
κοινι πρακτικι του κλάδου ςτθν Ελλάδα, θ εξζλιξθ τθσ κεφαλαιακισ διάρκρωςθσ του Ομίλου παρακολουκείται
με τον δείκτθ μόχλευςθσ (debt ratio ι gearing ratio). Ο δείκτθσ υπολογίηεται διαιρϊντασ τα ςυνολικά δάνεια
προσ το ςφνολο ενεργθτικοφ, όπωσ εμφανίηονται ςτθν κατάςταςθ οικονομικισ κζςθσ. Το νομικό κακεςτϊσ που
διζπει τισ Α.Ε.Ε.Α.Ρ. ςτθν Ελλάδα επιτρζπει ςτισ Ελλθνικζσ Α.Ε.Ε.Α.Ρ. τθ ςφναψθ δανείων και παροχι
πιςτϊςεων ςε αυτζσ με ποςά που ςτο ςφνολό τουσ δεν υπερβαίνουν το 75,0% του ενεργθτικοφ τουσ, για τθν
απόκτθςθ και αξιοποίθςθ ακινιτων. Στόχοσ τθσ Διοίκθςθσ του Ομίλου είναι θ βελτιςτοποίθςθ των κεφαλαίων
του Ομίλου μζςω τθσ ςωςτισ διαχείριςθσ των πιςτϊςεων του.
Ραρακάτω παρουςιάηεται ο δείκτθσ μόχλευςθσ κατά τθν 30 Ιουνίου 2015 και 31 Δεκεμβρίου 2014:
Όμιλοσ
Εταιρεία
30.06.2015
31.12.2014
30.06.2015
31.12.2014
Δανειακζσ υποχρεϊςεισ
11.501
11.890
4.609
5.200
Σφνολο ενεργθτικοφ
52.376
57.472
45.459
50.541
Δείκτθσ μόχλευςθσ
22,0%
20,7%
10,1%
10,3%
Εξωτερικοί παράγοντεσ και διεκνείσ επενδφςεισ
Ο Πμιλοσ ζχει επενδφςεισ ςτθ ουμανία. Εξωτερικοί παράγοντεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν τισ ςχετικζσ
επενδφςεισ είναι θ πολιτικι και οικονομικι αςτάκεια, κακϊσ και αλλαγζσ ςτο φορολογικό πλαίςιο που διζπει
τισ επενδφςεισ ςε ακίνθτα ςτισ ωσ άνω χϊρεσ.

ΤΝΑΛΛΑΓΕ ΜΕ ΤΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΘ
Πλεσ οι ςυναλλαγζσ με τα ςυνδεδεμζνα μζρθ ζχουν διενεργθκεί βάςει τθσ αρχισ των ίςων αποςτάςεων
(ςφμφωνα με τουσ ςυνικεισ εμπορικοφσ όρουσ για αντίςτοιχεσ ςυναλλαγζσ με τρίτουσ). Οι ςθμαντικζσ
ςυναλλαγζσ με ςυνδεδεμζνα μζρθ, όπωσ ορίηονται από το Δ.Λ.Ρ. 24, περιγράφονται αναλυτικά ςτθ Σθμείωςθ
22 τθσ Ενδιάμεςθσ Συνοπτικισ Χρθματοοικονομικισ Ρλθροφόρθςθσ για τθν εξαμθνιαία περίοδο που ζλθξε τθν
30 Ιουνίου 2015.
Ακινα, 12 Αυγοφςτου 2015
Ο Ρρόεδροσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου

Θλίασ Κ. Βολονάςθσ
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Ζκκεςθ Επιςκόπθςθσ Ανεξάρτθτου Ορκωτοφ Ελεγκτι Λογιςτι

Ζκκεςθ Επιςκόπθςθσ Ενδιάμεςθσ Χρθματοοικονομικισ Πλθροφόρθςθσ
Ρροσ τουσ μετόχουσ τθσ Εταιρείασ
«MIG Real Estate ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ ΑΚΙΝΘΣΘ ΠΕΡΙΟΤΙΑ»
Ειςαγωγι
Επιςκοπιςαμε τθ ςυνθμμζνθ ςυνοπτικι εταιρικι και ενοποιθμζνθ κατάςταςθ χρθματοοικονομικισ κζςθσ τθσ
Εταιρείασ MIG Real Estate ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΕΙΑ ΕΡΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΘΤΘΣ ΡΕΙΟΥΣΙΑΣ, τθσ 30θσ Ιουνίου 2015 και
τισ ςχετικζσ ςυνοπτικζσ εταιρικζσ και ενοποιθμζνεσ καταςτάςεισ αποτελεςμάτων και ςυνολικϊν εςόδων,
μεταβολϊν ιδίων κεφαλαίων και ταμειακϊν ροϊν τθσ εξάμθνθσ περιόδου που ζλθξε αυτι τθν θμερομθνία,
κακϊσ και τισ επιλεγμζνεσ επεξθγθματικζσ ςθμειϊςεισ, που ςυνκζτουν τθν ενδιάμεςθ ςυνοπτικι
χρθματοοικονομικι πλθροφόρθςθ, θ οποία αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ εξαμθνιαίασ οικονομικισ
ζκκεςθσ του Ν. 3556/2007. Θ Διοίκθςθ ζχει τθν ευκφνθ για τθν κατάρτιςθ και παρουςίαςθ αυτισ τθσ
ενδιάμεςθσ ςυνοπτικισ χρθματοοικονομικισ πλθροφόρθςθσ, ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα
Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ, όπωσ αυτά ζχουν υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και εφαρμόηονται
ςτθν Ενδιάμεςθ Χρθματοοικονομικι Αναφορά (Διεκνζσ Λογιςτικό Ρρότυπο «ΔΛΡ» 34). Δικι μασ ευκφνθ είναι θ
ζκφραςθ ενόσ ςυμπεράςματοσ επί αυτισ τθσ ενδιάμεςθσ ςυνοπτικισ χρθματοοικονομικισ πλθροφόρθςθσ με
βάςθ τθν επιςκόπθςι μασ.
Εφροσ Επιςκόπθςθσ
Διενεργιςαμε τθν επιςκόπθςι μασ ςφμφωνα με το Διεκνζσ Ρρότυπο Επιςκόπθςθσ 2410 «Επιςκόπθςθ
Ενδιάμεςθσ Χρθματοοικονομικισ Ρλθροφόρθςθσ που διενεργείται από τον Ανεξάρτθτο Ελεγκτι τθσ
Οντότθτασ». Θ επιςκόπθςθ τθσ ενδιάμεςθσ χρθματοοικονομικισ πλθροφόρθςθσ ςυνίςταται ςτθ διενζργεια
διερευνθτικϊν ερωτθμάτων κυρίωσ προσ πρόςωπα που είναι υπεφκυνα για χρθματοοικονομικά και λογιςτικά
κζματα και ςτθν εφαρμογι αναλυτικϊν και άλλων διαδικαςιϊν επιςκόπθςθσ. Το εφροσ τθσ επιςκόπθςθσ είναι
ουςιωδϊσ μικρότερο από αυτό του ελζγχου που διενεργείται ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Ελζγχου και
ςυνεπϊσ, δεν μασ δίδει τθ δυνατότθτα να αποκτιςουμε τθ διαςφάλιςθ ότι ζχουν περιζλκει ςτθν αντίλθψι μασ
όλα τα ςθμαντικά κζματα τα οποία κα μποροφςαν να εντοπιςτοφν ςε ζναν ζλεγχο. Κατά ςυνζπεια, με τθν
παροφςα δεν διατυπϊνουμε γνϊμθ ελζγχου.
υμπζραςμα
Με βάςθ τθ διενεργθκείςα επιςκόπθςθ, δεν ζχει περιζλκει ςτθν αντίλθψι μασ οτιδιποτε κα μασ οδθγοφςε
ςτο ςυμπζραςμα ότι θ ςυνθμμζνθ ενδιάμεςθ ςυνοπτικι χρθματοοικονομικι πλθροφόρθςθ δεν ζχει
καταρτιςκεί, από κάκε ουςιϊδθ άποψθ, ςφμφωνα με το ΔΛΡ 34.
Ζμφαςθ Θζματοσ
Εφιςτοφμε τθν προςοχι ςασ ςτθ ςθμείωςθ 2.4 τθσ ενδιάμεςθσ ςυνοπτικισ χρθματοοικονομικισ
πλθροφόρθςθσ, όπου γίνεται αναφορά ςτισ ιδιάηουςεσ οικονομικζσ ςυνκικεσ που επικρατοφν ςτθν Ελλάδα και
ςτισ ενδεχόμενεσ επιπτϊςεισ τουσ ςτθν αποτίμθςθ των επενδυτικϊν ακινιτων τθσ Εταιρείασ. Στο ςυμπζραςμά
μασ δεν διατυπϊνεται επιφφλαξθ ςε ςχζςθ με το κζμα αυτό.
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Ζκκεςθ Επιςκόπθςθσ Ανεξάρτθτου Ορκωτοφ Ελεγκτι Λογιςτι

Άλλο Θζμα
Οι ςυνθμμζνεσ ςυνοπτικζσ εταιρικζσ και ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ MIG Real Estate
ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΕΙΑ ΕΡΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΘΤΘΣ ΡΕΙΟΥΣΙΑΣ για τθν εξάμθνθ περίοδο που ζλθξε τθν 30θ Ιουνίου
2014 και τα χριςθ που ζλθξε τθν 31θ Δεκεμβρίου 2014 είχαν επιςκοπθκεί και ελεγχκεί αντίςτοιχα από άλλο
Ορκωτό Ελεγκτι Λογιςτι, ο οποίοσ εξζφραςε τθν 16θ Ιουλίου 2014 ςυμπζραςμα χωρίσ επιφφλαξθ επί των
ςυνοπτικϊν οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ ςυγκρίςιμθσ περιόδου τθσ προθγοφμενθσ χριςθσ και τθν 29θ
Ιανουαρίου 2015 γνϊμθ χωρίσ επιφφλαξθ επί των ετιςιων οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ ςυγκρίςιμθσ χριςθσ
αντίςτοιχα.
Αναφορά επί Άλλων Νομικϊν και Κανονιςτικϊν Θεμάτων
Θ επιςκόπθςι μασ δεν εντόπιςε οποιαδιποτε αςυνζπεια ι αναντιςτοιχία των λοιπϊν ςτοιχείων τθσ
προβλεπόμενθσ από το άρκρο 5 του Ν. 3556/2007 εξαμθνιαίασ οικονομικισ ζκκεςθσ με τθ ςυνθμμζνθ
ενδιάμεςθ ςυνοπτικι χρθματοοικονομικι πλθροφόρθςθ.

Ακινα, 12 Αυγοφςτου 2015
Θ Ορκωτόσ Ελεγκτισ Λογιςτισ

Μπεάτε άντουλφ
Α.Μ. ΣΟΕΛ 37541

Χατηθπαφλου Σοφιανόσ & Καμπάνθσ ΑΕ
Ορκωτοί Ελεγκτζσ & Επιχειρθματικοί Σφμβουλοι
Φραγκοκκλθςιάσ 3α & Γρανικοφ
151 25 Μαροφςι
Α.Μ. ΣΟΕΛ Εταιρείασ 120
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Κατάςταςθ Οικονομικισ Θζςθσ
30 Ιουνίου 2015
Πλα τα ποςά είναι ςε χιλιάδεσ Ευρϊ, εκτόσ εάν αναφζρεται διαφορετικά

ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟ

θμ.

Μθ κυκλοφοροφν ενεργθτικό
Ενςϊματα πάγια περιουςιακά
ςτοιχεία
Επενδφςεισ ςε ακίνθτα
Συμμετοχι ςε κυγατρικζσ
Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ απαιτιςεισ

30.06.2015
.

Όμιλοσ
31.12.2014

01.01.2014

(όπωσ
αναμορφϊκθκαν)

(όπωσ
αναμορφϊκθκαν)

30.06.2015
.

Εταιρεία
31.12.2014

01.01.2014

(όπωσ
αναμορφϊκθκαν)

(όπωσ
αναμορφϊκθκαν)

7

1.785

1.804

1.837

1.785

1.804

1.837

6
8

47.765
9
49.559

52.503
11
54.318

51.574
6
53.417

41.060
9
42.854

45.253
488
9
47.554

44.154
897
6
46.894

9
10

φνολο ενεργθτικοφ

93
2.724
2.817
52.376

297
2.857
3.154
57.472

174
3.670
3.844
57.261

91
2.514
2.605
45.459

297
2.690
2.987
50.541

110
3.052
3.162
50.056

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο
Υπζρ το άρτιο
Αποκεματικά
Ηθμίεσ εισ νζον
Κδια κεφάλαια μετόχων Εταιρείασ
Μθ ελζγχουςεσ ςυμμετοχζσ
φνολο ιδίων κεφαλαίων

42.222
2.630
2.700
(8.021)
39.531
39.531

42.222
2.630
2.714
(3.682)
43.884
43.884

42.222
2.630
3.079
(5.631)
42.300
42.300

42.222
2.630
2.328
(7.413)
39.767
39.767

42.222
2.630
2.816
(3.353)
44.315
44.315

42.222
2.630
3.590
(6.139)
42.303
42.303

169

166

134

169

166

134

13

166

322

-

-

-

-

14

9.406

10.076

11.304

3.400

4.000

5.100

11

300

300

469

247

247

412

10.041

10.864

11.907

3.816

4.413

5.646

12

596

756

894

553

453

596

15

113

154

346

114

160

311

14

2.095
2.804
12.845

1.814
2.724
13.588

1.814
3.054
14.961

1.209
1.876
5.692

1.200
1.813
6.226

1.200
2.107
7.753

52.376

57.472

57.261

45.459

50.541

50.056

Κυκλοφοροφν ενεργθτικό
Εμπορικζσ και λοιπζσ απαιτιςεισ
Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα

ΠΑΘΘΣΙΚΟ
Μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ
Υποχρεϊςεισ παροχϊν προςωπικοφ
λόγω εξόδου από τθν υπθρεςία
Υποχρεϊςεισ από αναβαλλόμενουσ
φόρουσ
Δανειακζσ υποχρεϊςεισ
Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ
υποχρεϊςεισ
Βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ
Ρρομθκευτζσ και λοιπζσ
υποχρεϊςεισ
Τρζχουςεσ φορολογικζσ
υποχρεϊςεισ
Δανειακζσ υποχρεϊςεισ
φνολο πακθτικοφ
φνολο ιδίων κεφαλαίων και
πακθτικοφ

Ακινα, 12 Αυγοφςτου 2015
Ο Ρρόεδροσ του
Διοικθτικοφ Συμβουλίου

Ο Αντιπρόεδροσ του Δ.Σ. και
Διευκφνων Σφμβουλοσ

Ο Ρροϊςτάμενοσ
Λογιςτθρίου

Θ. ΒΟΛΟΝΑΘ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 150138

Α. ΚΑΡΤΣΙΝΟ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 801025

Δ. ΓΙΟΒΑΝΑΚΘ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 571767
Α. ΑΔ. Ο.Ε.Ε. 882/99 ΑϋΤΑΞΘ

