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ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

 Σηµ. 31.03.2010 31.12.2009 31.03.2010 31.12.2009 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ      

      

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό      

Ενσώµατα πάγια  165.511,39 164.239,93 165.511,39 164.239,93 

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία  28.075,36 13.322,25 28.075,36 13.322,25 

Επενδύσεις σε ακίνητα 6 107.039.288,00 107.039.288,00 93.551.739,00 93.551.739,00 

Συµµετοχές σε θυγατρικές  0,00 0,00 4.220.046,89 4.220.046,89 

Λοιπές απαιτήσεις  8 83.236,92 79.138,56 70.026,92 65.928,56 

  107.316.111,67 107.295.988,74 98.035.399,56 98.015.276,63 

      

Κυκλοφορούν ενεργητικό      

Απαιτήσεις από πελάτες   7 123.183,74 110.784,15 111.187,18 110.784,15 

Λοιπές απαιτήσεις 8 262.835,98 806.597,42 582.835,98 588.463,24 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  9.502.747,15 16.726.275,15 9.268.243,35 16.699.645,58 

  9.888.766,87 17.643.656,72 9.962.266,51 17.398.892,97 

      

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  117.204.878,54 124.939.645,46 107.997.666,07 115.414.169,60 

      

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ      

      

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ      

Ίδια κεφάλαια και αποθεµατικά που ανα-
λογούν στους µετόχους 

     

Μετοχικό κεφάλαιο   62.023.711,20 62.023.711,20 62.023.711,20 62.023.711,20 

∆ιαφορά  από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο  163.190,75 163.190,75 163.190,75 163.190,75 

Αποθεµατικά  2.292.131,21 2.292.131,21 2.292.131,21 2.292.131,21 

Κέρδη εις νέο  43.166.979,14 47.932.645,40 42.636.181,69 47.468.549,04 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  107.646.012,30 112.411.678,56 107.115.214,85 111.947.582,20 

      

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ      

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις      

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω 
εξόδου από την υπηρεσία 

 
 

21.826,96 
 

16.687,96 
 

21.826,96 
 

16.687,96 

∆ανειακές υποχρεώσεις  7.969.000,00 7.968.750,00 0,00 0,00 

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις  106.197,94 102.197,94 106.102,76 102.102,76 

  8.097.024,90 8.087.635,90 127.929,72 118.790,72 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις      

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 9 869.923,79 3.130.326,75 703.111,51 2.571.688,96 

∆ανειακές υποχρεώσεις  531.000 531.250,00 0,00 0,00 

Φόρος εισοδήµατος  60.917,55 778.754,25 51.409,99 776.107,72 

  1.461.841,34 4.440.331,00 754.521,50 3.347.796,68 

Σύνολο υποχρεώσεων  9.558.866,24 12.527.966,90 882.451,22 3.466.587,40 

      

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
 

117.204.878,54 
 

124.939.645,46 
 

107.997.666,07 
 

115.414.169,60 
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ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

 Σηµ. 
01.01.- 

31.03.2010 
01.01.- 

31.03.2009 
01.01.- 

31.03.2010 
01.01.- 

31.03.2009 

Έσοδα από µισθώµατα επενδυτικών ακινήτων  1.884.209,67 1.730.520,60 1.721.625,67 1.730.520,60 

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών  61.797,68 0,00 25.059,17 0,00 

Σύνολο Λειτουργικών Εσόδων  1.946.007,35 1.730.520,60 1.746.684,84 1.730.520,60 

      

Λειτουργικά έξοδα ακινήτων  11 (264.185,26) (155.751,30) (222.146,24) (155.751,30) 

∆απάνες προσωπικού  (156.235,00) (3.866,72) (156.235,00) (3.866,72) 

Λοιπά λειτουργικά έξοδα 12 (179.851,62) (129.501,73) (178.398,55) (129.501,73) 

Αποσβέσεις  (8.287,38) (9.643,06) (8.287,38) (9.643,06) 

Σύνολο Λειτουργικών Εξόδων  (608.559,26) (298.762,81) (565.067,17) (298.762,81) 

Έσοδα από τόκους  75.307,48 131.943,42 75.247,03 131.943,42 

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα  (82.444,41) 0,00 (115,66) 0,00 

Κέρδη προ φόρων  1.330.311,16 1.563.701,21 1.256.749,04 1.563.701,21 

Φόρος εισοδήµατος 10 (58.271,02) (87.610,22) (51.409,99) (87.610,22) 

Κέρδη µετά από φόρους  1.242.928,35 1.476.090,99 1.205.339,05 1.476.090,99 

Λοιπά συνολικά έσοδα  0,00 0,00 0,00 0,00 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από 
φόρους 

 1.272.040,14 1.476.090,99 1.205.339,05 1.476.090,99 

      

      

Κέρδη ανά µετοχή που αναλογούν στους µετόχους 
 (σε €) 

    

Βασικά & προσαρµοσµένα 13 0,0232 0,0269 0,0220 0,0269 
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ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  

Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 
Σηµεί 
ωση 

Μετοχικό Κε-
φάλαιο 

 Υπέρ το 
άρτιο 

Λοιπά Αποθε-
µατικά 

Κέρδη  
εις νέο 

Σύνολο 
Ιδίων 

 Κεφαλαίων 

Υπόλοιπο έναρξης  
1 Ιανουαρίου 2009 

 62.023.711,20 163.190,75 2.064.712,09 51.272.574,05 115.524.188,09 

Μερίσµατα διανεµηθέντα χρήσης 
2008 

 - - - (7.135.471,20) (7.135.471,20) 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
µετά από φόρους  01.01.2009 – 
31.03.2009 

 - - - 1.476.090,99 1.476.090,99 

Υπόλοιπο την 31 Μαρτίου 
2009 

 62.023.711,20 163.190,75 2.064.712,09 45.613.193,84 109.864.807,88 

       

Υπόλοιπο έναρξης την 1 Α-
πριλίου 2009 

 62.023.711,20 163.190,75 2.064.712,09 45.613.193,84 109.864.807,88 

Μεταφορά κερδών σε τακτικό 
αποθεµατικό 

 - - 227.419,12 (227.419,12) 0,00 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
µετά από φόρους  01.04.2009 – 
31.12.2009 

 - - - 2.546.870,68 2.546.870,68 

Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 
2009 

 62.023.711,20 163.190,75 2.292.131,21 47.932.645,40 112.411.678,56 

       

Υπόλοιπο έναρξης την 1 Ια-
νουαρίου 2010 

 62.023.711,20 163.190,75 2.292.131,21 47.932.645,40 112.411.678,56 

Μερίσµατα διανεµηθέντα χρήσης 
2009 

14 - - - (6.037.706,40) (6.037.706,40) 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
µετά από φόρους  01.01.2010 – 
31.03.2010 

  - - - 1.272.040,14 1.272.040,14 

Υπόλοιπο την 31 Μαρτίου 
2010 

  62.023.711,20 163.190,75 2.292.131,21 43.166.979,14 107.646.012,30 

 

Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

 
Σηµεί 
ωση 

Μετοχικό Κε-
φάλαιο 

 Υπέρ το 
άρτιο 

Λοιπά Αποθε-
µατικά 

Κέρδη  
εις νέο 

Σύνολο 
Ιδίων 

 Κεφαλαίων 

Υπόλοιπο έναρξης  
1 Ιανουαρίου 2009 

 62.023.711,20 163.190,75 2.064.712,09 51.272.574,05 115.524.188,09 

Μερίσµατα διανεµηθέντα χρήσης 
2008 

 - - - (7.135.471,20) (7.135.471,20) 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
µετά από φόρους  01.01.2009 – 
31.03.2009 

 - - - 1.476.090,99 1.476.090,99 

Υπόλοιπο την 31 Μαρτίου 
2009 

 62.023.711,20 163.190,75 2.064.712,09 45.613.193,84 109.864.807,88 

       

Υπόλοιπο έναρξης την 1 Α-
πριλίου 2009 

 62.023.711,20 163.190,75 2.064.712,09 45.613.193,84 109.864.807,88 

Μεταφορά κερδών σε τακτικό 
αποθεµατικό 

 - - 227.419,12 (227.419,12) 0,00 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
µετά από φόρους  01.04.2009 – 
31.12.2009 

 - - - 2.082.774,32 2.082.774,32 

Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 
2009 

 62.023.711,20 163.190,75 2.292.131,21 47.468.549,04 111.947.582,20 

       

Υπόλοιπο έναρξης την 1 Ια-
νουαρίου 2010 

 62.023.711,20 163.190,75 2.292.131,21 47.468.549,04 111.947.582,20 

Μερίσµατα διανεµηθέντα χρήσης 
2009 

14 - - - (6.037.706,40) (6.037.706,40) 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
µετά από φόρους  01.01.2010 – 
31.03.2010 

  - - - 1.205.339,05 1.205.339,05 

Υπόλοιπο την 31 Μαρτίου 
2010 

  62.023.711,20 163.190,75 2.292.131,21 42.636.181,69 107.115.214,85 
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ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

   Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

 Σηµ. 
01.01.2010-
31.03.2010 

01.01.2009-
31.03.2009 

01.01.2010-
31.03.2010 

01.01.2009-
31.03.2009 

Ταµειακές Ροές από Λειτουργικές ∆ρα-
στηριότητες 

     

Κέρδη προ φόρων  1.330.311,16 1.563.701,21 1.256.749,04 1.563.701,21 

Πλέον / µείον  προσαρµογές για :      

Αποσβέσεις   8.287,38 9.643,06 8.287,38 9.643,06 

Προβλέψεις   5.139,00 492,24 5.139,00 492,24 

Κέρδη από αναπροσαρµογή επενδυτικών 
ακινήτων σε εύλογες αξίες 

6 0,00 0,00 0,00 0,00 

Έσοδα από τόκους  (75.307,48) (131.943,42) (75.247,03) (131.943,42) 

Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα  82.444,41 0,00 115,66 0,00 

Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές 
λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχε-
τίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες : 

     

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων  203.166,34 (57.013,85) 15.614,32 (57.013,85) 

Αύξηση / (µείωση) υποχρεώσεων (πλην τρα-
πεζών) 

 (700.057,82) 128.745,43 (244.530,56) 128.745,43 

Μείον :      

Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβε-
βληµένα 

 (157,06) 0,00 (115,66) 0,00 

Καταβληµένοι φόροι  (776.107,72) (287.541,84) (776.107,72) (287.541,84) 

Σύνολο εισροών  από λειτουργικές δρα-
στηριότητες  

 77.718,21 1.226.082,83 189.904,43 1.226.082,83 

      

Ταµειακές Ροές  από Επενδυτικές ∆ρα-
στηριότητες 

     

Απόκτηση θυγατρικών  (1.620.046,89) 0,00 (1.620.046,89) 0,00 

Αγορές επενδυτικών ακινήτων  0,00 0,00 0,00 0,00 

Αγορές ενσώµατων και άυλων παγίων  (24.311,95) (26,60) (24.311,95) (26,60) 

Τόκοι εισπραχθέντες   60.819,03 131.943,42 60.758,58 131.943,42 

Σύνολο εισροών από επενδυτικές δρα-
στηριότητες  

 (1.583.539,81) 131.916,82 (1.583.600,26) 131.916,82 

      

Ταµειακές Ροές από Χρηµατοδοτικές ∆ρα-
στηριότητες 

     

Εισπράξεις από εκδοθέντα αναληφθέντα 
δάνεια 

 320.000 0,00 0,00 0,00 

Μερίσµατα πληρωθέντα  (6.037.706,40) (7.132.237,84) (6.037.706,40) (7.132.237,84) 

Σύνολο (εκροών) από χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες  

 (5.717.706,40) (7.132.237,84) (6.037.706,40) (7.132.237,84) 

      

Καθαρή αύξηση / (µείωση) του ταµείου και 
ταµειακών ισοδυνάµων 

 (7.223.528,00) (5.774.238,19) (7.431.402,23) (5.774.238,19) 

      

Ταµείο και ταµειακά ισοδύναµα έναρξης 
περιόδου 

 16.726.275,15 20.350.035,06 16.699.645,58 20.350.035,06 

Ταµείο και ταµειακά ισοδύναµα λήξης 
περιόδου 

 9.502.747,15 14.575.796,87 9.268.243,35  14.575.796,87 

 



 

ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 1/01 – 
31/03/2010 

Ποσά σε  ευρώ (Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

 7 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Η TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, πρώην ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 
ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π.  («Εταιρεία») δραστηριοποιείται µε αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση χαρτοφυλα-
κίου ακίνητης περιουσίας και κινητών αξιών σύµφωνα µε τους Ν.2778/1999 και Κ.Ν.2190/1920.  Η κύρια δραστηριότητά 
της είναι η εκµίσθωση εµπορικών ακινήτων µέσω λειτουργικής µίσθωσης.  

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην  Ελλάδα και η έδρα της είναι επί της Λ. Κηφισίας 116 & ∆αβάκη 1 στην Αθήνα.  

Οι µετοχές της Εταιρείας διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο Αθηνών.  

Οι ενοποιηµένες καταστάσεις του Οµίλου συντάσσονται , µε ενσωµάτωση των οικονοµικών καταστάσεων της θυγατρικής 
εταιρείας "REMBO A.E.",  µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης. Η θυγατρική "REMBO A.E." αποκτήθηκε κατά 100% στις 
08.12.2009 και έχει ως κύριο αντικείµενο την εκµετάλλευση ακινήτων, δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και η έδρα της 
βρίσκεται στην οδό Λ.Κηφισίας 116 & ∆αβάκη 1 στη Αθήνα. 

Οι παρούσες ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας 
στις 27  Απριλίου 2010. 

Οι ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαµβάνονται, µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης,  
στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις των παρακάτω εταιρειών :  α) της εισηγµένης  "PASAL DEVELOPMENT S.A. 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ",  µε έδρα την Ελλάδα και ποσοστό συµµετοχής στο µετοχικό κεφά-
λαιο της Εταιρείας 37,08% και β) της εισηγµένης "ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ A.E.",  µε έδρα την Ελλάδα και ποσοστό συµµε-
τοχής στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας 33,80 % 

2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 

Έχουν χρησιµοποιηθεί οι ίδιες λογιστικές αρχές και µέθοδοι υπολογισµού µε τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της 
31ης ∆εκεµβρίου 2009. 

