
 
 

 

 

TRASTOR ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ 

 

 

 

 

Δλδηάκεζε πλνπηηθή 
 Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε 

 

ηεο πεξηόδνπ 

 από 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 Ηνπλίνπ 2011 

 

 

 

Βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οη ζπλεκκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο TRASTOR 
Α.Δ.Δ.Α.Π. ηελ 28ε Ηνπιίνπ 2011 θαη έρνπλ αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν ζηε δηεχζπλζε www.trastor-reic.gr 



 

ΔΞΑΜΖΝΗΑΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ 1/01 – 30/06/2011 
Ποζά ζε  εςπώ (Εκηόρ εάν αναθέπεηαι διαθοπεηικά) 

 

 2 

 
ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΔΛΗΓΑ 

ΓΖΛΩΔΗ ΜΔΛΩΝ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ...................................................................................................................... 3 

ΔΞΑΜΖΝΗΑΗΑ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ................................................................................................................ 4 

ΈΚΘΔΖ ΔΠΗΚΟΠΖΖ ΔΝΓΗΑΜΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ................................................................... 9 

ΔΝΓΗΑΜΔΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ ......................................................................................................... 11 

ΔΝΓΗΑΜΔΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΩΝ ΔΟΓΩΝ ΟΜΗΛΟΤ ............................................................................................................. 12 

ΔΝΓΗΑΜΔΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΩΝ ΔΟΓΩΝ ΔΣΑΗΡΗΑ ........................................................................................................... 13 

ΔΝΓΗΑΜΔΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ........................................................................................................ 14 

ΔΝΓΗΑΜΔΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΔΗΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ................................................................................................................................ 15 

ΖΜΔΗΩΔΗ ΔΠΗ ΣΩΝ ΔΝΓΗΑΜΔΩΝ ΤΝΟΠΣΗΚΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ................................................................. 16 

1 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ..................................................................................................................... 16 

2 ΓΔΝΗΚΔ ΛΟΓΗΣΗΚΔ ΑΡΥΔ ΣΟΤ ΟΜΗΛΟΤ ....................................................................................................................... 16 

2.1 Βάζε θαηάξηηζεο ησλ ελδηάκεζσλ ζπλνπηηθώλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ.................................................................. 16 

2.2 Νέα ινγηζηηθά πξόηππα θαη εξκελείεο ηεο ΓΔΔΥΠ ............................................................................................................ 16 

3 ΖΜΑΝΣΗΚΔ ΛΟΓΗΣΗΚΔ ΔΚΣΗΜΖΔΗ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΟΥΔ ............................................................................................... 18 

3.1 εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο .............................................................................................................. 18 

3.2 εκαληηθέο θξίζεηο ηεο Γηνίθεζεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ ................................................................. 19 

4 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΗΝΓΤΝΩΝ ........................................................................................................... 19 

4.1 Υξεκαηννηθνλνκηθνί θίλδπλνη .............................................................................................................................................. 19 

4.2 Κίλδπλνο ηακεηαθώλ ξνώλ ................................................................................................................................................... 19 

4.3 Κίλδπλνο θηεκαηαγνξάο ...................................................................................................................................................... 19 

4.4 Δθηίκεζε εύινγεο αμίαο ....................................................................................................................................................... 20 

5 ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΗ ΣΟΜΔΗ.................................................................................................................................................. 20 

6 ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΑ ΜΔΡΖ .......................................................................................................................... 21 

7 ΔΠΔΝΓΤΔΗ Δ ΑΚΗΝΖΣΑ ................................................................................................................................................... 22 

8 ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΑΠΟ ΠΔΛΑΣΔ ................................................................................................................................................ 23 

9 ΛΟΗΠΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ............................................................................................................................................................ 23 

10 ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΔ ΚΑΗ ΛΟΗΠΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ..................................................................................................................... 23 

11 ΓΑΝΔΗΑΚΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ................................................................................................................................................. 23 

12 ΦΟΡΟ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ....................................................................................................................................................... 23 

13 ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΔΞΟΓΑ ΑΚΗΝΖΣΩΝ ....................................................................................................................................... 24 

14 ΛΟΗΠΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΔΞΟΓΑ .............................................................................................................................................. 24 

15 ΚΔΡΓΖ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΖ .......................................................................................................................................................... 24 

16 ΜΔΡΗΜΑΣΑ .......................................................................................................................................................................... 24 

17 ΔΝΓΔΥΟΜΔΝΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΚΑΗ ΓΔΜΔΤΔΗ ............................................................................................................ 24 

18 ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΣΟΤ ΗΟΛΟΓΗΜΟΤ .............................................................................................. 25 

18 ΔΠΟΥΗΚΟΣΖΣΑ ..................................................................................................................................................................... 25 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΑΠΟ 01.01.2011 ΔΩ 30.06.2011 ................................................................................. 26 

 



 

ΔΞΑΜΖΝΗΑΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ 1/01 – 30/06/2011 
Ποζά ζε  εςπώ (Εκηόρ εάν αναθέπεηαι διαθοπεηικά) 

 

 3 

ΓΖΛΩΔΗ ΜΔΛΩΝ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 
(ζύκθσλα κε ην άξζξν 5 παξ.2 ηνπ Ν.3556/2007) 

Γειψλνπκε φηη εμ φζσλ γλσξίδνπκε νη εμακεληαίεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 01.01.2011 έσο 30.06.2011, 
νη νπνίεο θαηαξηίζζεθαλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο φπσο ηζρχνπλ, απεηθνλίδνπλ 
θαηά ηξφπν αιεζή ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ, ηελ θαζαξή ζέζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ πξψηνπ 
εμακήλνπ ηνπ έηνπο 2011 ηεο "TRASTOR ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ", θαζψο θαη 
ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, εθιακβαλνκέλσλ σο ζχλνιν, 
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 5 παξάγξ. 3 - 5 ηνπ Ν.3556/2007. 

Δπίζεο φηη ε εμακεληαία έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ απεηθνλίδεη θαηά ηξφπν αιεζή ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 
απαηηνχληαη βάζεη ηνπ άξζξνπ 5 παξάγξ. 6 ηνπ Ν.3556/2007. 

Αζήλα, 28 Ηνπιίνπ 2011 
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ΔΞΑΜΖΝΗΑΗΑ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 
επί ησλ Δλνπνηεκέλσλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ηε πεξηόδνπ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 Ηνπλίνπ 2011 

(ύκθσλα µε ην άξζξν 5 παξάγξ.6 ηνπ Ν.3556/2007) 

ΔΗΑΓΩΓΖ 

Ζ παξνχζα Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ε νπνία αθνινπζεί ( εθεμήο «Έθζεζε»), αθνξά ην πξψην εμάκελν ηνπ 
2011 (1.1.2010 - 30.06.2010). Ζ Έθζεζε ζπληάρζεθε θαη είλαη ελαξκνληζκέλε κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 
3556/2007 (ΦΔΚ 91Α/30.4.2007) θαη ηηο επ' απηνχ εθδνζείζεο εθηειεζηηθέο απνθάζεηο ηνπ Γ ηεο Δπηηξνπήο 
Κεθαιαηαγνξάο θαη ηδίσο ηελ Απφθαζε κε αξηζκφ 7/448/11.10.2007.  

Ζ Έθζεζε πεξηιακβάλεηαη απηνχζηα καδί κε ηηο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο θαη ηα 
ινηπά απαηηνχκελα απφ ηνλ λφκν ζηνηρεία θαη δειψζεηο ζηελ Οηθνλνκηθή Έθζεζε πνπ αθνξά ζην πξψην εμάκελν ηνπ 
2011.  