Οι ςθμειϊςεισ ςτισ ςελίδεσ 21 ζωσ 39 αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ των οικονομικϊν καταςτάςεων
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Κατάςταςθ Αποτελεςμάτων
για τθν περίοδο που ζλθξε 30 Ιουνίου 2015
Πλα τα ποςά είναι ςε χιλιάδεσ Ευρϊ, εκτόσ εάν αναφζρεται διαφορετικά

Όμιλοσ
Από 01.01. ζωσ
θμείωςθ 30.06.2015 30.06.2014

Εταιρεία
Από 01.01. ζωσ
30.06.2015
30.06.2014

(όπωσ
αναμορφϊκθκαν)

Κφκλοσ εργαςιϊν
Ζςοδα από μιςκϊματα
Κακαρό κζρδοσ/(ηθμιά) από αναπροςαρμογι
των επενδφςεων ςε ακίνθτα ςε εφλογθ αξία
Άμεςα ζξοδα ςχετιηόμενα με επενδφςεισ ςε
ακίνθτα
Αμοιβζσ και ζξοδα προςωπικοφ
Αποςβζςεισ ενςωμάτων πάγιων περιουςιακϊν
ςτοιχείων
Λοιπά ζςοδα
Λοιπά ζξοδα
Κζρδθ / (Ηθμιζσ) από λειτουργικζσ
δραςτθριότθτεσ

1.252
1.252

1.711
1.711

965
965

1.327
1.327

6

(4.787)

421

(4.193)

1.655

16

(248)

(229)

(205)

(172)

17

(221)

(217)

(221)

(217)

7

(19)

(19)

(19)

(19)

18

26
(344)

82
(183)

26
(335)

295
(162)

(4.341)

1.566

(3.982)

2.707

21
(118)
(4.438)

48
1.614

20
(73)
(4.035)

41
(99)
2.649

99
(4.339)

66
1.680

(25)
(4.060)

(30)
2.619

(4.339)

1.680

(4.060)

2.619

(0,3083)

0,1194

(0,2885)

0,1861

Ζςοδα από τόκουσ
Χρθματοοικονομικά ζξοδα
Κζρδθ / (Zθμιζσ) προ φόρων
Φόροι
Κζρδθ / (Ηθμιζσ) περιόδου

19

Aναλογοφντα ςε:
Μετόχουσ μθ ελεγχουςϊν ςυμμετοχϊν
Μετόχουσ τθσ εταιρείασ
Κζρδθ / (ηθμιζσ) ανά μετοχι (εκφραςμζνα ςε
€ ανά μετοχι) - Βαςικά και απομειωμζνα

(όπωσ
αναμορφϊκθκαν)

20

Ακινα, 12 Αυγοφςτου 2015
Ο Ρρόεδροσ του
Διοικθτικοφ Συμβουλίου

Ο Αντιπρόεδροσ του Δ.Σ. και
Διευκφνων Σφμβουλοσ

Ο Ρροϊςτάμενοσ
Λογιςτθρίου

Θ. ΒΟΛΟΝΑΘ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 150138

Α. ΚΑΡΤΣΙΝΟ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 801025

Δ. ΓΙΟΒΑΝΑΚΘ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 571767
Α. ΑΔ. Ο.Ε.Ε. 882/99 ΑϋΤΑΞΘ

Οι ςθμειϊςεισ ςτισ ςελίδεσ 21 ζωσ 39 αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ των οικονομικϊν καταςτάςεων
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Κατάςταςθ υνολικϊν Εςόδων
για τθν περίοδο που ζλθξε τθν 30 Ιουνίου 2015
Πλα τα ποςά είναι ςε χιλιάδεσ Ευρϊ, εκτόσ εάν αναφζρεται διαφορετικά

Όμιλοσ
Από 01.01. ζωσ
30.06.2015 30.06.2014
(όπωσ
.

αναμορφϊκθκαν)

(Ηθμιζσ) / Κζρδθ περιόδου

Εταιρεία
Από 01.01. ζωσ
30.06.2015 30.06.2014
(όπωσ
.

αναμορφϊκθκαν)

(4.339)

1.680

(4.060)

2.619

-

-

(488)

(897)

(14)

(146)

-

-

Λοιπά ςυνολικά ζςοδα / ζξοδα:
τοιχεία τα οποία μεταγενζςτερα μποροφν να
μεταφερκοφν ςτα αποτελζςματα:
Zθμιά από αποτίμθςθ διακζςιμου προσ
πϊλθςθ χαρτοφυλακίου
Συναλλαγματικζσ διαφορζσ
φνολο ςτοιχείων τα οποία μεταγενζςτερα μποροφν
να μεταφερκοφν ςτα αποτελζςματα
Λοιπά ςυνολικά ζξοδα περιόδου
υγκεντρωτικά ςυνολικά ζςοδα / (ζξοδα) περιόδου

(14)

(146)

(488)

(897)

(14)
(4.353)

(146)
1.534

(488)
(4.548)

(897)
1.722

Αναλογοφντα ςε:
Μετόχουσ μθ ελεγχουςϊν ςυμμετοχϊν
Μετόχουσ τθσ Εταιρείασ

(4.353)

1.534

(4.548)

1.722

Ακινα, 12 Αυγοφςτου 2015
Ο Ρρόεδροσ του
Διοικθτικοφ Συμβουλίου

Ο Αντιπρόεδροσ του Δ.Σ. και
Διευκφνων Σφμβουλοσ

Ο Ρροϊςτάμενοσ
Λογιςτθρίου

Θ. ΒΟΛΟΝΑΘ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 150138

Α. ΚΑΡΤΣΙΝΟ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 801025

Δ. ΓΙΟΒΑΝΑΚΘ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 571767
Α. ΑΔ. Ο.Ε.Ε. 882/99 ΑϋΤΑΞΘ

Οι ςθμειϊςεισ ςτισ ςελίδεσ 21 ζωσ 39 αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ των οικονομικϊν καταςτάςεων
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Κατάςταςθ Αποτελεςμάτων
για τθν τρίμθνθ περίοδο που ζλθξε τθν 30 Ιουνίου 2015
Πλα τα ποςά είναι ςε χιλιάδεσ Ευρϊ, εκτόσ εάν αναφζρεται διαφορετικά

Όμιλοσ
Από 01.04. ζωσ
θμείωςθ 30.06.2015 30.06.2014

Εταιρεία
Από 01.04. ζωσ
30.06.2015
30.06.2014

(όπωσ
αναμορφϊκθκαν)

Κφκλοσ εργαςιϊν
Ζςοδα από μιςκϊματα

(όπωσ
αναμορφϊκθκαν)

620
620

859
859

477
477

677
677

(2.267)

421

(2.073)

1.655

(122)

(138)

(95)

(104)

(79)

(117)

(79)

(117)

(10)

(10)

(10)

(10)

11
(171)

(1)
(68)

11
(166)

(36)
(59)

(2.018)

946

(1.935)

2.006

Ζςοδα από τόκουσ
Χρθματοοικονομικά ζξοδα
Κζρδθ / (Zθμιζσ) προ φόρων

10
(165)
(2.173)

23
27
996

10
(36)
(1.961)

21
(49)
1.978

Φόροι
Κζρδθ / (Ηθμιζσ) περιόδου

87
(2.086)

112
1.108

(12)
(1.973)

(15)
1.963

Aναλογοφντα ςε:
Μετόχουσ μθ ελεγχουςϊν ςυμμετοχϊν
Μετόχουσ τθσ εταιρείασ

(2.086)

1.108

(1.973)

1.963

(0,1482)

0,0787

(0,1402)

0,1395

Κακαρό κζρδοσ/(ηθμιά) από αναπροςαρμογι
των επενδφςεων ςε ακίνθτα ςε εφλογθ αξία
Άμεςα ζξοδα ςχετιηόμενα με επενδφςεισ ςε
ακίνθτα
Αμοιβζσ και ζξοδα προςωπικοφ
Αποςβζςεισ ενςωμάτων πάγιων περιουςιακϊν
ςτοιχείων
Λοιπά ζςοδα
Λοιπά ζξοδα
Κζρδθ / (Ηθμιζσ) από λειτουργικζσ
δραςτθριότθτεσ

Κζρδθ / (ηθμιζσ) ανά μετοχι (εκφραςμζνα ςε €
ανά μετοχι) - Βαςικά και απομειωμζνα

Ακινα, 12 Αυγοφςτου 2015
Ο Ρρόεδροσ του
Διοικθτικοφ Συμβουλίου

Ο Αντιπρόεδροσ του Δ.Σ. και
Διευκφνων Σφμβουλοσ

Ο Ρροϊςτάμενοσ
Λογιςτθρίου

Θ. ΒΟΛΟΝΑΘ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 150138

Α. ΚΑΡΤΣΙΝΟ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 801025

Δ. ΓΙΟΒΑΝΑΚΘ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 571767
Α. ΑΔ. Ο.Ε.Ε. 882/99 ΑϋΤΑΞΘ

Οι ςθμειϊςεισ ςτισ ςελίδεσ 21 ζωσ 39 αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ των οικονομικϊν καταςτάςεων

16

Κατάςταςθ υνολικϊν Εςόδων
για τθν τρίμθνθ περίοδο που ζλθξε τθν 30 Ιουνίου 2015
Πλα τα ποςά είναι ςε χιλιάδεσ Ευρϊ, εκτόσ εάν αναφζρεται διαφορετικά

Όμιλοσ
Από 01.04. ζωσ
30.06.2015 30.06.2014
(όπωσ
.

αναμορφϊκθκαν)

(Ηθμιζσ) / Κζρδθ περιόδου

Εταιρεία
Από 01.04. ζωσ
30.06.2015 30.06.2014
(όπωσ
.

αναμορφϊκθκαν)

(2.086)

1.108

(1.973)

1.963

-

-

-

(768)

102

(102)

-

-

Λοιπά ςυνολικά ζςοδα / ζξοδα:
τοιχεία τα οποία μεταγενζςτερα μποροφν να
μεταφερκοφν ςτα αποτελζςματα:
Zθμιά από αποτίμθςθ διακζςιμου προσ
πϊλθςθ χαρτοφυλακίου
Συναλλαγματικζσ διαφορζσ
φνολο ςτοιχείων τα οποία μεταγενζςτερα μποροφν
να μεταφερκοφν ςτα αποτελζςματα
Λοιπά ςυνολικά ζςοδα/(ζξοδα) περιόδου
υγκεντρωτικά ςυνολικά ζςοδα / (ζξοδα) περιόδου

102

(102)

-

(768)

102
(1.984)

(102)
1.006

(1.973)

(768)
1.195

Αναλογοφντα ςε:
Μετόχουσ μθ ελεγχουςϊν ςυμμετοχϊν
Μετόχουσ τθσ Εταιρείασ

(1.984)

1.006

(1.973)

1.195

Ακινα, 12 Αυγοφςτου 2015
Ο Ρρόεδροσ του
Διοικθτικοφ Συμβουλίου

Ο Αντιπρόεδροσ του Δ.Σ. και
Διευκφνων Σφμβουλοσ

Ο Ρροϊςτάμενοσ
Λογιςτθρίου

Θ. ΒΟΛΟΝΑΘ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 150138

Α. ΚΑΡΤΣΙΝΟ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 801025

Δ. ΓΙΟΒΑΝΑΚΘ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 571767
Α. ΑΔ. Ο.Ε.Ε. 882/99 ΑϋΤΑΞΘ

Οι ςθμειϊςεισ ςτισ ςελίδεσ 21 ζωσ 39 αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ των οικονομικϊν καταςτάςεων
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Κατάςταςθ Μεταβολϊν Ιδίων Κεφαλαίων – Όμιλοσ
για τθν περίοδο που ζλθξε τθν 30 Ιουνίου 2015
Πλα τα ποςά είναι ςε χιλιάδεσ Ευρϊ, εκτόσ εάν αναφζρεται διαφορετικά

Τπόλοιπο τθν 1 Ιανουαρίου 2014 (όπωσ δθμοςιεφκθκε)
Επίδραςθ λογω αλλαγισ λογιςτκισ πολιτικισ
αναφορικά με τθν επιμζτρθςθ των ενςωμάτων πάγιων
περιουςιακϊν ςτοιχείων
Τπόλοιπο τθν 1 Ιανουαρίου 2014 (όπωσ αναμορφϊκθκε)
Λοιπά ςυνολικά ζξοδα περιόδου
Κζρδθ περιόδου
υγκεντρωτικά ςυνολικά ζςοδα / (ζξοδα) μετά από
φόρουσ
Τπόλοιπο τθν 30 Ιουνίου 2014 (όπωσ αναμορφϊκθκε)
Κινιςεισ μζχρι 31 Δεκεμβρίου 2014
Τπόλοιπο τθν 31 Δεκεμβρίου 2014 (όπωσ αναμορφϊκθκε)
Τπόλοιπο τθν 1 Ιανουαρίου 2015 (όπωσ αναμορφϊκθκε)
Λοιπά ςυνολικά ζξοδα περιόδου
Ηθμιζσ περιόδου
υγκεντρωτικά ςυνολικά ζξοδα μετά από φόρουσ
Τπόλοιπο τθν 30 Ιουνίου 2015

Αναλογοφντα ςε μετόχουσ τθσ Εταιρείασ
Διαφορά από
Μετοχικό
Ηθμιζσ εισ
θμείωςθ
ζκδοςθ μετοχϊν Αποκεματικά
κεφάλαιο
νζον
υπζρ το άρτιο
42.222
2.630
3.079
(5.593)
3

Μθ
ελζγχουςεσ
ςυμμετοχζσ
42.338
-

φνολο

φνολο
42.338

-

-

-

(38)

(38)

-

(38)

42.222
-

2.630
-

3.079
(146)
-

(5.631)
1.680

42.300
(146)
1.680

-

42.300
(146)
1.680

-

-

(146)

1.680

1.534

-

1.534

42.222
42.222

2.630
2.630

2.933
(219)
2.714

(3.951)
269
(3.682)

43.834
50
43.884

-

43.834
50
43.884

42.222
42.222

2.630
2.630

2.714
(14)
(14)
2.700

(3.682)
(4.339)
(4.339)
(8.021)

43.884
(14)
(4.339)
(4.353)
39.531

-

43.884
(14)
(4.339)
(4.353)
39.531

Οι ςθμειϊςεισ ςτισ ςελίδεσ 21 ζωσ 39 αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ των οικονομικϊν καταςτάςεων
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Κατάςταςθ Μεταβολϊν Ιδίων Κεφαλαίων – Εταιρεία
για τθν περίοδο που ζλθξε τθν 30 Ιουνίου 2015
Πλα τα ποςά είναι ςε χιλιάδεσ Ευρϊ, εκτόσ εάν αναφζρεται διαφορετικά