2.1 Βάση κατάρτισης των ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων 

Οι ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου που έληξε την 31 Μαρτίου 2010 έχουν συνταχθεί σύµ-
φωνα µε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο (∆ΛΠ) 34 «Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις» και πρέπει να εξετάζονται σε 
συνάρτηση µε τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου  για την χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2009, οι ο-
ποίες συντάχθηκαν µε βάση τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. 

2.2 Νέα λογιστικά πρότυπα και ερµηνείες της ∆ΕΕΧΠ 

Νέα πρότυπα,  τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες: Συγκεκριµένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και 
διερµηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της πα-
ρούσας χρήσης ή µεταγενέστερα. Η εκτίµηση του Οµίλου σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων 
προτύπων, τροποποιήσεων και διερµηνειών, παρατίθεται παρακάτω. 

Πρότυπα υποχρεωτικά  από 1 Ιανουαρίου 2010 

∆ΠΧΑ 3 (Αναθεωρηµένο) «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» και ∆ΛΠ 27 (Τροποποιηµένο) «Ενοποιηµένες και Ιδιαίτε-
ρες Οικονοµικές Καταστάσεις» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 
Ιουλίου 2009)  

Το αναθεωρηµένο ∆ΠΧΑ 3 εισάγει µια σειρά αλλαγών στο λογιστικό χειρισµό συνενώσεων επιχειρήσεων οι οποίες θα 
επηρεάσουν το ποσό της αναγνωρισθείσας υπεραξίας, τα αποτελέσµατα της αναφερόµενης περιόδου στην οποία πραγ-
µατοποιείται η απόκτηση επιχειρήσεων και τα µελλοντικά αποτελέσµατα. Αυτές οι αλλαγές περιλαµβάνουν την εξοδοποί-
ηση δαπανών που σχετίζονται µε την απόκτηση και την αναγνώριση µεταγενέστερων µεταβολών στην εύλογη αξία του 
ενδεχόµενου τιµήµατος (“contingent consideration”) στα αποτελέσµατα. Το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 απαιτεί συναλλαγές 
που οδηγούν σε αλλαγές  ποσοστών συµµετοχής σε θυγατρική να καταχωρούνται στην καθαρή θέση. Επιπλέον, το τρο-
ποποιηµένο πρότυπο µεταβάλλει το λογιστικό χειρισµό για τις ζηµίες που πραγµατοποιούνται από θυγατρική εταιρεία 
καθώς και της απώλειας του ελέγχου θυγατρικής. Όλες οι αλλαγές των ανωτέρω προτύπων θα εφαρµοστούν µελλοντικά 
και θα επηρεάσουν µελλοντικές αποκτήσεις και συναλλαγές µε µετόχους µειοψηφίας. Ο Όµιλος θα εφαρµόσει αυτές τις 
αλλαγές από την ηµέρα που τίθενται σε εφαρµογή. 

∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά 
την 1η Ιανουαρίου 2013) 

Το ∆ΠΧΑ 9 αποτελεί το πρώτο µέρος της πρώτης φάσης στο έργο του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύ-
πων) για την αντικατάσταση του ∆ΛΠ 39. Το Σ∆ΛΠ σκοπεύει να επεκτείνει το ∆ΠΧΑ 9 κατά τη διάρκεια του 2010 έτσι 
ώστε να προστεθούν νέες απαιτήσεις για την ταξινόµηση και την επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων, 
την αποαναγνώριση των χρηµατοοικονοµικών µέσων, την αποµείωση της αξίας, και τη λογιστική αντιστάθµισης. Σύµφω-
να µε το ∆ΠΧΑ 9, όλα τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία επιµετρώνται αρχικά στην εύλογη αξία τους συν, στην 
περίπτωση ενός χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου που δεν είναι στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων, 
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συγκεκριµένα κόστη συναλλαγών. Η µεταγενέστερη επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων γίνε-
ται είτε στο αποσβεσµένο κόστος είτε στην εύλογη αξία και εξαρτάται από το επιχειρηµατικό µοντέλο της οικονοµικής 
οντότητας σχετικά µε τη διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και των συµβατικών ταµειακών 
ροών του χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου. Το ∆ΠΧΑ 9 απαγορεύει επαναταξινοµήσεις, εκτός από σπάνιες 
περιπτώσεις που το επιχειρηµατικό µοντέλο της οικονοµικής οντότητας αλλάξει, και στην προκειµένη περίπτωση η οικο-
νοµική οντότητα απαιτείται να επαναταξινοµήσει µελλοντικά τα επηρεαζόµενα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία. 
Σύµφωνα µε τις αρχές του ∆ΠΧΑ 9, όλες οι επενδύσεις σε συµµετοχικούς τίτλους πρέπει να επιµετρώνται σε εύλογη 
αξία. Εντούτοις, η διοίκηση έχει την επιλογή να παρουσιάζει στα λοιπά συνολικά έσοδα τα πραγµατοποιηθέντα και µη 
πραγµατοποιηθέντα κέρδη και ζηµιές εύλογης αξίας συµµετοχικών τίτλων που δεν κατέχονται προς εµπορική εκµετάλ-
λευση. Αυτός ο προσδιορισµός γίνεται κατά την αρχική αναγνώριση για κάθε ένα χρηµατοοικονοµικό µέσο ξεχωριστά και 
δεν µπορεί να αλλάξει. Τα κέρδη και οι ζηµιές εύλογης αξίας δεν µεταφέρονται στα αποτελέσµατα µεταγενέστερα, ενώ τα 
έσοδα από µερίσµατα θα συνεχίσουν να αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα. Το ∆ΠΧΑ 9 καταργεί την εξαίρεση της επι-
µέτρησης σε κόστος για τις µη εισηγµένες µετοχές και τα παράγωγα σε µη εισηγµένες µετοχές, αλλά παρέχει καθοδήγη-
ση για το πότε το κόστος µπορεί να είναι αντιπροσωπευτική εκτίµηση της εύλογης αξίας.  Ο Όµιλος βρίσκεται στη διαδι-
κασία εκτίµησης της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 9 στις οικονοµικές του καταστάσεις. Το ∆ΠΧΑ 9 δεν µπορεί να εφαρµοστεί 
νωρίτερα από τον Όµιλο διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν υιοθετηθεί, ο Όµιλος θα απο-
φασίσει εάν θα εφαρµόσει το ∆ΠΧΑ 9 νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου 2013.  