Η. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΜΗΛΟΤ 

Έζνδα 

Σα έζνδα ηνπ Οκίινπ απφ κηζζψκαηα αλήιζαλ ζε € 3.366 ρηι. έλαληη € 3.876 ρηι. ηνπ αληίζηνηρνπ εμακήλνπ ηνπ 2010, 
παξνπζηάδνληαο κείσζε 13,2% ιφγσ ησλ εθπηψζεσλ ελνηθίσλ πνπ δφζεθαλ ζηνπο κηζζσηέο. Οη δεκηέο απφ ηελ 
αλαπξνζαξκνγή ησλ επελδπηηθψλ αθηλήησλ ζε εχινγεο αμίεο αλήιζαλ ζε  € 1.774 ρηι. έλαληη δεκηψλ € 5.022 ρηι. ηνπ 
αληίζηνηρνπ εμακήλνπ ηνπ 2010. Ζ ζπλερηδφκελε απηή κείσζε νθείιεηαη ζηελ πεξαηηέξσ αξλεηηθή πνξεία ηεο νηθνλνκίαο 
θαη ηελ ζπλερηδφκελε ζπξξίθλσζε ηεο εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ ζηελ πεξίπησζε ησλ επελδπηηθψλ αθηλήησλ 
αληηθαηνπηξίδεηαη ηφζν ζε κείσζε κηζζσκάησλ φζν θαη ζε πξφσξε θαηαγγειία κηζζψζεσλ. 

Σν ραξηνθπιάθην ησλ αθηλήησλ ηνπ Οκίινπ, απνηηκήζεθε απφ ην ΟΔ, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην Ν. 2778/1999, ζηα 
€ 95.079 ρηι. αληί αμίαο απνηίκεζεο € 97.242 ρηι. θαηά ηελ 31.12.2010. Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ δελ 
πξαγκαηνπνηήζεθαλ αγνξέο αθηλήησλ ελψ πνπιήζεθε έλα πξαηήξην πγξψλ θαπζίκσλ αμίαο € 380 ρηι. ζηελ πεξηνρή ηεο 
Καιακάηαο  

Λεηηνπξγηθά έμνδα  

Σν ζχλνιν ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ ηνπ Οκίινπ  αλήιζε ζε € 823 ρηι. έλαληη € 1.062 ρηι. ηνπ αληίζηνηρνπ εμάκελνπ ηνπ 
2010, παξνπζηάδνληαο κείσζε θαηά 22,5% ε νπνία νθείιεηαη ζην πξφγξακκα πεξηζηνιήο δαπαλψλ πνπ έρεη εθαξκφζεη 
ε εηαηξεία. 

Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα & έμνδα 

Σα έζνδα απφ ηφθνπο θαηαζέζεσλ αλήιζαλ ζε € 170 ρηι. έλαληη 134 ρηι. ηνπ αληίζηνηρνπ εμακήλνπ ηνπ 2010 
παξνπζηάδνληαο αχμεζε 27% θπξίσο ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ επηηνθίσλ θαηαζέζεσλ ησλ πξνζεζκηαθψλ ινγαξηαζκψλ 
ζηνπο νπνίνπο ηνπνζεηνχληαη ηα δηαζέζηκα ηεο εηαηξείαο. 

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα ηεο εηαηξείαο αλήιζαλ ζε € 180 ρηι έλαληη € 166 ρηι. ηνπ αληίζηνηρνπ εμακήλνπ ηνπ 2010. 

Κέξδε  

Ο Όκηινο γηα ην 1
ν
 εμάκελν ηνπ 2011 παξνπζίαζε πξν θφξσλ θέξδε χςνπο € 795 ρηι αληί δεκηψλ  € 2.116 ρηι. ηνπ 

αληίζηνηρνπ εμακήλνπ ηνπ 2010, κεηαβνιή ε νπνία νθείιεηαη ζηελ ζπγθξάηεζε ησλ δαπαλψλ θαηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν 
θαζψο θαη ζηελ βειηίσζε ησλ απνηειεζκάησλ απφ ηελ αλαπξνζαξκνγή ησλ επελδπηηθψλ αθηλήησλ ζε εχινγεο αμίεο ηεο 
ηξέρνπζαο πεξηφδνπ ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2010. 