θμείωςθ
Τπόλοιπο τθν 1 Ιανουαρίου 2014 (όπωσ δθμοςιεφκθκε)
Επίδραςθ λογω αλλαγισ λογιςτκισ πολιτικισ αναφορικά με τθν
επιμζτρθςθ των ενςωμάτων πάγιων περιουςιακϊν ςτοιχείων
Τπόλοιπο τθν 1 Ιανουαρίου 2014 (όπωσ αναμορφϊκθκε)
Λοιπά ςυνολικά ζξοδα περιόδου
Κζρδθ περιόδου
υγκεντρωτικά ςυνολικά ζςοδα / (ζξοδα) μετά από φόρουσ
Τπόλοιπο τθν 30 Ιουνίου 2014 (όπωσ αναμορφϊκθκε)
Κινιςεισ μζχρι 31 Δεκεμβρίου 2014
Τπόλοιπο τθν 31 Δεκεμβρίου 2014 (όπωσ αναμορφϊκθκε)
Τπόλοιπο τθν 1 Ιανουαρίου 2015 (όπωσ αναμορφϊκθκε)
Λοιπά ςυνολικά ζξοδα περιόδου
Ηθμιζσ περιόδου
υγκεντρωτικά ςυνολικά ζξοδα μετά από φόρουσ
Τπόλοιπο τθν 30 Ιουνίου 2015

3

42.222

Διαφορά από
ζκδοςθ μετοχϊν
υπζρ το άρτιο
2.630

-

Μετοχικό
κεφάλαιο

Αποκεματικά

Ηθμιζσ εισ
νζον

φνολο

3.590

(6.101)

42.341

-

-

(38)

(38)

42.222
42.222
42.222

2.630
2.630
2.630

3.590
(897)
(897)
2.693
123
2.816

(6.139)
2.619
2.619
(3.520)
167
(3.353)

42.303
(897)
2.619
1.722
44.025
290
44.315

42.222
42.222

2.630
2.630

2.816
(488)
(488)
2.328

(3.353)
(4.060)
(4.060)
(7.413)

44.315
(488)
(4.060)
(4.548)
39.767

Οι ςθμειϊςεισ ςτισ ςελίδεσ 21 ζωσ 39 αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ των οικονομικϊν καταςτάςεων
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Κατάςταςθ Σαμειακϊν Ροϊν
για τθν περίοδο που ζλθξε τθν 30 Ιουνίου 2015
Πλα τα ποςά είναι ςε χιλιάδεσ Ευρϊ, εκτόσ εάν αναφζρεται διαφορετικά

θμείωςθ

Σαμειακζσ ροζσ από λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ
Κζρδθ/(Ηθμιζσ) προ φόρων
Προςαρμογζσ για:
-Αποςβζςεισ ενςϊματων πάγιων περιουςιακϊν ςτοιχείων
-Κακαρό (κζρδοσ)/ ηθμιά από τθν αναπροςαρμογι των
επενδφςεων ςε ακίνθτα ςε εφλογθ αξία
-Ρροβλζψεισ
-Ζςοδα από τόκουσ
-Χρθματοοικονομικά ζξοδα
Μεταβολζσ κεφαλαίου κίνθςθσ:
- Μείωςθ/(Αφξθςθ) απαιτιςεων
- (Μείωςθ)/Αφξθςθ υποχρεϊςεων
Ταμειακζσ ροζσ από λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ
Χρεωςτικοί τόκοι και ςυναφι ζξοδα καταβλθμζνα
Καταβλθκείσ φόροσ
Ειςπράξεισ από αποηθμιϊςεισ μιςκωμάτων
Κακαρζσ ταμειακζσ ροζσ από λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ

Εταιρεία
Από 01.01. ζωσ
30.06.2015 30.06.2014

(όπωσ
αναμορφϊκθκαν)

(όπωσ
αναμορφϊκθκαν)

(4.438)

1.614

(4.035)

2.649

7

19

19

19

19

6

4.787

(421)

4.193

(1.655)

91
(21)
118

3
-

91
(20)
73

3
99

118
108
782
(122)
(98)
562

61
(400)
876
(140)
(218)
153
671

118
101
540
(64)
(72)
404

1
(643)
473
(99)
(153)
153
374

-

-

-

249

(49)

(149)

-

-

21
(28)

41
(108)

20
20

41
290

(670)
(670)

(658)
(658)

(600)
(600)

(600)
(600)

(136)

(95)

(176)

64

2.857

3.670

2.690

3.052

3

-

-

-

2.724

3.575

2.514

3.116

15

Σαμειακζσ ροζσ από επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ
Μερίςματα ειςπραχκζντα
Μεταγενζςτερεσ κεφαλαιουχικζσ δαπάνεσ αναφορικά με
επενδφςεισ ςε ακίνθτα
Τόκοι ειςπραχκζντεσ
Κακαρζσ ταμειακζσ ροζσ από επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ

6

Σαμειακζσ ροζσ από χρθματοδοτικζσ δραςτθριότθτεσ
Αποπλθρωμι δανειακϊν υποχρεϊςεων
Κακαρζσ ταμειακζσ ροζσ από χρθματοδοτικζσ δραςτθριότθτεσ

14

Κακαρι αφξθςθ / (μείωςθ) ςτα ταμειακά διακζςιμα και
ιςοδφναμα
Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα ζναρξθσ περιόδου
Επίπτωςθ ςυναλλαγματικϊν διαφορϊν ςτα ταμειακά
διακζςιμα και ιςοδφναμα
Σαμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα λιξθσ περιόδου

Όμιλοσ
Από 01.01. ζωσ
30.06.2015
30.06.2014

Οι ςθμειϊςεισ ςτισ ςελίδεσ 21 ζωσ 39 αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ των οικονομικϊν καταςτάςεων
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θμειϊςεισ επί των Οικονομικϊν Καταςτάςεων
Πμιλοσ και Εταιρεία
Πλα τα ποςά είναι ςε χιλιάδεσ Ευρϊ, εκτόσ εάν αναφζρεται διαφορετικά

1.

Γενικζσ Πλθροφορίεσ

Θ «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΕΙΑ ΕΡΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΘΤΘΣ ΡΕΙΟΥΣΙΑΣ» (εφεξισ «θ Εταιρεία»)
δραςτθριοποιείται ςτθ διαχείριςθ χαρτοφυλακίου Ακίνθτθσ Ρεριουςίασ ςτθν Ελλάδα και ςτο εξωτερικό κατά
τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 22 του ν. 2778/1999, όπωσ αυτό εκάςτοτε ιςχφει.
Θ Εταιρεία μαηί με τθ κυγατρικι τθσ ςτθ ουμανία, «Egnatia Properties S.A.» (εφεξισ ο «Πμιλοσ»),
δραςτθριοποιείται επίςθσ ςτισ επενδφςεισ ακίνθτθσ περιουςίασ ςτο εξωτερικό. Το χαρτοφυλάκιο το οποίο ζχει
ςτθν κυριότθτά του ο Πμιλοσ, αποτελείται από εμπορικά ακίνθτα υψθλοφ επιπζδου τα οποία βρίςκονται ςτισ
κφριεσ αςτικζσ περιοχζσ τθσ Ελλάδασ και τθσ ουμανίασ και τα οποία εκμιςκϊνει κυρίωσ ςε τραπεηικά
ιδρφματα.
Ωσ Εταιρεία Επενδφςεων ςε Ακίνθτθ Ρεριουςία (Α.Ε.Ε.Α.Ρ.), θ Εταιρεία εποπτεφεται από τθν Επιτροπι
Κεφαλαιαγοράσ από τθν 13 Δεκεμβρίου 2007, θμερομθνία κατά τθν οποία ζλαβε ςχετικι άδεια λειτουργίασ.
Στο πλαίςιο τθσ περαιτζρω ανάπτυξθσ του επενδυτικοφ χαρτοφυλακίου τθσ, τθν 23 Ιουλίου 2010, θ Εταιρεία
προχϊρθςε ςτθν απόκτθςθ του 99,96% του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ ρουμάνικθσ ανϊνυμθσ εταιρείασ Egnatia
Properties S.A., ιδιοκτιτριασ ενόσ αυτοτελοφσ κτιρίου γραφείων ςτο Βουκουρζςτι και ενόσ τραπεηικοφ
καταςτιματοσ ςτθν επαρχιακι πόλθ Μπάια Μάρε. Θ ενςωμάτωςθ τθσ κυγατρικισ εταιρείασ ςτισ οικονομικζσ
καταςτάςεισ του Ομίλου γίνεται με τθν μζκοδο τθσ ολικισ ενοποίθςθσ.
Θ ζδρα τθσ Εταιρείασ βρίςκεται ςτθν Ελλάδα, ςτο Διμο Ακθναίων επί τθσ οδοφ Τηϊρτη 4. Θ διάρκεια τθσ ζχει
οριςτεί ςε εκατό (100) ζτθ.
Θ Εταιρεία είναι μζλοσ του Ομίλου τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΡΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Ρ., θ οποία τθν 30 Ιουνίου 2015 κατζχει το
96,94% του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Εταιρείασ (31 Δεκεμβρίου 2014: 96,90%). Οι οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ
Εταιρείασ ενοποιοφνται ςτισ καταςτάςεισ τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΡΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Ρ. και τθσ Εκνικισ Τράπεηασ τθσ
Ελλάδοσ Α.Ε. με τθ μζκοδο τθσ ολικισ ενοποίθςθσ.
Τθν 30 Ιανουαρίου 2015 τα Διοικθτικά Συμβοφλια τθσ Εταιρείασ («Απορροφϊςα») και τθσ μθτρικισ εταιρείασ
«ΕΘΝΙΚΘ ΡΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Ρ.» («Απορροφϊμενθ») ςε ςυνεδρίαςι τουσ, αποφάςιςαν τθν ζναρξθ
προπαραςκευαςτικϊν ενεργειϊν για τθ ςυγχϊνευςθ δι’ απορρόφθςθσ τθσ δεφτερθσ από τθν πρϊτθ (reverse
merger). Θ ςχεδιαηόμενθ ςυγχϊνευςθ ζχει προτακεί να πραγματοποιθκεί με ενοποίθςθ των ςτοιχείων
ενεργθτικοφ και πακθτικοφ των ωσ άνω αναφερόμενων εταιρειϊν, με ςυνδυαςμζνθ εφαρμογι των διατάξεων
των άρκρων 68 επ. του ν. 2190/1920 και του ν. 2166/1993, όπωσ ιςχφουν. Ωσ θμερομθνία μεταςχθματιςμοφ
ζχει οριςτεί θ 31 Ιανουαρίου 2015.
Τα από 06 Αυγοφςτου 2015 Διοικθτικά Συμβοφλια τθσ Απορροφϊςασ και τθσ Απορροφϊμενθσ ενζκριναν το
ςχζδιο ςφμβαςθσ ςυγχϊνευςθσ δι’ απορρόφθςθσ τθσ δεφτερθσ από τθν πρϊτθ ςφμφωνα με τα άρκρα 69 επ.
του κ.ν. 2190/1920 και τα αρ. 1-5 του Ν. 2166/1993, ζκαςτοσ όπωσ ιςχφει (Σθμείωςθ 23).
Οι ενδιαμεςεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ 30 Ιουνίου 2015 ζχουν εγκρικεί από το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθν
12 Αυγοφςτου 2015 και είναι διακζςιμεσ ςτο επενδυτικό κοινό ςτα γραφεία τθσ Εταιρείασ κακϊσ και ςτθν
ιςτοςελίδα τθσ ςτο διαδίκτυο (www.migre.gr), όπου κα είναι προςπελάςιμεσ για τουλάχιςτον δφο ζτθ,
ςφμφωνα με τθν παρ.1 του άρκρου 2 του Ρ.Δ. 360/1985, ωσ ιςχφει μετά τθν τροποποίθςι του από τον
Ν.3301/2004.
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2.

Περίλθψθ θμαντικϊν Λογιςτικϊν Αρχϊν

Οι βαςικζσ λογιςτικζσ αρχζσ που εφαρμόςκθκαν κατά τθ ςφνταξθ αυτϊν των ενδιάμεςων ςυνοπτικϊν
οικονομικϊν καταςτάςεων περιγράφονται παρακάτω.
2.1.

Βάςθ Παρουςίαςθσ

Οι ενδιάμεςεσ ςυνοπτικζσ οικονομικζσ καταςτάςεισ του Ομίλου και τθσ Εταιρείασ για τθν εξαμθνιαία περίοδο
που ζλθξε τθν 30 Ιουνίου 2015 (οι «ενδιάμεςεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ»), ζχουν ςυνταχκεί ςφμφωνα με
Διεκνζσ Λογιςτικό Ρρότυπο 34 «Ενδιάμεςεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ» («Δ.Λ.Ρ. 34»). Οι ενδιάμεςεσ αυτζσ
οικονομικζσ καταςτάςεισ περιλαμβάνουν επιλεγμζνεσ επεξθγθματικζσ ςθμειϊςεισ και όχι όλθ τθν
πλθροφόρθςθ που απαιτείται ςτθν περίπτωςθ ςφνταξθσ πλιρων ετιςιων οικονομικϊν καταςτάςεων. Συνεπϊσ,
οι ενδιάμεςεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ κα πρζπει να αναγνωςτοφν ςε ςυνδυαςμό με τισ ετιςιεσ οικονομικζσ
καταςτάςεισ του Ομίλου και τθσ Εταιρείασ τθσ χριςθσ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 2014, οι οποίεσ ζχουν
ςυνταχκεί ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ (εφεξισ «Δ.Ρ.Χ.Α.») όπωσ αυτά
ζχουν υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (θ «Ε.Ε.»).
Τα ποςά απεικονίηονται ςτρογγυλοποιθμζνα ςε χιλιάδεσ Ευρϊ (εκτόσ εάν αναφζρεται διαφορετικά) για
διευκόλυνςθ τθσ παρουςίαςθσ.
Ππου κρίκθκε απαραίτθτο, τα ςυγκριτικά ςτοιχεία αναπροςαρμόςτθκαν για να ςυμβαδίηουν με αλλαγζσ ςτθν
παρουςίαςθ κατά τθν τρζχουςα περίοδο.
Οι ενδιάμεςεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ ζχουν ςυνταχκεί ςφμφωνα με τθν αρχι τθσ ςυνζχιςθσ τθσ
δραςτθριότθτασ τθσ Εταιρείασ, εφαρμόηοντασ τθν αρχι του ιςτορικοφ κόςτουσ, με εξαίρεςθ τα ακίνθτα ςε
επενδφςεισ τα οποία αποτιμϊνται ςτθν εφλογθ αξία τουσ.
2.2.