∆ΠΧΑ 1 (Τροποποίηση) «Πρώτη εφαρµογή των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής αναφοράς» (εφαρµό-
ζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2010) 

Η παρούσα τροποποίηση παρέχει επιπρόσθετες επεξηγήσεις για τις εταιρείες που εφαρµόζουν για πρώτη φορά τα 
∆ΠΧΑ αναφορικά µε την χρήση του τεκµαιρόµενου κόστους στα περιουσιακά στοιχεία πετρελαίου και αερίου, τον καθο-
ρισµό για το κατά πόσο κάποια συµφωνία εµπεριέχει µίσθωση και τις υποχρεώσεις παροπλισµού οι οποίες περιλαµβά-
νονται στο κόστος των ενσώµατων παγίων. Η συγκεκριµένη τροποποίηση δεν θα έχει επίδραση στις οικονοµικές κατα-
στάσεις του Οµίλου καθώς ο όµιλος έχει ήδη µεταβεί στα ∆ΠΧΑ.  Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆ΠΧΑ 2 (Τροποποίηση) «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογι-
στικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2010) 

Σκοπός της τροποποίησης είναι να αποσαφηνίσει το πεδίο εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 2 και το λογιστικό χειρισµό για τις α-
µοιβές που εξαρτώνται από την αξία της µετοχής και διακανονίζονται τοις µετρητοίς στις ενοποιηµένες ή ατοµικές οικο-
νοµικές καταστάσεις της οικονοµικής οντότητας που λαµβάνει αγαθά ή υπηρεσίες, όταν η οικονοµική οντότητα δεν έχει 
καµία υποχρέωση να εξοφλήσει τις αµοιβές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών. Η τροποποίηση αυτή δεν αναµέ-
νεται να επηρεάσει τις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου.  Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆ΛΠ 24 (Τροποποίηση) «Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιό-
δους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2011)  

Η παρούσα τροποποίηση επιχειρεί να µειώσει τις γνωστοποιήσεις των συναλλαγών ανάµεσα σε συνδεδεµένα µέρη δη-
µοσίου (government-related entities) και να αποσαφηνίσει την έννοια του συνδεδεµένου µέρους. Συγκεκριµένα, καταργεί-
ται η υποχρέωση των συνδεδεµένων µερών δηµοσίου να γνωστοποιήσουν τις λεπτοµέρειες όλων των συναλλαγών µε το 
δηµόσιο και µε άλλα συνδεδεµένα µέρη δηµοσίου, αποσαφηνίζει και απλοποιεί τον ορισµό του συνδεδεµένου µέρους και 
επιβάλλει την γνωστοποίηση όχι µόνο των σχέσεων, των συναλλαγών και των υπολοίπων ανάµεσα στα συνδεδεµένα 
µέρη αλλά και των δεσµεύσεων τόσο στις ατοµικές όσο και στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Ο Όµιλος θα 
εφαρµόσει αυτές τις αλλαγές από την ηµέρα που τίθενται σε εφαρµογή.  Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.   

∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιό-
δους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Φεβρουαρίου 2010) 

Η παρούσα τροποποίηση παρέχει επεξηγήσεις σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο ορισµένα δικαιώµατα πρέπει να ταξι-
νοµηθούν. Συγκεκριµένα, δικαιώµατα, δικαιώµατα προαίρεσης ή δικαιώµατα αγοράς µετοχής για την απόκτηση συγκε-
κριµένου αριθµού ιδίων συµµετοχικών τίτλων της οικονοµικής οντότητας για ένα συγκεκριµένο ποσό οποιουδήποτε νοµί-
σµατος αποτελούν συµµετοχικούς τίτλους εάν η οικονοµική οντότητα προσφέρει αυτά τα δικαιώµατα, δικαιώµατα προαί-
ρεσης ή δικαιώµατα αγοράς µετοχής αναλογικά σε όλους τους υφιστάµενους µετόχους της ίδιας κατηγορίας των ιδίων, 
µη παραγώγων, συµµετοχικών τίτλων. Η συγκεκριµένη τροποποίηση δεν αναµένεται να έχει επίδραση στις οικονοµικές 
καταστάσεις του Οµίλου. 

∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση» (εφαρµόζεται για ετήσιες λο-
γιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2009)  

Η παρούσα τροποποίηση αποσαφηνίζει τον τρόπο µε τον οποίο θα έπρεπε να εφαρµόζονται, σε συγκεκριµένες περι-
πτώσεις, οι αρχές που καθορίζουν κατά πόσο ένας αντισταθµιζόµενος κίνδυνος ή τµήµα των ταµειακών ροών εµπίπτει 
στο πεδίο εφαρµογής της λογιστικής αντιστάθµισης. Η τροποποίηση αυτή δεν εφαρµόζεται στον Όµιλο, καθώς δεν ακο-
λουθεί λογιστική αντιστάθµισης σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39.   

∆ιερµηνείες υποχρεωτικές  από 1 Ιανουαρίου 2010 
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Ε∆∆ΠΧΑ 12 - Συµφωνίες Παραχώρησης (σύµφωνα µε την υιοθέτηση από την ΕΕ, εφαρµόζεται για τις περιόδους 
που ξεκινούν την 30 Μαρτίου 2009) 

Η διερµηνεία αναφέρεται στις εταιρείες που συµµετέχουν σε συµφωνίες παραχώρησης. Η διερµηνεία αυτή δεν έχει ε-
φαρµογή στον Όµιλο. 

 

Ε∆∆ΠΧΑ 17 «∆ιανοµή µη χρηµατικών περιουσιακών στοιχείων στους µετόχους» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογι-
στικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2009)  

Η διερµηνεία παρέχει καθοδήγηση στον λογιστικό χειρισµό των ακόλουθων µη αµοιβαίων (non-reciprocal) διανοµών 
στοιχείων ενεργητικού από την οικονοµική οντότητα στους µετόχους που ενεργούν υπό την ιδιότητά τους ως µέτοχοι : α) 
διανοµές µη χρηµατικών στοιχείων ενεργητικού και β) διανοµές που δίνουν στους µετόχους την επιλογή απολαβής είτε 
µη χρηµατικών στοιχείων ενεργητικού είτε µετρητών. Η διερµηνεία αυτή δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο. 

 

Ε∆∆ΠΧΑ 19 «∆ιαγραφή Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων µε συµµετοχικούς τίτλους» (εφαρµόζεται για ετή-
σιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2010) 

Η ∆ιερµηνεία 19 αναφέρεται στο λογιστικό χειρισµό από την οικονοµική οντότητα που εκδίδει συµµετοχικούς τίτλους σε 
έναν πιστωτή, προκειµένου να διακανονιστεί, ολόκληρη ή εν µέρει, µια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση.  Η διερµηνεία 
αυτή δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο.  Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ε∆∆ΠΧΑ 14 (Τροποποίηση) «Όρια Περιουσιακών Στοιχείων Καθορισµένων Παροχών, Ελάχιστο Απαιτούµενο 
Σχηµατισµένο κεφάλαιο και η αλληλεπίδρασή τους» (εφαρµόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξε-
κινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2011) 

Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται σε περιορισµένες περιπτώσεις: όταν η οικονοµική οντότητα υπόκειται σε ελάχιστο απαι-
τούµενο σχηµατισµένο κεφάλαιο και προβαίνει σε πρόωρη καταβολή των εισφορών για κάλυψη αυτών των απαιτήσεων. 
Οι τροποποιήσεις αυτές επιτρέπουν σε µία τέτοια οικονοµική οντότητα να αντιµετωπίσει το όφελος από µια τέτοια πρόω-
ρη πληρωµή ως περιουσιακό στοιχείο. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο.  Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακό-
µη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

3 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑ∆ΟΧΕΣ 

Οι εκτιµήσεις και οι παραδοχές αξιολογούνται διαρκώς και βασίζονται στην ιστορική εµπειρία και σε άλλους παράγοντες, 
συµπεριλαµβανοµένων αναµενόµενων µελλοντικών γεγονότων που, υπό τις παρούσες συνθήκες, αναµένεται να πραγ-
µατοποιηθούν. 