Αληίζηνηρα, ηα θέξδε κεηά θνξψλ γηα ηνλ Όκηιν αλέξρνληαη ζε € 686 ρηι. έλαληη δεκηψλ € 2.638 ρηι. ηνπ αληίζηνηρνπ 
εμακήλνπ ηνπ 2010. 

Σα θεθάιαηα απφ επηρεηξεκαηηθή ιεηηνπξγία (Funds from Operations) αλήιζαλ θαηά ην 1
ν
 εμάκελν ηνπ 2011 ζε 

€ 2.593 ρηι. λη  € 2.414  ηνπ αληίζηνηρνπ εμακήλνπ ηνπ 2010 παξνπζηάδνληαο κηα αχμεζε θαηά 7,4% 

Οηθνλνκηθή ζέζε 

Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα ηνπ Οκίινπ ηελ 30.06.2011, αλήιζαλ € 8.992 ρηι. έλαληη € 13.179 ηεο  31.12.2010, ελψ νη 
δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο αλήιζαλ ζε € 7.438 ρηι. αληί  € 8.500 ηεο 31.12.2010.  
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Ζ ηηκή ηεο κεηνρήο ζηηο 30.06.2011 δηαπξαγκαηεπφηαλ πξνο € 0,78, δειαδή κε έθπησζε (discount) ηεο ηάμεο ηνπ 55,6% 
ζε ζρέζε κε ηελ εζσηεξηθή ηεο αμία.  

ηνηρεία Μεηνρήο   

Κέξδε αλά Μεηνρή ηελ 30-06-2011   € 0,0125 

Εεκηέο αλά Μεηνρή ηελ  30-06-2010  € 0,0481 

Μεηαβνιή θεξδψλ αλά κεηνρή  + 126,0% 

Υξεκαηηζηεξηαθή αμία ηεο κεηνρήο  30.06.2011 € 0,78 

Δζσηεξηθή αμία κεηνρήο 30.06.2011 € 1,76 

 

Γείθηεο Απνδνηηθόηεηαο   

Απφδνζε ηδίσλ θεθαιαίσλ 
 (Return on Equity) 

Απφδνζε επελδπκέλσλ θεθαιαίσλ 
(Return on Assets) 

30-06-2011 :   0,71% 30-06-2011 :   0,65% 

30-06-2010 :  -2,60% 30-06-2010 :  -2,37% 

ΗΗ. ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΑΓΟΡΑ ΑΚΗΝΖΣΩΝ 

ΓΗΔΘΝΖ ΑΓΟΡΑ 

Οηθνλνκία 

Οη εμειίμεηο ζηα δεκφζηα νηθνλνκηθά ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσδψλεο θαη ησλ ΖΠΑ εληείλνπλ ην θιίκα αβεβαηφηεηαο θαη έρνπλ 
αλαδεηρζεί ην ηειεπηαίν δηάζηεκα ζε θχξην δήηεκα ησλ δηαβνπιεχζεσλ δηεζλψο αιιά θαη ζε ζεκαληηθφ παξάγνληα 
δηακφξθσζεο εμειίμεσλ ζηηο δηεζλείο ρξεκαηαγνξέο. 

Ζ νηθνλνκηθή αλάθακςε 2 ηαρπηήησλ αλάκεζα ζηα αλαπηπγκέλα θαη ηα αλαπηπζζφκελα θξάηε, ε νπνία μεθίλεζε ην 
2009, ζπλερίδεη λα πεξηγξάθεη ηελ πνξεία ηεο δηεζλνχο νηθνλνκίαο θαηά ην 2011.  