υνζχιςθ τθσ Επιχειρθματικισ Δραςτθριότθτασ

Οι ενοποιθμζνεσ και εταιρικζσ ενδιάμεςεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ ζχουν ςυνταχκεί με βάςθ τθν αρχι τθσ
ςυνζχιςθσ τθσ δραςτθριότθτασ, θ οποία προχποκζτει ότι ο Πμιλοσ και θ Εταιρεία είναι ςε κζςθ να
ανταποκρικοφν ςτισ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ τουσ ςτο εγγφσ μζλλον. Συγκεκριμζνα:
Το α’ εξάμθνο 2015 ο Πμιλοσ είχε ηθμιζσ περιόδου φψουσ €4.339 ζναντι κερδϊν περιόδου φψουσ €1.680 τθσ
προθγοφμενθσ περιόδου. Μθ λαμβανομζνθσ υπ’ όψιν τθσ κακαρισ ηθμιάσ από αναπροςαρμογι των
επενδφςεων ςε ακίνθτα ςε εφλογθ αξία, για το α’ εξάμθνο 2015, ο Πμιλοσ κατζγραψε κζρδθ περιόδου που
ανιλκαν ςτο ποςό των €448.
Επιπροςκζτωσ, ζωσ το τζλοσ του ζτουσ αναμζνεται να ολοκλθρωκεί θ αντίςτροφθ ςυγχϊνευςθ τθσ Εταιρείασ
με τθ μθτρικι τθσ εταιρεία, ΕΘΝΙΚΘ ΡΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Ρ. (εφεξισ «Εκνικι Ρανγαία») (Οράτε ενότθτα
«ΣΘΜΑΝΤΙΚΑ ΕΤΑΙΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ» τθσ Εξαμθνιαίασ Ζκκεςθσ Διαχείριςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ
Εταιρείασ). Τθν 30 Ιουνίου 2015 το χαρτοφυλάκιο του Ομίλου τθσ Εκνικι Ρανγαία αποτελείτο από 316
εμπορικά ακίνθτα (κυρίωσ τραπεηικά καταςτιματα και γραφεία) ςυνολικισ εκμιςκϊςιμθσ επιφάνειασ 872 χιλ.
τμ. ςτθν Ελλάδα, τθν Ιταλία, τθ ουμανία και τθ Βουλγαρία με ςυνολικι εφλογθ αξία επενδφςεων ςε ακίνθτα
€1.400.506 τθν 30 Ιουνίου 2015.
Σθμειϊνεται ότι μθ λαμβανομζνθσ υπ’ όψιν τθσ κακαρισ ηθμιάσ από αναπροςαρμογι των επενδφςεων ςε
ακίνθτα ςε εφλογθ αξία, για το α’ εξάμθνο 2015 τα κζρδθ περιόδου του Ομίλου τθσ Εκνικι Ρανγαία το α’
εξάμθνο 2015 ανιλκαν ςε ποςό €36.852, ζναντι ποςοφ κερδϊν περιόδου €37.564 τθσ προθγοφμενθσ
Οι ςθμειϊςεισ ςτισ ςελίδεσ 21 ζωσ 39 αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ των οικονομικϊν καταςτάςεων
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περιόδου. Επίςθσ, τθν 30 Ιουνίου 2015, ο δείκτθσ άμεςθσ ρευςτότθτασ του Ομίλου τθσ Εκνικι Ρανγαία
ανζρχεται ςε 2,6x με τθ ςυνολικι αξία του κυκλοφοροφντοσ ενεργθτικοφ του να υπερβαίνει το ςφνολο των
βραχυπρόκεςμων υποχρεϊςεϊν του κατά το ποςό των €87.962.
Θ Εκνικι Ρανγαία διατθρεί ςθμαντικοφ φψουσ ςυνζργειεσ με τθν ΕΤΕ, ςτο πλαίςιο μιςκϊςεων ακινιτων
ιδιοκτθςίασ του από τθν ΕΤΕ. Ωςτόςο, ο Πμιλοσ τθσ Εκνικι Ρανγαία το τελευταίο ζτοσ ζχει προχωριςει ςε
επενδφςεισ οι οποίεσ ςυνζβαλαν ςτθ διαςπορά του χαρτοφυλακίου των ακινιτων του. Ωσ αποτζλεςμα, τα
ζςοδα από μιςκϊματα του Ομίλου τθσ Εκνικι Ρανγαία για τθν εξαμθνιαία περίοδο που ζλθξε τθν 30 Ιουνίου
2015 από τθν ΕΤΕ ανιλκαν ςε €34.203, ιτοι 62,3% ζναντι €34.416 (81,9%) του α’ εξαμινου του 2014.
Ραρά τισ δυςμενείσ τρζχουςεσ οικονομικζσ ςυνκικεσ θ Διοίκθςθ κεωρεί ότι ο Πμιλοσ κα ςυνεχίςει απρόςκοπτα
τθ δραςτθριότθτά του και ότι τα ζςοδα και τα διακζςιμα του Ομίλου είναι επαρκι για να καλφψουν τθν
εξυπθρζτθςθ του δανειςμοφ και τθν πλθρωμι των λειτουργικϊν του εξόδων ςτο εγγφσ μζλλον.
υμπζραςμα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ:
Λαμβάνοντασ υπ’ όψιν τα ανωτζρω, θ Διοίκθςθ κεωρεί ότι δεν τίκεται κζμα ςυνζχιςθσ τθσ επιχειρθματικισ
δραςτθριότθτασ και για το λόγο αυτό ςυνζταξε τισ ενδιάμεςεσ ςυνοπτικζσ οικονομικζσ τθσ καταςτάςεισ με
βάςθ τθν αρχι τθσ ςυνζχιςθσ τθσ επιχειρθματικισ τθσ δραςτθριότθτασ.
2.3.

Τιοκζτθςθ των Δ.Π.Χ.Α.

Νζα Δ.Π.Χ.Α., διερμθνείεσ και τροποποιιςεισ που τζκθκαν ςε ιςχφ από τθν 1 Ιανουαρίου 2015
Τον Δεκζμβριο του 2013 το Συμβοφλιο των Διεκνϊν Λογιςτικϊν Ρροτφπων εξζδωςε τισ «Ετιςιεσ Βελτιϊςεισ
ςτα Δ.Ρ.Χ.Α. 2011 – 2013». Οι βελτιϊςεισ αυτζσ είναι από τθν 1 Ιουλίου 2014 και εφαρμόςτθκαν για πρϊτθ
φορά από τον Πμιλο και τθν Εταιρεία ςε αυτζσ τισ ενδιάμεςεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ. Κατωτζρω
παρατίκεται θ φφςθ και θ επίδραςθ που επιφζρουν αυτζσ οι τροποποιιςεισ:
Επίδραςθ από τθν υιοκζτθςθ του Δ.Π.Χ.Α. 3 (Σροποποίθςθ)
Διευκρινίηει ότι το Δ.Ρ.Χ.Α. 3 Συνενώςεισ Επιχειρήςεων εξαιρεί από το πεδίο εφαρμογισ του τθ λογιςτικι
αντιμετϊπιςθ του ςχθματιςμοφ κοινοπραξίασ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ κοινοπραξίασ.
Δεν υπιρξε επίδραςθ από τθν τροποποίθςθ του Δ.Ρ.Χ.Α. 3 ςτισ ενδιάμεςεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ.
Επίδραςθ από τθν υιοκζτθςθ του Δ.Π.Χ.Α. 13 (Σροποποίθςθ)
διευκρινίηει ότι ο ςκοπόσ τθσ εξαίρεςθσ του χαρτοφυλακίου ςτθν παράγραφο 52 από τθν επιμζτρθςθ τθσ
εφλογθσ αξίασ μίασ ομάδασ χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων και χρθματοοικονομικϊν
υποχρεϊςεων ςε ςυμψθφιςμζνθ βάςθ, περιλαμβάνει όλεσ τισ ςυμβάςεισ οι οποίεσ είναι εντόσ ςκοποφ και
αντιμετωπίηονται λογιςτικά ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των Δ.Λ.Ρ. 39 ι του Δ.Ρ.Χ.Α. 9, ακόμθ και εάν αυτζσ οι
ςυμβάςεισ δεν πλθροφν τον οριςμό του χρθματοοικονομικοφ περιουςιακοφ ςτοιχείου ι τθσ
χρθματοοικονομικισ υποχρζωςθσ ςφμφωνα με το Δ.Λ.Ρ. 32 «Χρθματοοικονομικά Μζςα: Ραρουςίαςθ».
Δεν υπιρξε επίδραςθ από τθν τροποποίθςθ του Δ.Ρ.Χ.Α. 13 ςτισ ενδιάμεςεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ
Εταιρείασ και του Ομίλου.
Επίδραςθ από τθν υιοκζτθςθ του Δ.Λ.Π. 40 (Σροποποίθςθ)
Το Δ.Λ.Ρ. 40 Επενδφςεισ ςε Ακίνητα αποςαφθνίηει τθν αλλθλεξάρτθςθ του Δ.Ρ.Χ.Α 3 και του Δ.Λ.Ρ. 40 κατά τθν
ταξινόμθςθ ενόσ ακινιτου ωσ επενδυτικό ακίνθτο ι ωσ ιδιοχρθςιμοποιοφμενο. Συνεπϊσ, μία εταιρεία θ οποία
αποκτά επενδυτικό ακίνθτο πρζπει να προςδιορίςει εάν (α) το ακίνθτο πλθροί τον οριςμό του επενδυτικοφ
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ακινιτου ςφμφωνα με το Δ.Λ.Ρ. 40 και (β) θ ςυναλλαγι πλθροί τον οριςμό τθσ ςυνζνωςθσ επιχειριςεων
ςφμφωνα με το Δ.Ρ.Χ.Α. 3.
Δεν υπιρξε επίδραςθ από τθν τροποποίθςθ του Δ.Λ.Ρ. 40 ςτισ ενδιάμεςεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ
Εταιρείασ και του Ομίλου.
2.4.

θμαντικζσ λογιςτικζσ εκτιμιςεισ και παραδοχζσ ςτθν εφαρμογι των λογιςτικϊν αρχϊν

Κατά τθ ςφνταξθ των ενδιάμεςων οικονομικϊν καταςτάςεων, οι ςθμαντικζσ εκτιμιςεισ και παραδοχζσ που
διενεργικθκαν από τθ Διοίκθςθ ςε ςχζςθ με τθν εφαρμογι των λογιςτικϊν αρχϊν του Ομίλου και τισ κφριεσ
πθγζσ εκτίμθςθσ των αβεβαιοτιτων ιταν παρόμοιεσ με αυτζσ που εφαρμόςτθκαν κατά τθ ςφνταξθ των
ενοποιθμζνων και ατομικϊν οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ χριςθσ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 2014, εκτόσ
τθσ αλλαγισ που περιγράφεται κατωτζρω, ςτθ ςθμείωςθ 3.
Λόγω των τρεχουςϊν ςυνκθκϊν που επικρατοφν ςτθν Ελλθνικι αγορά, όπου οι ρυκμοί των περιςςοτζρων
επενδυτικϊν ι αναπτυξιακϊν ζργων υποδομισ ζχουν επιβραδυνκεί ι ματαιωκεί και υπάρχει ζνασ πολφ
περιοριςμζνοσ αρικμόσ πραγματοποιθκειςϊν ςυναλλαγϊν, οι τελευταίεσ οικονομικζσ εξελίξεισ (όπωσ θ
επιβολι ελζγχου ςτθν κίνθςθ κεφαλαίων τθν 29θ Ιουνίου) ζχουν λθφκεί υπόψθ τθν 30.06.2015 ςτο πλαίςιο τθσ
βαςικισ εκτιμθτικισ προςζγγιςθσ. Ειδικότερα για τον κλάδο των ακινιτων (τα οποία δεν είναι άμεςα
ρευςτοποιιςιμα περιουςιακά ςτοιχεία, δθλ. είναι non-liquid assets), τα οποιαδιποτε οικονομικά γεγονότα
αναμφιςβιτθτα επιδροφν ςτθν κινθτικότθτα τθσ αγοράσ, αλλά οι επιπτϊςεισ τουσ ςε αγορζσ με μθ άμεςα
ρευςτοποιιςιμα περιουςιακά ςτοιχεία, όπωσ θ αγορά του real estate, εάν τελικά εμφανιςτοφν, εμφανίηονται
με χρονικι υςτζρθςθ και αφοφ θ αγορά αποτυπϊςει τισ κετικζσ ι αρνθτικζσ τάςεισ ςε ενοίκια, αποδόςεισ και
όλεσ τισ άλλεσ παραμζτρουσ που επθρεάηουν τισ αξίεσ των ακινιτων. Λαμβάνοντασ υπ’ όψιν ότι θ κατάςταςθ
αυτι είναι πρωτόγνωρθ ςε ςχζςθ με τθν κανονικότθτα ςτθ λειτουργία των αγορϊν χριματοσ και κεφαλαίων, θ
Διοίκθςθ κα παρακολουκεί τισ τάςεισ που κα εκδθλωκοφν ςτθν κτθματαγορά τουσ προςεχείσ μινεσ. Στο
πλαίςιο αυτό επιςθμαίνουμε ότι παρά τουσ υφιςτάμενουσ παράγοντεσ αυξθμζνθσ εκτιμθτικισ αβεβαιότθτασ,
το εξαγόμενο αποτζλεςμα αποτελεί τθ βζλτιςτθ εκτίμθςθ των επενδυτικϊν ακινιτων του Ομίλου, ςφμφωνα με
τα δεδομζνα που κατζςτθ δυνατόν να ςυλλζξουν οι ανεξάρτθτοι τακτικοί εκτιμθτζσ, υπό τισ παροφςεσ
περιςτάςεισ και τουσ υφιςτάμενουσ περιοριςμοφσ.