Ο Όµιλος προβαίνει σε εκτιµήσεις και παραδοχές σχετικά µε την εξέλιξη των µελλοντικών γεγονότων. Οι εκτιµήσεις αυτές 
εξ’ ορισµού σπάνια ταυτίζονται µε τα πραγµατικά αποτελέσµατα τα οποία προκύπτουν. Οι εκτιµήσεις και παραδοχές που 
ενέχουν σηµαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρµογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων 
και των υποχρεώσεων στην επόµενη οικονοµική περίοδο έχουν ως εξής: 

3.1 Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές 

α) Εκτίµηση της «εύλογης αξίας» των επενδύσεων σε ακίνητα 

Η πλέον κατάλληλη ένδειξη της «εύλογης αξίας» είναι οι τρέχουσες αξίες που ισχύουν σε µια ενεργή αγορά για συναφή 
µισθωτήρια αλλά και λοιπά συµβόλαια. Εάν δεν είναι εφικτή η ανεύρεση τέτοιων πληροφοριών η Εταιρεία προσδιορίζει 
την αξία µέσα από ένα εύρος λογικών εκτιµήσεων των «ευλόγων αξιών» βασιζόµενη στις συµβουλές ανεξάρτητων εξω-
τερικών εκτιµητών. 

Για να πάρει µια τέτοια απόφαση, ο Όµιλος  λαµβάνει υπόψη της δεδοµένα από διάφορες πηγές, που περιλαµβάνουν: 

(i) Τρέχουσες τιµές σε µια ενεργή αγορά ακινήτων διαφορετικής φύσεως, κατάστασης ή τοποθεσίας (ή υποκείµενες σε 
διαφορετικές µισθώσεις ή λοιπά συµβόλαια), οι οποίες έχουν αναπροσαρµοστεί ως προς αυτές τις διαφορές. 

(ii) Πρόσφατες τιµές παρόµοιων ακινήτων σε λιγότερο ενεργές αγορές, αναπροσαρµοσµένες έτσι ώστε να απεικονίζονται 
οποιεσδήποτε µεταβολές στις οικονοµικές συνθήκες που έλαβαν χώρα από την ηµεροµηνία που έγιναν οι αντίστοιχες 
συναλλαγές σε εκείνες τις τιµές.  

(iii) Προεξόφληση ταµειακών ροών, βασισµένες σε αξιόπιστες εκτιµήσεις µελλοντικών ταµειακών ροών, που πηγάζουν 
από τους όρους των εν ισχύ µισθωµάτων και άλλων συµβολαίων και (όπου είναι εφικτό) από εξωτερικά στοιχεία όπως, 
τρέχουσες τιµές ενοικίασης παρεµφερών ακινήτων στην ίδια τοποθεσία και κατάσταση, χρησιµοποιώντας προεξοφλητικά 
επιτόκια που απεικονίζουν την τρέχουσα εκτίµηση της αγοράς αναφορικά µε την αβεβαιότητα για το ύψος και την χρονική 
στιγµή εµφάνισης αυτών των ταµειακών ροών. 

β) Κύριες παραδοχές της διοίκησης για την εκτίµηση της «εύλογης αξίας» 

Εάν δεν είναι εφικτή η ανεύρεση τρεχουσών ή πρόσφατων τιµών, οι «εύλογες αξίες» των επενδύσεων σε ακίνητα προσ-
διορίζονται µε την εφαρµογή τεχνικών αποτίµησης προεξόφλησης ταµειακών ροών.  
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Ο Όµιλος  χρησιµοποιεί παραδοχές, οι οποίες κατά κύριο λόγο βασίζονται στις συνθήκες της αγοράς που επικρατούν, 
κατά την ηµεροµηνία κατάρτισης του ισολογισµού. Οι κύριες παραδοχές που θεµελιώνουν τις εκτιµήσεις της ∆ιοίκησης 
για τον προσδιορισµό της «εύλογης αξίας» είναι αυτές που σχετίζονται µε: την είσπραξη συµβατικών ενοικίων, προσδο-
κώµενα µελλοντικά ενοίκια στην αγορά, κενές περίοδοι, υποχρεώσεις συντήρησης, καθώς και κατάλληλα προεξοφλητικά 
επιτόκια. Αυτές οι εκτιµήσεις συγκρίνονται συστηµατικά µε πραγµατικά στοιχεία από την αγορά, µε πραγµατοποιηθείσες 
συναλλαγές της Εταιρείας και µε εκείνες που ανακοινώνονται από την αγορά. 

Τα προσδοκώµενα µελλοντικά ενοίκια προσδιορίζονται βάσει των τρεχόντων ενοικίων όπως ισχύουν στην αγορά, για 
παρεµφερή ακίνητα, στην ίδια τοποθεσία και κατάσταση. 

3.2 Σηµαντικές κρίσεις της ∆ιοίκησης για την εφαρµογή των λογιστικών αρχών 

Κατηγοριοποίηση προσφάτως αγορασθέντων ακινήτων σαν επενδυτικά ακίνητα ή ιδιοχρησιµοποιούµενα ακί-
νητα. 

ο Όµιλος  καθορίζει εάν το προσφάτως αγορασθέν ακίνητο που αναµένεται να χρησιµοποιηθεί σαν επενδυτικό ακίνητο 
θα πρέπει αρχικά να αναγνωρισθεί σαν ενσώµατο πάγιο της Εταιρείας ή σαν επένδυση σε ακίνητα. Για να ληφθεί η α-
πόφαση αυτή, η Εταιρεία λαµβάνει υπόψη εάν το ακίνητο επιφέρει σηµαντικές ταµειακές ροές ανεξαρτήτως  λοιπών πε-
ριουσιακών στοιχείων που κατέχει η Εταιρεία. 

4 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ 

Οι επιχειρηµατικοί τοµείς του Οµίλου, ανάλογα µε την προέλευση του εσόδου της ανά κατηγορία ακινήτων, διακρίνονται 
στους κάτωθι:  

���� τοµέας καταστηµάτων  

���� τοµέας γραφειακών χώρων 

���� τοµέας πρατηρίων καυσίµων 

���� τοµέας σταθµών αυτοκινήτων  

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται µόνο στην ελληνική αγορά και ως εκ τούτου δεν έχει ανάλυση σε δευτερεύοντες τοµείς 
δραστηριότητας. 