Οη αλαπηπζζφκελεο αγνξέο αλακέλεηαη λα αλαπηπρζνχλ έσο θαη 3 θνξέο ηαρχηεξα απφ ηηο αλεπηπγκέλεο, 
δεκηνπξγψληαο αλεζπρίεο γηα αχμεζε πιεζσξηζκνχ θαη επηηνθίσλ, επηδείλσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ζηελφηεξε 
εμάξηεζε απφ ηηο αλεπηπγκέλεο νηθνλνκίεο. Οη ζπλζήθεο απηέο έρνπλ δεκηνπξγήζεη έδαθνο γηα ζπληεξεηηθφηεξεο 
πξνβιέςεηο φζνλ αθνξά ζηελ αχμεζε ηνπ ΑΔΠ ζηνλ αλαπηπζζφκελν θφζκν (θαηά κέζν φξν 6,5% έλαληη 7,3% ησλ 
αξρηθψλ πξνβιέςεσλ).  

Αλαθνξηθά κε ηηο αλεπηπγκέλεο νηθνλνκίεο, ε ζπλερηδφκελε θξίζε ρξένπο ζε ζπλδπαζκφ κε απξφβιεπηα γεγνλφηα, φπσο 
νη θπζηθέο θαηαζηξνθέο ζηελ Ηαπσλία θαη νη αλαηαξαρέο ζηε Μέζε Αλαηνιή, πνπ έιαβαλ ρψξα θαηά ην Α’ εμάκελν ηνπ 
έηνπο έρνπλ επεξεάζεη αξλεηηθά ηηο πξνβιέςεηο γηα αλάπηπμε (ζχκθσλα κε ην ΗΟΒΔ αλακέλεηαη κεζνζηαζκηθή αχμεζε 
ηνπ ΑΔΠ θαηά 2,5% έλαληη 3,0% ησλ αξρηθψλ πξνβιέςεσλ). 

Γηεζλήο Αγνξά Αθηλήησλ 

Ζ αλάθακςε ηεο παγθφζκηα αγνξάο αθηλήησλ ζπλερίζηεθε θαη θαηά ην Α’ εμάκελν ηνπ 2011. Οη επελδπηέο έρνπλ ζηξέςεη 
ηελ πξνζνρή ηνπο ζηα αθίλεηα δηεζλψο, επεξεαζκέλνη θπξίσο απφ ηα βειηησκέλα ζεκειηψδε ηεο ζπγθεθξηκέλεο αγνξάο, 
ηελ αληίιεςε πεξί πξνζηαζίαο απφ ηνλ πιεζσξηζκφ θαη ηηο πξνζδνθίεο γηα επλντθέο απνδφζεηο ζηαζκηζκέλεο θαηά ηνλ 
θίλδπλν.  

πγθεθξηκέλα, ν φγθνο ησλ επελδχζεσλ έρεη απμεζεί θαηά 40% ζε ζρέζε κε ην 2010, ε ξεπζηφηεηα βειηηψλεηαη θαη νη 
επελδπηέο επηιεθηηθά δηεπξχλνπλ ηελ αλαδήηεζε ηνπο γηα δηαζπνξά ξίζθνπ.  Με ηελ ηζνξξνπία κεηαμχ πξνζθνξάο θαη 
δήηεζεο πςειήο πνηφηεηαο αθηλήησλ λα θιίλεη πεξηζζφηεξν πξνο ηε δήηεζε ζε αξθεηέο βαζηθέο πφιεηο δηεζλψο, ε 
κηζζσηηθή αγνξά έρεη αξρίζεη λα ζπληνλίδεηαη ππέξ ησλ ηδηνθηεηψλ. Καη’ επέθηαζε, ε απμεκέλε απηή δήηεζε θαηά ηε 
δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ κελψλ έρεη ηνλψζεη ηελ απηνπεπνίζεζε ησλ παξαγφλησλ ηεο αγνξάο, κε απνηέιεζκα λα 
παξαηεξείηαη έλαο απμαλφκελνο ξπζκφο αλαπηπμηαθήο «θεξδνζθνπίαο» ζηελ Δπξψπε θαη θπξίσο ζηε Ρσζία, ην Παξίζη 
θαη ην Λνλδίλν. 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ 