3.
Νζα λογιςτικι πολιτικι αναφορικά με τθν επιμζτρθςθ των ενςϊματων πάγιων
περουςιακϊν ςτοιχείων ςτισ Εταιρικζσ και Ενοποιθμζνεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ
Το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Εταιρείασ κατά τθ ςυνεδρίαςθ τθσ 30 Ιανουαρίου 2015 αποφάςιςε τθν ζναρξθ
προπαραςκευαςτικϊν ενεργειϊν για τθ ςυγχϊνευςθ δι 'απορρόφθςθσ από τθν Εταιρεία, τθσ εταιρείασ με τθν
επωνυμία «ΕΘΝΙΚΘ ΡΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΕΙΑ ΕΡΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΘΤΘ ΡΕΙΟΥΣΙΑ» ( «Απορροφϊμενθ»).
Θ Απορροφϊμενθ κατζχει το 96,94% του μετοχικοφ κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψιφου τθσ Εταιρείασ. Θ
ςχεδιαηόμενθ ςυγχϊνευςθ ζχει προτακεί να πραγματοποιθκεί με ενοποίθςθ των ςτοιχείων ενεργθτικοφ και
πακθτικοφ των ωσ άνω αναφερόμενων εταιρειϊν, με ςυνδυαςμζνθ εφαρμογι των διατάξεων των άρκρων 69
επ. του ν. 2190/1920 και του ν. 2166/1993, όπωσ ιςχφουν.
Στο πλαίςιο αυτό, το Διοικθτικό Συμβοφλιο αποφάςιςε ςτθ ςυνεδρίαςι του τθν 28 Μαΐου 2015, να προβεί ςε
αλλαγι λογιςτικισ πολιτικισ αναφορικά με τθν επιμζτρθςθ του ιδιοχρθςιμοποιοφμενου ακινιτου ςτισ
ενοποιθμζνεσ και εταιρικζσ οικονομικζσ καταςτάςεισ. Οι λόγοι που επζβαλαν αυτι τθν αλλαγι, ιταν θ ανάγκθ
ςυνζπειασ ωσ προσ τισ εφαρμοηόμενεσ λογιςτικζσ πολιτικζσ των δφο εταιρειϊν, οι οποίεσ και πρόκειται να
ςυγχωνευκοφν εντόσ του 2015.
Ριο ςυγκεκριμζνα, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του Δ.Λ.Ρ. 16 Ενςώματα Πάγια, θ Εταιρεία προβαίνει πλζον ςε
επιμζτρθςθ του ιδιοχρθςιμοποιοφμενου ακινιτου τθσ ςτο κόςτοσ κτιςθσ του μείον τισ ςωρευμζνεσ
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αποςβζςεισ και τισ όποιεσ ςωρευμζνεσ προβλζψεισ απομείωςθσ τθσ αξίασ του αντί τθσ επιμζτρθςθσ ςτθν
εφλογθ αξία.
Το Δ.Λ.Ρ. 8 παρ. 14 ορίηει ότι μία επιχείρθςθ μπορεί να αλλάξει τθ λογιςτικι πολιτικι που εφαρμόηει ςτθν
περίπτωςθ που εκτιμά ότι θ αλλαγι «καταλήγει ςε οικονομικζσ καταςτάςεισ που παρζχουν αξιόπιςτη και
περιςςότερο ςχετική πληροφόρηςη για τισ επιδράςεισ των ςυναλλαγών, λοιπών οικονομικών γεγονότων ή
ςυνθηκών, ςτην οικονομική θζςη τησ επιχείρηςησ, ςτη χρηματοοικονομική τησ απόδοςη ή ςτισ ταμειακζσ τησ
ροζσ». Ππωσ ακριβϊσ αναφζρκθκε και ανωτζρω, θ ςχετικι αλλαγι διενεργικθκε ωσ ςυνζπεια τθσ απόφαςθσ
ςυγχϊνευςθσ δι' απορροφιςεωσ τθσ «ΕΘΝΙΚΘ ΡΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΕΙΑ ΕΡΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΘΤΘ
ΡΕΙΟΥΣΙΑ» από τθν Εταιρεία, και τθσ ανάγκθσ παρουςίαςθσ κοινϊν εφαρμοηόμενων λογιςτικϊν πολιτικϊν
μεταξφ των δφο εταιρειϊν.
Επιπροςκζτωσ, κα πρζπει να αναφερκεί ότι όπωσ φαίνεται και από τισ αναλφςεισ που ακολουκοφν, από τθν ωσ
άνω αλλαγι δεν προκφπτουν ουςιϊδεισ μεταβολζσ - επιδράςεισ ςτα κονδφλια των ενοποιθμζνων και εταιρικϊν
οικονομικϊν καταςτάςεων.
Επίδραςη ςτην Κατάςταςη Οικονομικήσ Θζςησ του Ομίλου και τησ Εταιρείασ την 31 Δεκεμβρίου 2014:
Όμιλοσ
31.12.2014

Επιδράςεισ

(όπωσ δθμοςιεφκθκε)

31.12.2014
(όπωσ αναμορφϊκθκε)

Ενςϊματα πάγια περιουςιακά ςτοιχεία
Μθ κυκλοφοροφντα ςτοιχεία ενεργθτικοφ
Κυκλοφοροφντα ςτοιχεία ενεργθτικοφ
φνολο ενεργθτικοφ

1.861
52.514
3.154
57.529

(57)
(57)

1.804
52.514
3.154
57.472

Λοιπά ςτοιχεία ιδίων κεφαλαίων
Ηθμίεσ εισ νζον
φνολο ιδίων κεφαλαίων

47.566
(3.625)
43.941

(57)
(57)

47.566
(3.682)
43.884

Μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ
Βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ
φνολο υποχρεϊςεων
φνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεϊςεων

10.864
2.724
13.588
57.529

(57)

10.864
2.724
13.588
57.472
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Εταιρεία
31.12.2014

Επιδράςεισ

(όπωσ δθμοςιεφκθκε)

31.12.2014
(όπωσ αναμορφϊκθκε)

Ενςϊματα πάγια περιουςιακά ςτοιχεία
Μθ κυκλοφοροφντα ςτοιχεία ενεργθτικοφ
Κυκλοφοροφντα ςτοιχεία ενεργθτικοφ
φνολο ενεργθτικοφ

1.861
45.750
2.987
50.598

(57)
(57)

1.804
45.750
2.987
50.541

Λοιπά ςτοιχεία ιδίων κεφαλαίων
Κζρδθ/(Ηθμιζσ) εισ νζον
φνολο ιδίων κεφαλαίων

47.668
(3.296)
44.372

(57)
(57)

47.668
(3.353)
44.315

Μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ
Βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ
φνολο υποχρεϊςεων
φνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεϊςεων

4.413
1.813
6.226
50.598

(57)

4.413
1.813
6.226
50.541

Επίδραςη ςτην ενοποιημζνη και εταιρική κατάςταςη Συνολικών Εςόδων περίοδου 01.01. - 31.12.2014:
Όμιλοσ

Από 01.01. ζωσ
31.12.2014

Επιδράςεισ

(όπωσ δθμοςιεφκθκε)

Ζςοδα
Αποςβζςεισ
Ζξοδα
Κζρδθ προ φόρων
Φόροι
Κακαρά κζρδθ χριςθσ
Λοιπά ςυνολικά ζξοδα
υγκεντρωτικά ςυνολικά ζςοδα περιόδου

Εταιρεία

(όπωσ αναμορφϊκθκε)

3.674
(23)
(1.573)
2.078

(6)
(13)
(19)

3.668
(36)
(1.573)
2.059

(448)
1.630
(27)
1.603

(19)
(19)

(448)
1.611
(27)
1.584

Από 01.01. ζωσ
31.12.2014

Επιδράςεισ

(όπωσ δθμοςιεφκθκε)

Ζςοδα
Αποςβζςεισ
Ζξοδα
Κζρδθ προ φόρων
Φόροι
Κακαρά κζρδθ χριςθσ
Λοιπά ςυνολικά ζξοδα
υγκεντρωτικά ςυνολικά ζςοδα περιόδου

Από 01.01. ζωσ
31.12.2014

Από 01.01. ζωσ
31.12.2014
(όπωσ αναμορφϊκθκε)

3.871
(23)
(1.325)
2.523

(6)
(13)
(19)

3.865
(36)
(1.325)
2.504

(57)
2.466
(435)
2.031

(19)
(19)

(57)
2.447
(435)
2.012
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Επίδραςη ςτην ενοποιημζνη και εταιρική κατάςταςη Συνολικών Εςόδων περιόδου 01.01. - 30.06.2014:
Όμιλοσ

Από 01.01. ζωσ
30.06.2014

Επιδράςεισ

(όπωσ δθμοςιεφκθκε)

Από 01.01. ζωσ
30.06.2014
(όπωσ αναμορφϊκθκε)

Ζςοδα
Αποςβζςεισ
Ζξοδα
Κζρδθ προ φόρων

2.263
(11)
(630)
1.622

(8)
(8)

2.263
(19)
(630)
1.614

Φόροι
Κακαρά κζρδθ χριςθσ
Λοιπά ςυνολικά ζξοδα
υγκεντρωτικά ςυνολικά ζςοδα περιόδου

66
1.688
(146)
1.542

(8)
(8)

66
1.680
(146)
1.534

Εταιρεία

Από 01.01. ζωσ
30.06.2014

Επιδράςεισ

(όπωσ δθμοςιεφκθκε)

Από 01.01. ζωσ
30.06.2014
(όπωσ αναμορφϊκθκε)

Ζςοδα
Αποςβζςεισ
Ζξοδα
Κζρδθ προ φόρων

3.318
(11)
(650)
2.657

(8)
(8)

3.318
(19)
(650)
2.649

Φόροι
Κακαρά κζρδθ χριςθσ
Λοιπά ςυνολικά ζξοδα
υγκεντρωτικά ςυνολικά ζςοδα περιόδου

(30)
2.627
(897)
1.730

(8)
(8)

(30)
2.619
(897)
1.722

Επίδραςη ςτα κζρδη ανά μετοχή περιόδου 01.01. - 30.06.2014:
Όμιλοσ
Εξάμθνθ περίοδοσ που ζλθξε τθν 30 Ιουνίου

2014

Επιδράςεισ

(όπωσ δθμοςιεφκθκε)

Κζρδθ / (ηθμιζσ) που αναλογοφν ςτουσ μετόχουσ
Μζςοσ ςτακμικόσ αρικμόσ μετοχϊν (χιλιάδεσ)
Βαςικά κζρδθ / (ηθμιζσ) ανά μετοχι (€ ανά μετοχι)

Εταιρεία
Εξάμθνθ περίοδοσ που ζλθξε τθν 30 Ιουνίου

1.688
14.074
0,1199

2014

(8)
14.074
(0,0006)

Επιδράςεισ

(όπωσ δθμοςιεφκθκε)

Κζρδθ / (ηθμιζσ) που αναλογοφν ςτουσ μετόχουσ
Μζςοσ ςτακμικόσ αρικμόσ μετοχϊν (χιλιάδεσ)
Βαςικά κζρδθ / (ηθμιζσ) ανά μετοχι (€ ανά μετοχι)

2.627
14.074
0,1867

2014
(όπωσ αναμορφϊκθκε)

1.680
14.074
0,1194

2014
(όπωσ αναμορφϊκθκε)

(8)
14.074
(0,0006)

2.619
14.074
0,1861
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4.

Διαχείριςθ Χρθματοοικονομικϊν Κινδφνων

4.1.

Διαχείριςθ Χρθματοοικονομικοφ Κινδφνου

Ο Πμιλοσ εκτίκεται ςε αρκετοφσ χρθματοοικονομικοφσ κινδφνουσ όπωσ κίνδυνο αγοράσ, πιςτωτικό κίνδυνο και
κίνδυνο ρευςτότθτασ. Οι χρθματοοικονομικοί κίνδυνοι ςχετίηονται με τα παρακάτω χρθματοοικονομικά μζςα:
εμπορικζσ απαιτιςεισ, ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα, προμθκευτζσ και λοιπζσ υποχρεϊςεισ και
δανειακζσ υποχρεϊςεισ. Θ πολιτικι διαχειρίςεωσ κινδφνων που ακολουκεί ο Πμιλοσ επικεντρϊνεται ςτθν
ελαχιςτοποίθςθ των επιπτϊςεων από τισ απρόβλεπτεσ μεταβολζσ τθσ αγοράσ.
Οι ενδιάμεςεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ δεν περιλαμβάνουν όλεσ τισ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαχείριςθ των
χρθματοοικονομικϊν κινδφνων, κακϊσ και τισ ςχετικζσ γνωςτοποιιςεισ που απαιτοφνται ςτισ ετιςιεσ
οικονομικζσ καταςτάςεισ και πρζπει να εξετάηονται ςε ςυνάρτθςθ με τισ δθμοςιευμζνεσ ενοποιθμζνεσ και
ατομικζσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ χριςθσ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 2014.

4.2.

Εκτίμθςθ τθσ εφλογθσ αξίασ των χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων ενεργθτικοφ και πακθτικοφ

Στον κάτωκι πίνακα αναλφεται θ εφλογθ αξία των χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων του ενεργθτικοφ και
πακθτικοφ του Ομίλου, που επιμετρϊνται ςτθν εφλογθ αξία κατά τθν 30 Ιουνίου 2015 και 31 Δεκεμβρίου 2014,
αντίςτοιχα, ανά τεχνικι αποτίμθςθσ. Τα διαφορετικά επίπεδα κακορίηονται ωσ εξισ:
Επίςθμεσ χρθματιςτθριακζσ τιμζσ (χωρίσ προςαρμογι) ςτισ αγορζσ για όμοια περιουςιακά ςτοιχεία ι
υποχρεϊςεισ (Επίπεδο 1).
Ειςροζσ πζραν των επίςθμων χρθματιςτθριακϊν τιμϊν που περιλαμβάνονται ςτο επίπεδο 1 οι οποίεσ είναι
παρατθριςιμεσ για το περιουςιακό ςτοιχείο ι τθν υποχρζωςθ είτε άμεςα είτε ζμμεςα (Επίπεδο 2).
Ειςροζσ για το περιουςιακό ςτοιχείο ι τθν υποχρζωςθ οι οποίεσ δε βαςίηονται ςε παρατθριςιμα ςτοιχεία τθσ
αγοράσ (Επίπεδο 3).
30 Ιουνίου 2015
-

Αποτίμθςθ με βάςθ
Επίπεδο 2
Επίπεδο 3
-

-

Αποτίμθςθ με βάςθ
Επίπεδο 2
Επίπεδο 3
488

Επίπεδο 1
Μετοχζσ μθ ειςθγμζνεσ
31 Δεκεμβρίου 2014
Επίπεδο 1
Μετοχζσ μθ ειςθγμζνεσ

φνολο
-

φνολο
488

Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου δεν υπιρχαν μεταφορζσ μεταξφ των Επιπζδων 1 και 2, οφτε μεταφορζσ εντόσ
και εκτόσ του Επιπζδου 3.
Ρολιτικι του Ομίλου είναι να αναγνωρίηει μεταφορζσ προσ και από τα επίπεδα ιεραρχίασ τθσ εφλογθσ αξίασ
κατά τθν θμερομθνία του ςυμβάντοσ ι κατά τθν θμερομθνία τθσ αλλαγισ των ςυνκθκϊν που προκάλεςαν τθ
μεταφορά.

Οι ςθμειϊςεισ ςτισ ςελίδεσ 21 ζωσ 39 αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ των οικονομικϊν καταςτάςεων

28

θμειϊςεισ επί των Οικονομικϊν Καταςτάςεων
Πμιλοσ και Εταιρεία
Πλα τα ποςά είναι ςε χιλιάδεσ Ευρϊ, εκτόσ εάν αναφζρεται διαφορετικά
Οι ακόλουκοι πίνακεσ ςυνοψίηουν τθν εφλογθ αξία των χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων του ενεργθτικοφ και
πακθτικοφ του Ομίλου, τα οποία δεν επιμετρϊνται ςτθν εφλογθ αξία κατά τθν 30 Ιουνίου 2015 και
31 Δεκεμβρίου 2014, αντίςτοιχα:
30 Ιουνίου 2015
Τποχρεϊςεισ
Δανειακζσ υποχρεϊςεισ

Επίπεδο 1

31 Δεκεμβρίου 2014
Τποχρεϊςεισ
Δανειακζσ υποχρεϊςεισ

Επίπεδο 1

Επίπεδο 2
-

-

Επίπεδο 3
11.501

-

Επίπεδο 3
11.890

Επίπεδο 2
-

Τα ςτοιχεία πακθτικοφ που περιλαμβάνονται ςτουσ ανωτζρω πίνακεσ αποτιμϊνται ςτο αναπόςβεςτο κόςτοσ
και θ λογιςτικι τουσ αξία προςεγγίηει τθν εφλογθ αξία τουσ.
Κατά τθν 30 Ιουνίου 2015 και 31 Δεκεμβρίου 2014, θ λογιςτικι αξία των ταμειακϊν διακεςίμων και
ιςοδυνάμων, των εμπορικϊν και λοιπϊν απαιτιςεων, κακϊσ και των υποχρεϊςεων προσ προμθκευτζσ και
λοιπϊν υποχρεϊςεων, προςεγγίηουν τθν εφλογθ αξία.