Η ανάλυση των αποτελεσµάτων και των στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού για κάθε τοµέα έχει ως ακολούθως: 

Ο ΟΜΙΛΟΣ 

01.01.2010-31.03.2010 Καταστήµατα Γραφεία 
Πρατήρια 
καυσίµων 

Σταθµοί 
Αυτ/των 

Μη κατανε-
µόµενα 

Σύνολο 

Έσοδα από µισθώσεις ακινή-
των 

423.056,27 1.259.197,78 161.601,12 40.354,50 0,00 1.884.209,67 

Λοιπά έσοδα 61.797,68 0,00 0,00 0,00 0,00 61.797,68 

Σύνολο εσόδων από ακίνητα 484.853,95 1.259.197,78 161.601,12 40.354,50 0,00 1.946.007,35 

Χρηµατοοικονοµικό αποτέλε-
σµα (καθαρό) 

    (7.136,93) (7.136,93) 

Σύνολο λειτουργικών εξόδων (113.001,06) (104.600,87) (34.458,77) (12.124,56) (344.374,00) (608.559,26) 

Κέρδη προ φόρων 371.852,89 1.154.596,91 127.142,35 28.229,94 (351.510,93) 1.330.311,16 

Φόρος εισοδήµατος (15.304,76) (29.192,34) (5.330,19) (3.692,35) (4.751,38) (58.271,02) 

Κέρδη µετά από φόρους 356.548,13 1.125.404,57 121.812,16 24.537,59 (356.262,31) 1.272.040,14 

 

31.03.2010 Καταστήµατα Γραφεία 
Πρατήρια 
καυσίµων 

Σταθµοί 
Αυτ/των 

Μη κατανε-
µόµενα 

Σύνολο 

Περιουσιακά στοιχεία επιχει-
ρηµατικών τοµέων 

30.609.524,00 58.384.674,00 10.660.382,00 7.384.708,00 193.586,75 107.232.874,75 

 30.609.524,00 58.384.674,00 10.660.382,00 7.384.708,00 193.586,75 107.232.874,75 

Σύνολο απαιτήσεων και χρη-
µατικών διαθεσίµων 

301.612,97 0,00 0,00 48.226,55 9.622.164,27 9.972.003,79 

Σύνολο περιουσιακών στοι-
χείων 

30.911.136,97 58.384.674,00 10.660.382,00 7.432.934,55 9.815.751,02 117.204.878,54 

Σύνολο υποχρεώσεων 8.605.102,76 0,00 0,00 0,00 953.763,48 9.558.866,24 

 

01.01.2009-31.03.2009 Καταστήµατα Γραφεία 
Πρατήρια 
καυσίµων 

Σταθµοί 
Αυτ/των 

Μη κατανε-
µόµενα 

Σύνολο 

Έσοδα από µισθώσεις ακινή-
των 

274.139,22 1.242.134,37 174.257,64 39.989,37 0,00 1.730.520,60 

Σύνολο εσόδων από ακίνητα 274.139,22 1.242.134,37 174.257,64 39.989,37 0,00 1.730.520,60 

Χρηµατοοικονοµικό αποτέλε-
σµα (καθαρό) 

0,00 0,00 0,00 0,00 131.943,42 131.943,42 

Σύνολο λειτουργικών εξόδων (24.673,23) (111.795,28) (15.683,64) (3.599,15) (143.011,51) (298.762,81) 

Κέρδη προ φόρων 249.465,99 1.130.339,09 158.574,00 36.390,22 (11.068,09) 1.563.701,21 

Φόρος εισοδήµατος (13.867,53) (46.522,68) (9.190,50) (6.346,78) (11.682,74) (87.610,22) 
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Κέρδη µετά από φόρους 235.598,46 1.083.816,41 149.383,51 30.043,44 (22.750,83) 1.476.090,99 

 

31.12.2009 Καταστήµατα Γραφεία 
Πρατήρια 
καυσίµων 

Σταθµοί 
Αυτ/των 

Μη κατανε-
µόµενα 

Σύνολο 

Περιουσιακά στοιχεία επιχει-
ρηµατικών τοµέων 

30.609.524,00 58.384.674,00 10.660.382,00 7.384.708,00 177.562,18 107.216.850,18 

 30.609.524,00 58.384.674,00 10.660.382,00 7.384.708,00 177.562,18 107.216.850,18 

Σύνολο απαιτήσεων και χρη-
µατικών διαθεσίµων 

121.587,68 0,00 0,00 58.535,03 17.542.672,57 17.722.795,28 

Σύνολο περιουσιακών στοι-
χείων 

30.731.111,68 58.384.674,00 10.660.382,00 7.443.243,03 17.720.234,75 124.939.645,46 

Σύνολο Υποχρεώσεων 8.602.102,76 0,00 0,00 0,00 3.925.864,14 12.527.966,90 

Σχετικά µε την παραπάνω ανάλυση των επιχειρηµατικών τοµέων αναφέρουµε ότι: 

α) ∆εν υπάρχουν συναλλαγές µεταξύ των επιχειρηµατικών τοµέων 

β) Τα µη κατανεµόµενα χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα αφορούν τη διαφορά µεταξύ πιστωτικών και χρεωστικών 
τόκων. 

γ) Τα περιουσιακά στοιχεία επιχειρηµατικών τοµέων αποτελούνται από επενδύσεις σε ακίνητα και πάγια περιουσιακά 
στοιχεία 

δ) Τα µη κατανεµόµενα περιουσιακά στοιχεία αφορούν ενσώµατα και άυλα περιουσιακά στοιχεία 

ε) Το σύνολο των απαιτήσεων και χρηµατικών διαθεσίµων αφορά απαιτήσεις από µισθωτές, εγγυήσεις και λοιπές α-
παιτήσεις. Τα µη κατανεµόµενα αφορούν ταµειακά διαθέσιµα και λοιπές απαιτήσεις. 

5 ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

Τα συνδεδεµένα µέρη περιλαµβάνουν α) Την εταιρεία «PASAL DEVELOPMENT S.A.» , β)  Την Τράπεζα Πειραιώς, γ) 
Εταιρείες που ελέγχουν η PASAL DEVELOPMENT S.A. και η Τράπεζα Πειραιώς, δ) Μέλη ∆.Σ. και ∆ιοίκησης της Εται-
ρείας και ε) Οικονοµικά εξαρτώµενα µέλη και συγγενείς πρώτου βαθµού (σύζυγοι, τέκνα, κ.ά.) των µελών του ∆.Σ. και της 
∆ιοίκησης. Συναλλαγές παρόµοιας φύσης γνωστοποιούνται συγκεντρωτικά. Όλες οι συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µέρη 
είναι αντικειµενικές και διενεργούνται κάτω από κανονικές συνθήκες. 

Ο ΟΜΙΛΟΣ 

  31.03.2010  01.01.2010-31.03.2010 

  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   ΕΣΟ∆Α ΕΞΟ∆Α  

PASAL DEVELOPMENT S.A.   6.800,00 25.217,40  0,00 31.140,00 

Τράπεζα Πειραιώς  8.658.222,19 0,00  1.298.738,72 0,00 

ΣΥΝΟΛΑ  8.665.022,19 25.217,40  1.298.738,72 31.140 

 

  31.12.2009  01.01.2009-31.03.2009 

  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   ΕΣΟ∆Α ΕΞΟ∆Α  

PASAL DEVELOPMENT S.A.   0,00 20.680,00  0,00 12.300,00 

Τράπεζα Πειραιώς  16.194.445,67 0,00  1.374.077,79 60,40 

Λοιπά συνδεδεµένα µέρη (θυγα-
τρικές εταιρείες Τρ.Πειραιώς) 

 0,00 0,00  0,00 91.501,01 

ΣΥΝΟΛΑ  16.194.445.67 20.680,00  1.374.077,79 91.561,41 

Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

  31.03.2010  01.01.2010-31.03.2010 

  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   ΕΣΟ∆Α ΕΞΟ∆Α  

PASAL DEVELOPMENT S.A.   6.800,00 25.217,40  0,00 31.140,00 

REMBO SA  329.292,80 0,00  8.430,00 0,00 

Τράπεζα Πειραιώς  8.658.222,19 0,00  1.298.738,72 0,00 

ΣΥΝΟΛΑ  8.994.314,99 25.217,40  1.307.168,72 31.140 

 

  31.12.2009  01.01.2009-31.03.2009 

  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   ΕΣΟ∆Α ΕΞΟ∆Α  

PASAL DEVELOPMENT S.A.   0,00 20.680,00  0,00 12.300,00 

Τράπεζα Πειραιώς  16.194.445,67 0,00  1.374.077,79 60,40 

Λοιπά συνδεδεµένα µέρη (θυγα-
τρικές εταιρείες Τρ.Πειραιώς) 

 0,00 0,00  0,00 91.501,01 

ΣΥΝΟΛΑ  16.194.445.67 20.680,00  1.374.077,79 91.561,41 

Οι απαιτήσεις από την Τράπεζα Πειραιώς, αφορούν καταθέσεις, ενώ τα έσοδα αφορούν µισθώµατα επενδυτικών ακινή-
των. Τα έξοδα, τόσο µε την Τράπεζα Πειραιώς όσο και µε τα λοιπά συνδεδεµένα µέρη, αφορούν παροχή υπηρεσιών, 
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διαχείριση ακινήτων και εργασίες ανάπτυξης ακίνητης περιουσίας. Οι απαιτήσεις από την θυγατρική REMBO SA αφο-
ρούν κατά ποσό 320.000 χιλ.€ δάνειο που χορηγήθηκε την 25-02-2010 από την µητρική εταιρία µε σκοπό την κάλυψη 
αναγκών της για κεφάλαιο κίνησης που αφορούσε κυρίως υπόλοιπο οφειλής για την ολοκλήρωση του ακινήτου της επί 
της Λ. Αλίµου 36 

ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

Για την περίοδο από 01.01.2010 έως 31.03.2010, οι µικτές αµοιβές των µελών του ∆.Σ. ανήλθαν στο ποσό των 
€ 21.722,34  έναντι € 12.613,05 της περιόδου 01.01.2009  έως 31.03.2009. 

6 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ 

Οι επενδύσεις της Εταιρείας σε ακίνητα αναλύονται ως ακολούθως: 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

 31.03.2010 31.12.2009 31.03.2010 31.12.2009 

Υπόλοιπο έναρξης  107.039.288,00 95.625.737,00 93.551.739,00 95.625.737,00 

Ακίνητο θυγατρικής 0,00 12.995.132,41 0,00 0,00 

Ζηµίες από αναπροσαρµογή σε εύλογη 
αξία 

0,00 (497.100,41) 0,00 (989.517,00) 

Κόστος πωληθέντων 0,00 (1.084.481,00) 0,00 (1.084.481,00) 

Υπόλοιπο λήξης  107.039.288,00 107.039.288,00 93.551.739,00 93.551.739,00 

Η τελευταία εκτίµηση των ακινήτων του Οµίλου και της Εταιρείας έγινε στις 31.12.2009 µε  βάση τις από 08.01.2010 εκ-
θέσεις εκτίµησης του Σ.Ο.Ε., όπως προβλέπεται και από τις σχετικές διατάξεις του Ν.2778/1999.  Από την αναπροσαρ-
µογή των επενδυτικών ακινήτων του Οµίλου και της Εταιρείας σε εύλογες αξίες προέκυψαν ζηµίες € 989.517,00 και € 
497.100,41 αντίστοιχα. 

Επί των πάγιων στοιχείων της Εταιρείας δεν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη. Επί του ακινήτου της θυγατρικής εταιρείας 
REMBO A.E. που βρίσκεται στην Λ. Αλίµου 36-38-40 και Ιονίου 9, στο ∆ήµο Αλίµου, έχει εγγραφεί υποθήκη ύψους € 
10.200.000,00 υπέρ της Τράπεζας Πειραιώς.  

Ο Όµιλος έχει την πλήρη κυριότητα επί των ακινήτων του, εκτός της κατά 50% εξ αδιαιρέτου ιδιοκτησίας του στο ακίνητο 
επί της Λ.Συγγρού 87 στην Αθήνα. 

Έχει κοινοποιηθεί στην Εταιρεία αίτηση του Ελληνικού ∆ηµοσίου περί καθορισµού προσωρινής τιµής µονάδος λόγω 
απαλλοτρίωσης τµήµατος οικοπέδου της Εταιρείας στην Ανθήλη Φθιώτιδος, εύλογης αξίας € 881χιλ..Για την συζήτηση 
οριστικής τιµής µονάδος έχει οριστεί δικάσιµος το 2010. Επειδή από την παραπάνω αίτηση δεν προκύπτει το ποσοστό ή 
το µέγεθος του τµήµατος του οικοπέδου το οποίο θα απαλλοτριωθεί, δεν µπορεί να εκτιµηθεί στο παρόν στάδιο, ούτε 
κατά προσέγγιση, το σχετικό ποσό της αποζηµίωσης. 

Λαµβάνοντας υπόψη ότι οι συνθήκες της αγοράς ακινήτων δεν έχουν διαφοροποιηθεί σηµαντικά από την ηµεροµηνία της 
τελευταίας αποτίµησης, δεν απεικονίζονται µεταβολές της εύλογης αξίας των ακινήτων στα αποτελέσµατα της Εταιρίας 
και του Οµίλου. 