5.

Σομείσ Δραςτθριότθτασ

Ο Πμιλοσ παρουςιάηει οικονομικι πλθροφόρθςθ για δφο επιχειρθματικοφσ τομείσ, βάςει τθσ φφςθ και τθσ
χριςθσ των επενδυτικϊν του ακινιτων:
εκμίςκωςθ ακινιτων ωσ καταςτιματα,
εκμίςκωςθ ακινιτων ωσ γραφεία.
Θ ανάλυςθ των αποτελεςμάτων και των ςτοιχείων ενεργθτικοφ και πακθτικοφ για κάκε τομζα δραςτθριότθτασ
ζχει ωσ ακολοφκωσ:
Ανάλυςθ ανά τομζα δραςτθριότθτασ
Από 01.01. ζωσ 30.06.2015
Σομζασ
Ζςοδα από μιςκϊματα
φνολο εςόδων τομζα
Κακαρι ηθμιά από αναπροςαρμογι των επενδφςεων ςε
ακίνθτα ςε εφλογεσ αξίεσ
Άμεςα ζξοδα ςχετιηόμενα με επενδφςεισ ςε ακίνθτα
Λειτουργικζσ ηθμιζσ τομζα
Μθ κατανεμθμζνα λειτουργικά ζςοδα
Μθ κατανεμθμζνα λειτουργικά ζξοδα
Λειτουργικζσ ηθμιζσ
Μθ κατανεμθμζνα ζςοδα από τόκουσ
Μθ κατανεμθμζνα χρθματοοικονομικά ζξοδα
Ηθμιζσ προ φόρων
Φόροι
Ηθμιζσ περιόδου

Καταςτιματα
857
857

Γραφεία
395
395

φνολο
1.252
1.252

(1.982)

(2.805)

(4.787)

(119)
(1.244)

(129)
(2.539)

(248)
(3.783)
26
(584)
(4.341)
21
(118)
(4.438)
99
(4.339)
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Σομζασ
Ενεργθτικό ανά τομζα τθν 30 Ιουνίου 2015
Ενεργθτικό
Μθ κατανεμθμζνα ςτοιχεία ενεργθτικοφ
φνολο ενεργθτικοφ

Καταςτιματα

φνολο

20.183

27.582

47.765
4.611
52.376

11.711

166

11.877
968
12.845

Καταςτιματα
1.240
1.240

Γραφεία
471
471

φνολο
1.711
1.711

(472)

893

421

(110)
658

(119)
1.245

(229)
1.903
82
(419)
1.566
48
1.614
66
1.680

Πακθτικό ανά τομζα τθν 30 Ιουνίου 2015
Υποχρεϊςεισ
Μθ κατανεμθμζνεσ υποχρεϊςεισ
φνολο υποχρεϊςεων
Από 01.01. ζωσ 30.06.2014 (όπωσ αναμορφϊκθκε)
Σομζασ
Ζςοδα από μιςκϊματα
φνολο εςόδων τομζα
Κακαρό κζρδοσ / (ηθμιά) από αναπροςαρμογι των
επενδφςεων ςε ακίνθτα ςε εφλογεσ αξίεσ
Άμεςα ζξοδα ςχετιηόμενα με επενδφςεισ ςε ακίνθτα
Λειτουργικά κζρδθ τομζα
Μθ κατανεμθμζνα λειτουργικά ζςοδα
Μθ κατανεμθμζνα λειτουργικά ζξοδα
Λειτουργικά κζρδθ
Μθ κατανεμθμζνα ζςοδα από τόκουσ
Μθ κατανεμθμζνα χρθματοοικονομικά ζξοδα
Κζρδθ προ φόρων
Φόροι
Κζρδθ περιόδου

Γραφεία

Σομζασ
Ενεργθτικό ανά τομζα τθν 31 Δεκεμβρίου 2014 (όπωσ αναμορφϊκθκε)
Ενεργθτικό
Μθ κατανεμθμζνα ςτοιχεία ενεργθτικοφ
φνολο ενεργθτικοφ
Πακθτικό ανά τομζα τθν 31 Δεκεμβρίου 2014
Υποχρεϊςεισ
Μθ κατανεμθμζνεσ υποχρεϊςεισ
φνολο υποχρεϊςεων

Καταςτιματα

Γραφεία

φνολο

31.431

21.072

52.503
4.969
57.472

12.153

160

12.313
1.275
13.588

Γεωγραφικι Κατανομι
Από 01.01. ζωσ 30.06.2015
Ζςοδα από μιςκϊματα
Μθ κυκλοφοροφντα ςτοιχεία ενεργθτικοφ

Ελλάδα
965
42.854

Ρουμανία
287
6.705

φνολο
1.252
49.559

Από 01.01. ζωσ 30.06.2014 (όπωσ αναμορφϊκθκε)
Ζςοδα από μιςκϊςεισ ακινιτων
Μθ κυκλοφοροφντα ςτοιχεία ενεργθτικοφ τθν 31 Δεκεμβρίου 2014

Ελλάδα
1.327
47.554

Ρουμανία
384
6.764

φνολο
1.711
54.318

Οι ςθμειϊςεισ ςτισ ςελίδεσ 21 ζωσ 39 αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ των οικονομικϊν καταςτάςεων
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Πμιλοσ και Εταιρεία
Πλα τα ποςά είναι ςε χιλιάδεσ Ευρϊ, εκτόσ εάν αναφζρεται διαφορετικά
Σχετικά με τισ παραπάνω αναλφςεισ αναφζρουμε ότι:
(α)

Δεν υπάρχουν ςυναλλαγζσ μεταξφ των τομζων.

(β)

Τα ςτοιχεία ενεργθτικοφ επιχειρθματικϊν τομζων αποτελοφνται από επενδφςεισ ςε ακίνθτα και
απαιτιςεισ από πελάτεσ.

(γ)

Τα μθ κατανεμόμενα ςτοιχεία ενεργθτικοφ αποτελοφνται από ενςϊματα πάγια ςτοιχεία, ταμειακά
διακζςιμα και ιςοδφναμα και λοιπζσ απαιτιςεισ.

Τα ζςοδα από μιςκϊματα του Ομίλου και τθσ Εταιρείασ δεν υπόκεινται ςε εποχιακζσ διακυμάνςεισ.

6.

Επενδφςεισ ςε Ακίνθτα

Οι επενδφςεισ ςε ακίνθτα του Ομίλου και τθσ Εταιρείασ αποτιμϊνται ςτθν εφλογθ αξία ςφμφωνα με το ΔΛΡ 40,
ωσ ακολοφκωσ:
Περίοδοσ που ζλθξε τθν
Τπόλοιπο ζναρξθσ περιόδου
Ρροςκικεσ :
- Μεταγενζςτερεσ κεφαλαιουχικζσ δαπάνεσ
αναφορικά με επενδφςεισ ςε ακίνθτα
- Κακαρό κζρδοσ / (ηθμιά) από τθν αναπροςαρμογι
των επενδφςεων ςε ακίνθτα ςτθν εφλογθ αξία
Τπόλοιπο λιξθσ περιόδου

Όμιλοσ
30.06.2015 31.12.2014
52.503
51.574

Εταιρεία
30.06.2015 31.12.2014
45.253
44.154

49

492

-

-

(4.787)

437

(4.193)

1.099

47.765

52.503

41.060

45.253

Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθν επιμζτρθςθ τθσ εφλογθσ αξίασ των επενδφςεων ςε ακίνθτα ανά επιχειρθματικό
τομζα και γεωγραφικι περιοχι:
Χϊρα

Χριςθ

Εφλογθ
αξία

Μζκοδοσ εκτίμθςθσ

Μθνιαίο
αγοραίο
μίςκωμα

Προεξοφλθτικό
επιτόκιο (%)

υντελεςτισ
Κεφαλαιοποίθςθσ
(%)

Ελλάδα

Καταςτιματα

18.935

20% ςυγκριτικι μζκοδοσ και 80%
μζκοδοσ προεξοφλθμζνων
ταμειακϊν ροϊν (DCF)

132

8,25% - 11,00%

7,00% - 9,00%

Ελλάδα

Γραφεία

22.125

20% ςυγκριτικι μζκοδοσ και 80%
μζκοδοσ προεξοφλθμζνων
ταμειακϊν ροϊν (DCF)

156

8,25% - 11,00%

7,25% - 9,00%

ουμανία

Καταςτιματα

1.249

20% ςυγκριτικι μζκοδοσ και 80%
μζκοδοσ προεξοφλθμζνων
ταμειακϊν ροϊν (DCF)

10

10,00% - 12,00%

8,00% - 10,50%

ουμανία

Γραφεία

5.456

20% ςυγκριτικι μζκοδοσ και 80%
μζκοδοσ προεξοφλθμζνων
ταμειακϊν ροϊν (DCF)

35

10,00%

8,00%

Οι ςθμειϊςεισ ςτισ ςελίδεσ 21 ζωσ 39 αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ των οικονομικϊν καταςτάςεων
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θμειϊςεισ επί των Οικονομικϊν Καταςτάςεων
Πμιλοσ και Εταιρεία
Πλα τα ποςά είναι ςε χιλιάδεσ Ευρϊ, εκτόσ εάν αναφζρεται διαφορετικά
Σφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία για τισ Α.Ε.Ε.Α.Ρ., οι αξίεσ των επενδφςεων ςε ακίνθτα αποτιμϊνται από
ανεξάρτθτουσ εκτιμθτζσ τθν 30 Ιουνίου και 31 Δεκεμβρίου κάκε ζτουσ. Στισ εκτιμιςεισ για τον προςδιοριςμό
τθσ εφλογθσ αξίασ των επενδφςεων ςε ακίνθτα, ζχει λθφκεί υπ’ όψιν θ βζλτιςτθ χριςθ τουσ, δεδομζνθσ τθσ
νομικισ τουσ κατάςταςθσ, των τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν τουσ και των επιτρεπόμενων χριςεων.
Σφμφωνα με τθν ΚΥΑ 26294/Β1425/19.7.2000 για τον κακοριςμό μεκόδων αποτίμθςθσ των ςτοιχείων ακίνθτθσ
περιουςίασ του ενεργθτικοφ των ΑΕΕΑΡ, οι εκτιμιςεισ βαςίηονται ςε τουλάχιςτον δφο μεκόδουσ. Για το
χαρτοφυλάκιο ςτθν Ελλάδα και τθ ουμανία χρθςιμοποιικθκε θ ςυγκριτικι μζκοδοσ και θ μζκοδοσ των
προεξοφλθμζνων ταμειακϊν ροϊν (DCF).
Θ τελευταία εκτίμθςθ των ακινιτων του Ομίλου ζγινε από τουσ ανεξάρτθτουσ εκτιμθτζσ τθν 30 Ιουνίου 2015,
όπωσ προβλζπεται και από τισ ςχετικζσ διατάξεισ του Ν.2778/1999. Από τθν παραπάνω εκτίμθςθ προζκυψε
κακαρι ηθμιά από τθν αναπροςαρμογι των επενδφςεων ςε ακίνθτα ςτθν εφλογθ αξία φψουσ €4.787 (α’
εξάμθνο 2014: κζρδοσ €421).
Εάν κατά τθν 30 Ιουνίου 2015 το προεξοφλθτικό επιτόκιο που χρθςιμοποιείται ςτθν ανάλυςθ προεξόφλθςθσ
ταμειακϊν ροϊν διζφερε κατά +/-10% από τισ εκτιμιςεισ τθσ Διοίκθςθσ, θ λογιςτικι αξία των επενδφςεων ςε
ακίνθτα κα ιταν κατά εκτίμθςθ €2.433 χαμθλότερθ ι €2.659 υψθλότερθ, αντίςτοιχα.
Εάν κατά τθν 30 Ιουνίου 2015 ο ςυντελεςτισ κεφαλαιοποίθςθσ που χρθςιμοποιείται ςτθν ανάλυςθ
προεξόφλθςθσ ταμειακϊν ροϊν διζφεραν κατά +/-10% από τισ εκτιμιςεισ τθσ Διοίκθςθσ, θ λογιςτικι αξία των
επενδφςεων ςε ακίνθτα κα ιταν, κατά εκτίμθςθ, €1.674 χαμθλότερθ ι €2.046 υψθλότερθ, αντίςτοιχα.

7.

Ενςϊματα Πάγια Περιουςιακά τοιχεία

Τα πάγια του Ομίλου και τθσ Εταιρείασ αναλφονται ωσ ακολοφκωσ:
Οικόπεδα
& Κτιρια

Μεταφορικά
Μζςα

Ζπιπλα &
Λοιπόσ
Εξοπλιςμόσ

Ακινθτοποιιςεισ
υπό εκτζλεςθ και
προκαταβολζσ

Αξία κτιςθσ
Τπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014
Ρροςκικεσ
Τπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2014

1.913
1.913

9
9

295
2
297

7
7

2.224
2
2.226

υςςωρευμζνεσ αποςβζςεισ
Τπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014
Αποςβζςεισ χριςεωσ
Τπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2014
Αναπόςβεςτθ αξία 31 Δεκεμβρίου 2014

(89)
(33)
(122)
1.791

(6)
(1)
(7)
2

(293)
(293)
4

7

(388)
(34)
(422)
1.804

Αξία κτιςθσ
Τπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2015
Ρροςκικεσ
Τπόλοιπο 30 Ιουνίου 2015

1.913
1.913

9
9

297
297

7
7

2.226
2.226

υςςωρευμζνεσ αποςβζςεισ
Τπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2015
Αποςβζςεισ περιόδου
Τπόλοιπο 30 Ιουνίου 2015
Αναπόςβεςτθ αξία 30 Ιουνίου 2015

(122)
(16)
(138)
1.775

(7)
(2)
(9)
-

(293)
(1)
(294)
3

7

(422)
(19)
(441)
1.785

Όμιλοσ

φνολο
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8.

υμμετοχι ςε Θυγατρικζσ
Όμιλοσ
Θυγατρικζσ

Ζδρα

Egnatia Properties S.A.

ουμανία

Εταιρεία

Ανζλεγκτεσ
30.06.2015 31.12.2014 30.06.2015 31.12.2014
φορολογικά χριςεισ

2010 – 2014

99,96%

99,96%

99,96%

99,96%

Θ ανάλυςθ τθσ κίνθςθσ του λογαριαςμοφ «Συμμετοχι ςε κυγατρικζσ» κατά τθν παροφςα και τθν προθγοφμενθ
χριςθ, ζχει ωσ εξισ:
Εταιρεία
2015
Τπόλοιπο ζναρξθσ περιόδου
Mείωςθ ςτα λοιπά ςυνολικά ζςοδα από
προςαρμογζσ ςτθν εφλογθ αξία
Τπόλοιπο λιξθσ περιόδου

9.

2014
488

897

(488)

(409)

-

488

Εμπορικζσ και Λοιπζσ Απαιτιςεισ

Θ ανάλυςθ των εμπορικϊν και λοιπϊν απαιτιςεων ζχει ωσ εξισ:

Εμπορικζσ απαιτιςεισ
Λοιπζσ απαιτιςεισ
φνολο

Όμιλοσ
30.06.2015
31.12.2014
46
118
47
179
93
297

Εταιρεία
30.06.2015
31.12.2014
46
118
45
179
91
297

Θ εφλογθ αξία των εμπορικϊν και λοιπϊν απαιτιςεων του Ομίλου κεωρείται ότι προςεγγίηει τθ λογιςτικι αξία
τουσ, κακϊσ θ είςπραξι τουσ αναμζνεται να πραγματοποιθκεί ςε χρονικό διάςτθμα τζτοιο που θ επίδραςθ τθσ
χρονικισ αξίασ του χριματοσ κεωρείται αςιμαντθ.
Οι εμπορικζσ απαιτιςεισ του Ομίλου και τθσ Εταιρείασ τθν 30 Ιουνίου 2015 περιλαμβάνουν προβλζψεισ
επιςφαλϊν πελατϊν ποςοφ €87, οι οποίεσ ςχθματίςτθκαν εξ ολοκλιρου τθν τρζχουςα εξαμθνιαία περίοδο και
περιλαμβάνονται ςτα «λοιπά ζξοδα» τθσ κατάςταςθσ αποτελεςμάτων.

10.

Σαμειακά Διακζςιμα και Ιςοδφναμα

Τα ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα του Ομίλου και τθσ Εταιρείασ, περιλαμβάνουν τα κάτωκι:

Ταμείο
Κατακζςεισ όψεωσ και προκεςμίασ
φνολο

Όμιλοσ
30.06.2015
31.12.2014
4
2
2.720
2.855
2.724
2.857

Εταιρεία
30.06.2015
31.12.2014
4
2
2.510
2.688
2.514
2.690

Θ εφλογθ αξία των ταμειακϊν διακεςίμων και ιςοδφναμων του Ομίλου κεωρείται ότι προςεγγίηει τθ λογιςτικι
αξία τουσ. Οι τραπεηικζσ κατακζςεισ τοκίηονται με κυμαινόμενο επιτόκιο και βαςίηονται ςτα μθνιαία επιτόκια
τραπεηικϊν κατακζςεων. Τα ζςοδα από τόκουσ από κατακζςεισ όψεωσ και προκεςμίασ λογιςτικοποιοφνται με
βάςθ τθν αρχι των δεδουλευμζνων και απεικονίηονται ςτο κονδφλι «Ζςοδα από τόκουσ» τθσ Κατάςταςθσ
Αποτελεςμάτων.

Οι ςθμειϊςεισ ςτισ ςελίδεσ 21 ζωσ 39 αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ των οικονομικϊν καταςτάςεων
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11.

Λοιπζσ Μακροπρόκεςμεσ Τποχρεϊςεισ

Δικαιοφχοι εγγυιςεων μιςκωμάτων
φνολο

12.

Όμιλοσ
30.06.2015
31.12.2014
300
300
300
300

Εταιρεία
30.06.2015
31.12.2014
247
247
247
247

Προμθκευτζσ και Λοιπζσ Τποχρεϊςεισ

Θ ανάλυςθ των προμθκευτϊν και λοιπϊν υποχρεϊςεων ζχει ωσ εξισ:

Ρρομθκευτζσ
Ζςοδα επόμενων χριςεων
Φόροι- τζλθ
Λοιπζσ υποχρεϊςεισ και δεδουλευμζνα
ζξοδα
φνολο

13.

Όμιλοσ
30.06.2015
31.12.2014
111
165
18
17
330
142

Εταιρεία
30.06.2015
31.12.2014
97
164
18
17
301
114

137

432

137

158

596

756

553

453

Τποχρεϊςεισ από Αναβαλλόμενουσ Φόρουσ

Τθν 30 Ιουνίου 2015, ο Πμιλοσ αναγνϊριςε αναβαλλόμενθ φορολογικι υποχρζωςθ ποςοφ €166
(31 Δεκεμβρίου 2014: €322) που προζκυψε από τθ διαφορά μεταξφ τθσ λογιςτικισ αξίασ και τθσ φορολογικισ
βάςθσ των επενδυτικϊν ακινιτων τθσ κυγατρικισ εταιρείασ Egnatia Properties S.A. ςτθ ουμανία. Θ διαφορά
που προκφπτει ςε ςχζςθ με τθν αναβολλόμενθ φορολογικι υποχρζωςθ τθσ 31 Δεκεμβρίου 2014 ποςοφ €156
περιλαμβάνεται ςτο κονδφλι «Φόροι» τθσ ενοποιθμζνθσ Κατάςταςθσ Αποτελεςμάτων (Σθμείωςθ 19).

14.

Δανειακζσ Τποχρεϊςεισ

Πλα τα δάνεια είναι κυμαινόμενου επιτοκίου. Ο Πμιλοσ είναι εκτεκειμζνοσ ςτισ διακυμάνςεισ των επιτοκίων
που επικρατοφν ςτθν αγορά και τα οποία επθρεάηουν τθ χρθματοοικονομικι του κζςθ και τισ ταμειακζσ του
ροζσ. Το κόςτοσ δανειςμοφ δφναται να αυξάνεται ι να μειϊνεται ωσ αποτζλεςμα τζτοιων διακυμάνςεων.
Οι δανειακζσ υποχρεϊςεισ του Ομίλου και τθσ Εταιρείασ αναλφονται ωσ εξισ:
Όμιλοσ
30.06.2015 31.12.2014

Εταιρεία
30.06.2015
31.12.2014

Μακροπρόκεςμα
Ομολογιακό δάνειο
Λοιπζσ δανειακζσ υποχρεϊςεισ
Μακροπρόκεςμεσ δανειακζσ υποχρεϊςεισ

3.400
6.006
9.406

4.000
6.076
10.076

3.400
3.400

4.000
4.000

Βραχυπρόκεςμα
Ομολογιακό δάνειο
Λοιπζσ δανειακζσ υποχρεϊςεισ
Βραχυπρόκεςμεσ δανειακζσ υποχρεϊςεισ
φνολο

1.209
886
2.095
11.501

1.200
614
1.814
11.890

1.209
1.209
4.609

1.200
1.200
5.200
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Oι μακροπρόκεςμεσ δανειακζσ υποχρεϊςεισ του Ομίλου περιλαμβάνουν μεταξφ άλλων και δάνειο τθσ
κυγατρικισ εταιρείασ Egnatia Properties S.A. ςτθ ουμανία που ζχει χορθγθκεί από τθν εταιρεία με τθν
επωνυμία OBAFEMI HOLDINGS LTD και ζδρα τθν Κφπρο.
Το μακροπρόκεςμο ομολογιακό δάνειο τθσ Εταιρείασ αρχικοφ ποςοφ φψουσ €7.000 και τρζχοντοσ υπολοίπου
€4.609, ςυμπεριλαμβανομζνων δεδουλευμζνουν τόκων ποςοφ €9, ζχει χορθγθκεί από τθν Alpha Bank Α.Ε.
(πρϊθν Εμπορικι Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ Α.Ε.).
Θ λιξθ των δανειακϊν υποχρεϊςεων του Ομίλου ζχει ωσ εξισ:
Όμιλοσ
30.06.2015
31.12.2014
Ζωσ 1 ζτοσ
2.095
1.814
Από 1 ζωσ 5 ζτθ
4.836
4.836
Ράνω από 5 ζτθ
4.570
5.240
φνολο
11.501
11.890

Εταιρεία
30.06.2015
31.12.2014
1.209
1.200
3.400
4.000
4.609
5.200

Θ εφλογθ αξία των δανείων κυμαινόμενου επιτοκίου προςζγγιηε τθν λογιςτικι τουσ αξία ςτισ διάφορεσ
θμερομθνίεσ κατάςταςθσ οικονομικισ κζςθσ.
Οι ςυμβατικζσ θμερομθνίεσ επαναποτίμθςθσ περιορίηονται ςε περίοδο διάρκειασ ενόσ μινα.
Ο Πμιλοσ δεν είναι εκτεκειμζνοσ ςε ςυναλλαγματικό κίνδυνο ςε ςχζςθ με τα δάνειά του, αφοφ όλα τα δάνεια
είναι ςτο λειτουργικό νόμιςμα.
Οι δανειακζσ υποχρεϊςεισ είναι εξαςφαλιςμζνεσ με ακίνθτα. Ριο αναλυτικά, εννζα ακίνθτα τθσ Εταιρείασ ςτθν
Αττικι (8 ςτθν Ακινα - ςυμπεριλαμβανομζνου και του ιδιοχρθςιμοποιοφμενου - και 1 ςτον Ρειραιά)
βαρφνονται με προςθμείωςθ υποκικθσ υπζρ τθσ Alpha Bank Α.Ε. (πρϊθν Εμπορικι Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ Α.Ε.),
για ποςό € 9.880 επί ενόσ εκάςτου των ακινιτων.

15.

Σρζχουςεσ Φορολογικζσ Τποχρεϊςεισ

Οι τρζχουςεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του Ομίλου και τθσ Εταιρείασ αναλφονται ωσ εξισ:

Τρζχων φόροσ
Φόροσ επί αφορολόγθτων αποκεματικϊν
Διαφορζσ φορολογικοφ ελζγχου
φνολο

Όμιλοσ
30.06.2015
31.12.2014
25
21
88
88
45
113
154

Εταιρεία
30.06.2015
31.12.2014
26
27
88
88
45
114
160

Κατά τθ διάρκεια τθσ χριςθσ 2014, θ εταιρεία ελζγχκθκε φορολογικά για τισ χριςεισ 2008 και 2009. Από τον
ζλεγχο προζκυψαν διαφορζσ ςυνολικοφ ποςοφ €90 που αφοροφςαν τον υπολογιςμό του φόρου βάςει του
άρκρου 31 του Ν.2778/1999 και περαιτζρω υποχρεϊςεισ από τθν μθ υποβολι διλωςθσ αναπροςαρμογισ
ακινιτων του ν.2065/1992. Θ Διοίκθςθ τθσ εταιρείασ αμφιςβιτθςε τα πορίςματα του ελζγχου και για τον λόγο
αυτό άςκθςε ενδικοφανι προςφυγι κατ’ άρκρο 63 του Κϊδικα Φορολογικισ Διαδικαςίασ καταβάλοντασ το
50% του ανωτζρω ποςοφ. Θ ενδικοφανισ προςφυγι απερρίφκθ από τθ Διεφκυνςθ επίλυςθσ διαφορϊν τθσ
Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςίων Εςόδων του Υπουργείου Οικονομικϊν και θ Διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ προςζφυγε
ςτα Διοικθτικά Δικαςτιρια. Τθν 23 Μαρτίου 2015, θ Εταιρεία προζβθ ςτθν αποπλθρωμι όλου του ποςοφ που
είχε απομείνει, ιτοι €45 από το ςυνολικό ποςό των €90 που είχε καταλογιςτεί από τον ζλεγχο. Από τισ
παραπάνω διαφορζσ δεν προζκυψε επιβάρυνςθ ςτα αποτελζςματα τθσ χριςθσ κακϊσ θ Εταιρεία είχε
ςχθματίςει ςχετικι πρόβλεψθ για ανζλεγκτεσ φορολογικά χριςεισ ςε προθγοφμενεσ χριςεισ.
Σθμειϊνεται επίςθσ ότι θ κυγατρικι εταιρεία, «Egnatia Properties S.A.», εντόσ του α’ εξαμινου 2015
προκατζβαλε φόρο χριςθσ 2015 ποςοφ €32, ςφμφωνα με το φορολογικό κακεςτϊσ που ιςχφει ςτθ ουμανία.
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16.

Άμεςα Ζξοδα χετιηόμενα με Επενδφςεισ ςε Ακίνθτα

Τα άμεςα ζξοδα ςχετιηόμενα με επενδφςεισ ςε ακίνθτα περιλαμβάνουν τα ακόλουκα:

Φόροι – τζλθ ακίνθτθσ περιουςίασ
Ζξοδα δικθγόρων, ςυμβολαιογράφων,
υποκθκοφυλάκων, τεχνικϊν και λοιπϊν
ςυμβοφλων
Ζξοδα αςφάλιςθσ
Ζξοδα εκτιμιςεων
Ζξοδα κοινοχριςτων και λοιπϊν παροχϊν
Λοιπά ζξοδα
φνολο

17.

Όμιλοσ
Από 01.01. ζωσ
30.06.2015
30.06.2014
152
133

Εταιρεία
Από 01.01. ζωσ
30.06.2015
30.06.2014
110
90

2

15

2

4

20
32
35
7
248

22
10
25
24
229

19
32
35
7
205

20
9
25
24
172

Αμοιβζσ και Ζξοδα Προςωπικοφ

Μιςκοί
Εργοδοτικζσ ειςφορζσ
Ρρόβλεψθ αποηθμίωςθσ προςωπικοφ λόγω
εξόδου από τθν υπθρεςία
Λοιπά ζξοδα
φνολο

Όμιλοσ
Από 01.01. ζωσ
30.06.2015
30.06.2014
174
168
42
46

Εταιρεία
Από 01.01. ζωσ
30.06.2015
30.06.2014
174
168
42
46

3

3

3

3

2
221

217

2
221

217

Ο αρικμόσ του προςωπικοφ του Ομίλου και τθσ Εταιρείασ τθν 30 Ιουνίου 2015 ιταν 8 άτομα (30 Ιουνίου 2014:
9 άτομα).

18.

Λοιπά Ζξοδα

Αμοιβζσ μελϊν Δ.Σ.
Αμοιβζσ τρίτων
Ζξοδα προβολισ, διαφιμιςθσ, δθμοςιεφςεων,
κ.λπ.
Φόροι - τζλθ
Λοιπά
φνολο

Όμιλοσ
Από 01.01. ζωσ
30.06.2015
30.06.2014
6
148
122

Εταιρεία
Από 01.01. ζωσ
30.06.2015
30.06.2014
6
141
103

-

1

-

1

67
123
344

60
183

67
121
335

58
162
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19.