7 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

 31.03.2010 31.12.2009 31.03.2010 31.12.2009 

Πελάτες – Μισθωτές ακινήτων 155.414,88 128.009,91 143.418,32 128.009,91 

Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες (32.231,14) (37.940,36) (32.231,14) (37.940,36) 

ΣΥΝΟΛΑ 123.183,74 110.784,15 111.187,18 110.784,15 

8 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις 31.03.2010 31.12.2009 31.03.2010 31.12.2009 

Εγγυήσεις δοθείσες 83.236,92 79.138,56 70.026,92 65.928,56 

     

Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις 31.03.2010 31.12.2009 31.03.2010 31.12.2009 

Λοιποί Χρεώστες  149.223,64 370.918,87 149.223,64 153.204,69 

Pasal Cyprus LTD –Αποζηµίωση 0,00 379.953,11 0,00 379.953,11 

REMBO SA -∆άνειο 0,00 0,00 320.000,00 0,00 

Έξοδα επόµενων περιόδων 80.192,47 6.503,01 80.192,47 6.083,01 

Έσοδα περιόδου εισπρακτέα 14.488,45 34.828,81 14.488,45 34.828,81 

Επιταγές  εισπρακτέες 156.230,50 151.692,70 156.230,50 151.692,70 

Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς χρεώστες (137.299,08) (137.299,08) (137.299,08) (137.299,08) 

ΣΥΝΟΛΑ 262.835,98 806.597,42 582.835,98 588.463,24 
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9. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

 31.03.2010 31.12.2009 31.03.2010 31.12.2009 

Pasal Cyprus LTD 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 

Χαρτόσηµο & ΟΓΑ µισθωµάτων  282.870,98 221.863,42 276.990,94 221.863,42 

Επιταγές πληρωτέες 9.813,88 13.090,00 9.813,88 0,00 

Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένα µέρη 25.217,40 20.680,00 25.217,40 20.680,00 

Μερίσµατα πληρωτέα 18.973,70 14.059,56 18.973,70 14.059,56 

Έξοδα χρήσεως δουλευµένα 155.150,93 25.000,00 20.998,85 25.000,00 

Πιστωτές διάφοροι 377.896,90 835.633,77 351.116,74 290.085,98 

ΣΥΝΟΛΑ 869.923,79 3.130.326,75 703.111,51 2.571.688,96 

Τα έξοδα χρήσης δουλευµένα στον Όµιλο αφορούν κυρίως προβλέψεις τόκων περιόδου έως 31/03/2010. 

10 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 

Η Εταιρεία, σύµφωνα µε την παράγρ. 8 του άρθρου 15 του Ν.3522/2006,  φορολογείται µε συντελεστή φόρου ίσου µε το 
10% επί του εκάστοτε ισχύοντος επιτοκίου παρέµβασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας προσαυξηµένου κατά 1 
ποσοστιαία µονάδα, επί του µέσου όρου των εξαµηνιαίων επενδύσεών της πλέον διαθεσίµων σε τρέχουσες τιµές. Με τον 
ίδιο τρόπο φορολογείται και η REMBO A.E. από την ηµεροµηνία που κατέστει θυγατρική της Εταιρείας. Εποµένως δεν 
υφίστανται προσωρινές φορολογικές διαφορές, που να δηµιουργούν αντίστοιχη αναβαλλόµενη φορολογία. Το ποσό του 
φόρου € 58.271,02 για τον Όµιλο και € 51.409,99 για την εταιρία αφορά πρόβλεψη για την περίοδο 01.01.10 – 31.03.10, 
µε βάση τις επενδύσεις και τα διαθέσιµα µε 31.03.10. Η Εταιρία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από  τη χρήση 2006 και η 
θυγατρική της και µοναδική ενοποιούµενη εταιρεία REMBO A.E. δεν έχει ελεγχθεί  φορολογικά από την ίδρυσή της το 
2007. 

11 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟ∆Α ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

Τα λειτουργικά έξοδα ακινήτων αναλύονται ως ακολούθως: 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

 
01.01-

31.03.2010 
01.01-

31.03.2009 
01.01-

31.03.2010 
01.01-

31.03.2009 

Αµοιβές διαχείρισης ακινήτων 80.001,00 71.719,30 75.000,00 71.719,30 

Αµοιβές εκτιµητών 26.000,00 27.200,00 26.000,00 27.200,00 

Ασφάλιστρα 32.466,03 29.847,06 29.285,52 29.847,06 

Συντηρήσεις - κοινόχρηστα 54.852,14 26.984,94 31.541,43 26.984,94 

Φόροι - τέλη 30.144,19 0,00 27.277,39 0,00 

Λοιπά έξοδα  40.721,90 0,00 33.041,90 0,00 

ΣΥΝΟΛΑ 264.185,26 155.751,30 222.146,24 155.751,30 

12 ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟ∆Α 

Τα λοιπά λειτουργικά έξοδα αναλύονται ως ακολούθως: 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

 
01.01-

31.03.2010 
01.01-

31.03.2009 
01.01-

31.03.2010 
01.01-

31.03.2009 

Φόροι - τέλη 30.194,45 26.505,85 30.194,45 26.505,85 

Έξοδα δηµοσιεύσεων 18.694,91 20.477,14 17.268,07 20.477,14 

Αµοιβές ∆ιοικητικού Συµβουλίου 21.722,34 12.613,05 21.722,34 12.613,05 

Ενοίκια 16.145,54 10.545,00 16.145,54 10.545,00 

Αµοιβές τρίτων 40.183,19 25.396,05 40.183,19 25.396,05 

Προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες 6.711,68 0,00 6.711,68 0,00 

∆ιάφορα έξοδα 46.199,51 33.964,64 46.173,28 33.964,64 

ΣΥΝΟΛΑ 179.851,62 129.501,73 178.398,55 129.501,73 

13 ΚΕΡ∆Η ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 

Τα βασικά  και προσαρµοσµένα κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη µετά από φόρους που 
αναλογούν στους µετόχους της Εταιρείας µε το µέσο σταθµικό αριθµό των κοινών µετοχών που βρίσκονταν σε κυκλοφο-
ρία κατά την διάρκεια της περιόδου 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

 
01.01-

31.03.2010 
01.01-

31.03.2009 
01.01-

31.03.2010 
01.01-

31.03.2009 
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Κέρδη µετά από φόρους 1.272.040,14 1.476.090,99 1.205.339,05 1.476.090,99 

Μέσος σταθµικός αριθµός µετοχών 54.888.240 54.888.240 54.888.240 54.888.240 

Βασικά κέρδη ανά µετοχή (ποσά σε  €) 0,0232 0,0269 0,0220 0,0269 

14 ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 

Το µέρισµα της χρήσης  2009, το οποίο ανήλθε σε € 6.037.706,40, εγκρίθηκε από τη Τακτική Γενική Συνέλευση των µε-
τόχων της Εταιρείας που πραγµατοποιήθηκε στις 02.03.2010 και ως έναρξη καταβολής ορίστηκε η 11.03.2010 

15 ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 

∆εν εκκρεµούν αγωγές κατά της Εταιρείας, ούτε λοιπές ενδεχόµενες υποχρεώσεις λόγω δεσµεύσεων  την 31.03.2010 
που θα επηρέαζαν την οικονοµική κατάστασή της. Για φορολογικές διαφορές € 152 χιλ, που αφορούν φόρο υπεραξίας 
αναπροσαρµογής ακινήτων (Ν.2065/1992),  η Εταιρεία έχει ασκήσει προσφυγή κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου, καθώς 
θεωρεί ότι η απαίτηση αυτή είναι αβάσιµη. 

16 ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

∆εν υπάρχουν µεταγενέστερα της 31 Μαρτίου 2010 γεγονότα που να αφορούν την Εταιρεία και τα οποία να έχουν σηµα-
ντική επίδραση στις Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας 

17 ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ 

Τα έσοδα της Εταιρείας από µισθώµατα, δεν υπόκεινται σε εποχιακές διακυµάνσεις. 

 

 

 

Αθήνα, 27 Απριλίου 2010 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. Ο  ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

Η  ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
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