Φόροι

Φόροσ Α.Ε.Ε.Α.Ρ.
Αναβαλλόμενοσ φόροσ
φνολο

Όμιλοσ
Από 01.01. ζωσ
30.06.2015
30.06.2014
57
99
(156)
(165)
(99)
(66)

Εταιρεία
Από 01.01. ζωσ
30.06.2015
30.06.2014
25
30
25
30

Ωσ Α.Ε.Ε.Α.Ρ. ςφμφωνα με το άρκρο 31 παρ. 3 του ν.2778/1999, όπωσ ιςχφει, θ Εταιρεία, φορολογείται βάςει
τθσ εφλογθσ αξίασ των επενδφςεϊν τθσ πλζον των διακεςίμων τθσ. Ριο αναλυτικά, θ Εταιρεία φορολογείται με
ςυντελεςτι φόρου ίςου με το 10,0% επί του εκάςτοτε ιςχφοντοσ επιτοκίου παρζμβαςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ
Κεντρικισ Τράπεηασ (Επιτοκίου Αναφοράσ) προςαυξθμζνου κατά 1 ποςοςτιαία μονάδα (10,0% * (Επιτόκιο
αναφοράσ τθσ ΕΚΤ + 1,0%)), επί του μζςου όρου των εξαμθνιαίων επενδφςεϊν τουσ πλζον διακεςίμων ςε
τρζχουςεσ τιμζσ. Με τθν καταβολι του φόρου αυτοφ εξαντλείται θ φορολογικι υποχρζωςθ τθσ Εταιρείασ και
των μετόχων τθσ.
Θ κυγατρικι εξωτερικοφ τθσ Εταιρείασ, «Egnatia Properties S.A.», φορολογείται ςτο ειςόδθμά τθσ, βάςει
φορολογικοφ ςυντελεςτι 16,0% ςτθ ουμανία. Για τθν εξαμθνιαία περίοδο που ζλθξε τθν 30 Ιουνίου 2015, δεν
ζχουν προκφψει ςθμαντικοί φόροι εξωτερικοφ.

20.

Κζρδθ ανά Μετοχι

Τα βαςικά κζρδθ / (ηθμιζσ) ανά μετοχι υπολογίηονται διαιρϊντασ τα κζρδθ / (ηθμιζσ) που αναλογοφν ςτουσ
μετόχουσ τθσ Εταιρείασ, με το μζςο ςτακμικό αρικμό των κοινϊν μετοχϊν που βρίςκονταν ςε κυκλοφορία κατά
τθ διάρκεια τθσ χριςθσ.
Περίοδοσ που ζλθξε τθν 30 Ιουνίου
Κζρδθ/(ηθμιζσ) που αναλογοφν ςτουσ μετόχουσ
Μζςοσ ςτακμικόσ αρικμόσ κοινϊν μετοχϊν (χιλιάδεσ)
Κζρδθ / (ηθμιζσ) ανά μετοχι (εκφραςμζνα ςε € ανά
μετοχι) - Βαςικά και απομειωμζνα

21.

Όμιλοσ
2015
2014
(4.339)
1.680
14.074
14.074

Εταιρεία
2015
2014
(4.060)
2.619
14.074
14.074

(0,3083)

(0,2885)

0,1194

0,1861

Ενδεχόμενεσ Τποχρεϊςεισ και Δεςμεφςεισ

Οι εταιρείεσ του Ομίλου δεν ζχουν ελεγχκεί φορολογικά για οριςμζνεσ χριςεισ και επομζνωσ, οι φορολογικζσ
υποχρεϊςεισ τουσ για τισ χριςεισ αυτζσ δεν ζχουν καταςτεί οριςτικζσ. Συνεπϊσ, ωσ αποτζλεςμα των ελζγχων
αυτϊν, είναι πικανόν να επιβλθκοφν επιπλζον πρόςτιμα και φόροι, τα ποςά των οποίων δεν είναι δυνατόν να
προςδιοριςτοφν με ακρίβεια επί του παρόντοσ. Ο Πμιλοσ κατά τθν 30 Ιουνίου 2015 δεν ζχει διενεργιςει
προβλζψεισ για ανζλεγκτεσ χριςεισ (31 Δεκεμβρίου 2014: €45). Εκτιμάται ότι, τυχόν ποςά φόρων που πικανόν
να προκφψουν δε κα ζχουν ςθμαντικι επίπτωςθ ςτθν οικονομικι κζςθ του Ομίλου και τθσ Εταιρείασ. Θ
Εταιρεία δεν ζχει ελεγχκεί φορολογικά για τθ χριςθ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 2010. Οι χριςεισ 2011, 2012
και 2013 ζχουν ελεγχκεί από τo νόμιμο ελεγκτι, ςφμφωνα με το άρκρο 82 του Ν. 2238/1994. Τα ςχετικά
πιςτοποιθτικά για το 2011, 2012 και 2013, τα οποία δεν είχαν παρατθριςεισ, εκδόκθκαν τθν 25 Ιουλίου 2012,
23 Σεπτεμβρίου 2013 και 07 Ιουλίου 2014, αντίςτοιχα. Οι χριςεισ 2011 και 2012 κεωροφνται περαιωμζνεσ,
κακϊσ ζχει παρζλκει θ 18μθνθ περίοδοσ από τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ «Ζκκεςθσ Φορολογικισ
Συμμόρφωςθσ» Υπουργείο Οικονομικϊν, περίοδο κατά τθν οποία οι φορολογικζσ αρχζσ μποροφν να
επανζλκουν για ζλεγχο, ςφμφωνα με το αρ. 6 τθσ ΡΟΛ 1159/22.7.2011. Θ χριςθ 2013 κα πρζπει να κεωρείται
οριςτικι για ςκοποφσ φορολογικοφ ελζγχου μετά από 18 μινεσ από τθν υποβολι τθσ «Ζκκεςθσ Φορολογικισ
Συμμόρφωςθσ» ςτο Υπουργείο Οικονομικϊν (εκτόσ και αν θ εν λόγω προκεςμία παρατακεί ςτο μζλλον με νζα
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απόφαςθ του Υπουργείου Οικονομικϊν). Θ χριςθ 2014 βρίςκεται υπό ζλεγχο από τουσ τακτικοφσ ορκωτοφσ
ελεγκτζσ λογιςτζσ τθσ Εταιρείασ και το ςχετικό φορολογικό πιςτοποιθτικό αναμζνεται να εκδοκεί μετά τθ
δθμοςίευςθ των Οικονομικϊν Καταςτάςεων τθσ εξάμθνθσ περιόδου που ζλθξε τθν 30.06.2015. Αν μζχρι τθν
ολοκλιρωςθ του φορολογικοφ ελζγχου προκφψουν πρόςκετεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ εκτιμάται ότι αυτζσ
δεν κα ζχουν ουςιϊδθ επίδραςθ ςτισ ενδιάμεςεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ.
Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τισ ανζλεγκτεσ φορολογικά χριςεισ για τισ κυγατρικζσ παρουςιάηονται ςτθ
Σθμείωςθ 8.

22.

υναλλαγζσ με υνδεδεμζνα Μζρθ

H Εκνικι Ρανγαία Α.Ε.Ε.Α.Ρ. (μθτρικι εταιρεία και μζλοσ του Ομίλου τθσ Εκνικισ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ Α.Ε.)
κατζχει το 96,94% του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Εταιρείασ (31 Δεκεμβρίου 2014: 96,90%) και ελζγχει τθν
Εταιρεία (Σθμείωςθ 1). Πλεσ οι ςυναλλαγζσ με τα ςυνδεδεμζνα μζρθ είναι αντικειμενικζσ και διενεργοφνται
βάςει τθσ αρχισ των ίςων αποςτάςεων με τουσ ςυνικεισ εμπορικοφσ όρουσ για αντίςτοιχεσ ςυναλλαγζσ με
τρίτουσ.
Οι παρακάτω ςυναλλαγζσ πραγματοποιικθκαν με ςυνδεδεμζνα μζρθ:
i.

Τπόλοιπα που προζρχονται από ςυναλλαγζσ με ςυνδεδεμζνα μζρθ
Όμιλοσ
30.06.2015 31.12.2014

Εταιρεία
30.06.2015 31.12.2014

Προπλθρωκζντα ζξοδα
Εκνικι Αςφαλιςτικι, εταιρεία του Ομίλου τθσ ΕΤΕ
φνολο

8
8

-

8
8

-

Εμπορικζσ υποχρεϊςεισ ςε ςυνδεδεμζνα μζρθ
Εκνικι Αςφαλιςτικι, εταιρεία του Ομίλου τθσ ΕΤΕ
φνολο

2
2

18
18

2
2

18
18

ii.

Ζξοδα ςχετιηόμενα με επενδφςεισ ςε ακίνθτα

Εκνικι Αςφαλιςτικι, εταιρεία του Ομίλου τθσ ΕΤΕ
φνολο

Όμιλοσ
Από 01.01. ζωσ
30.06.2015 30.06.2014
20
20
-

Εταιρεία
Από 01.01. ζωσ
30.06.2015 30.06.2014
20
20
-

Όμιλοσ
Από 01.01. ζωσ
30.06.2015 30.06.2014
1
1
-

Εταιρεία
Από 01.01. ζωσ
30.06.2015 30.06.2014
1
1
-

iii. Αμοιβζσ και ζξοδα προςωπικοφ

Εκνικι Αςφαλιςτικι, εταιρεία του Ομίλου τθσ ΕΤΕ
φνολο
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iv.

Τποχρεϊςεισ προσ τθ Διοίκθςθ
Όμιλοσ
30.06.2015 31.12.2014

Ρλθρωτζεσ αμοιβζσ μελϊν Δ.Σ. και επιτροπϊν του
και ανϊτατων ςτελεχϊν
Υποχρεϊςεισ παροχϊν προςωπικοφ λόγω εξόδου
από τθν υπθρεςία
φνολο
v.

6

-

6

-

15

117

15

117

21

117

21

117

Αμοιβζσ και παροχζσ προσ τθ Διοίκθςθ
Όμιλοσ
Από 01.01. ζωσ
30.06.2015 30.06.2014

Αμοιβζσ μελϊν Δ.Σ. και επιτροπϊν του και
ανϊτατων ςτελεχϊν
φνολο

23.

Εταιρεία
30.06.2015 31.12.2014

Εταιρεία
Από 01.01. ζωσ
30.06.2015 30.06.2014

120

179

120

179

120

179

120

179

Γεγονότα Μετά τθν Θμερομθνία των Οικονομικϊν Καταςτάςεων

Τα από 6 Αυγοφςτου 2015 Διοικθτικά Συμβοφλια τθσ Απορροφϊςασ και τθσ Απορροφϊμενθσ ενζκριναν το
ςχζδιο ςφμβαςθσ ςυγχϊνευςθσ δι’ απορρόφθςθσ τθσ δεφτερθσ από τθν πρϊτθ ςφμφωνα με τα άρκρα 69 επ.
του κ.ν. 2190/1920 και τα αρ. 1-5 του Ν. 2166/1993, ζκαςτοσ όπωσ ιςχφει.
Θ ςχζςθ ανταλλαγισ για τουσ μετόχουσ των ςυγχωνευόμενων εταιρειϊν ζχει ωσ ακολοφκωσ:
• Κάκε μζτοχοσ τθσ Απορροφϊςασ (εκτόσ τθσ Εκνικι Ρανγαία) κα ανταλλάςςει 1 κοινι ονομαςτικι μετά
ψιφου μετοχι ονομαςτικισ αξίασ 3,00 Ευρϊ εκάςτθ που κατζχει ςτθν Απορροφϊςα, με 0,591602815 νζεσ
κοινζσ ονομαςτικζσ μετά ψιφου μετοχζσ τθσ Απορροφϊςασ (όπωσ κα ζχει προκφψει από τθ Συγχϊνευςθ)
νζασ ονομαςτικισ αξίασ 3,00 Ευρϊ ζκαςτθ.
• Κάκε μζτοχοσ τθσ Απορροφϊμενθσ κα ανταλλάςςει 1 κοινι ονομαςτικι μετά ψιφου μετοχι ονομαςτικισ
αξίασ 4,00 Ευρϊ εκάςτθ που κατζχει ςτθν Απορροφωμζνθ, με 1,334251532 νζεσ κοινζσ ονομαςτικζσ μετά
ψιφου μετοχζσ τθσ Απορροφϊςασ (όπωσ κα ζχει προκφψει από τθ Συγχϊνευςθ) νζασ ονομαςτικισ αξίασ
3,00 Ευρϊ ζκαςτθ.
• Κάκε μζτοχοσ τθσ Απορροφϊμενθσ κα ανταλλάςςει 1 κοινι εξαγοράςιμθ μετά ψιφου μετοχι
ονομαςτικισ αξίασ 4,00 Ευρϊ εκάςτθ που κατζχει ςτθν Απορροφϊμενθ, με 1,334251532 νζεσ κοινζσ
ονομαςτικζσ μετά ψιφου μετοχζσ τθσ Απορροφϊςασ (όπωσ κα ζχει προκφψει από τθ Συγχϊνευςθ) νζασ
ονομαςτικισ αξίασ 3,00 ζκαςτθ.
Μετά τθ Συγχϊνευςθ, το μετοχικό κεφάλαιο τθσ νζασ εταιρείασ κα ανζρχεται πλζον ςε €766.484 και κα
διαιρείται ςε 255.494.534 κοινζσ ονομαςτικζσ μετοχζσ, ονομαςτικισ αξίασ 3,00 Ευρϊ ζκαςτθ.
Τα ανωτζρω τελοφν υπό τθν ζγκριςθ των Γενικϊν Συνελεφςεων των ςυγχωνευόμενων εταιρειϊν και υπό τθν
ζγκριςθ του Υπουργείου Οικονομίασ Υποδομϊν, Ναυτιλίασ & Τουριςμοφ (Δ/νςθ Ανωνφμων Εταιρειϊν και
Ρίςτεωσ) ςφμφωνα με το άρκρο 74 του Κ.Ν. 2190/1920 και τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ ωσ προσ το ςκζλοσ
τθσ τροποποίθςθσ του καταςτατικοφ τθσ Εταιρείασ, μετά τθν αφξθςθ του μετοχικοφ τθσ κεφαλαίου ςυνεπεία
τθσ Συγχϊνευςθσ.
Δεν υπάρχουν άλλα ςθμαντικά γεγονότα μεταγενζςτερα τθσ θμερομθνίασ των Οικονομικϊν Καταςτάςεων που
να αφοροφν τον Πμιλο ι τθν Εταιρεία, για τα οποία να επιβάλεται αναφορά από τα Διεκνι Ρρότυπα
Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ.

Οι ςθμειϊςεισ ςτισ ςελίδεσ 21 ζωσ 39 αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ των οικονομικϊν καταςτάςεων
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τοιχεία και Πλθροφορίεσ
Πμιλοσ και Εταιρεία
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