Οηθνλνκία 

Ο ζρεδηαζκφο ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο θαη νη δηαβνπιεχζεηο αλαθνξηθά κε ηελ 
αληηκεηψπηζε απφ ηελ ηξφηθα (ΔΔ & ΓΝΣ) ηεο δηαθαηλφκελεο αδπλακίαο ηεο Διιάδαο λα επαλέιζεη ζηηο 
ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο θαηά ην 2012, ήηαλ ηα γεγνλφηα πνπ απαζρφιεζαλ πεξηζζφηεξν ην εγρψξην 
θνηλσληθννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ην 1ν εμάκελν ηνπ 2011.  
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Καηά ηελ ίδηα πεξίνδν έγηλε ζαθέο φηη νη ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο νηθνλνκηθήο πξνζαξκνγήο δελ είλαη επηηεχμηκνη, Ζ 
αληίδξαζε ηεο θπβέξλεζεο ήηαλ ε δεκηνπξγία ελφο έθηαθηνπ δηνξζσηηθνχ παθέηνπ κέηξσλ, ην νπνίν ςεθίζηεθε απφ ηε 
Βνπιή ζην ηέινο ηνπ Ηνπλίνπ γηα πινπνίεζε θαηά ην Β’ εμάκελν ηνπ 2011.  

Οη πξνσζνχκελεο κεηαξξπζκίζεηο, ελέηεηλαλ ηελ επηθπιαθηηθφηεηα ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, κε απνηέιεζκα ε χθεζε 
ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο λα θηάζεη ην Α’ ηξίκελν ζην 5,5%, εληνλφηεξε ζε ζχγθξηζε κε ην Α’ ηξίκελν ηνπ 2010 (-2,8%) 
ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ΔΛ.ΣΑΣ. Σα επηπξφζζεηα θνξνινγηθά κέηξα ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ν 
εθηηκψκελνο αξλεηηθφο ξπζκφο αχμεζεο ησλ εηζνδεκάησλ ζε αξθεηέο θαηεγνξίεο επαγγεικαηηψλ, δεκηνχξγεζαλ θάζεηε 
πηψζε ζηηο επελδπηηθέο δαπάλεο θαηά 21,8% θαη ζηελ ζπλνιηθή θαηαλαισηηθή δαπάλε θαηά 6,9% ζε ζρέζε κε ην 
αληίζηνηρν ηξίκελν ηνπ 2010.  

Ζ ρακειή δήηεζε γηα θαηαλαισηηθά αγαζά ζπληέιεζε θαη ζηελ απνθιηκάθσζε ηνπ πιεζσξηζκνχ, πνπ ζην ηεηξάκελν 
Ηαλνπαξίνπ-Απξηιίνπ ππνρψξεζε ζην 3,3%, παξά ηελ αχμεζε ηνπ ΦΠΑ θαη ηηο απμεκέλεο ηηκέο ησλ εηζαγσγψλ, ηδίσο 
ηνπ πεηξειαίνπ. Δπίζεο, κε πςειφ βαζκφ κεηψζεθε ν θχθινο εξγαζηψλ ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ θιάδν, φπσο θαίλεηαη  απφ 
ηελ κείσζε θαηά 51,1%  ηνπ αξηζκνχ έθδνζεο νηθνδνκηθψλ αδεηψλ θαη θαηά 61,1%ηεο επηθάλεηαο πνπ απηέο αθνξνχλ. 
Σέινο, νη ζπλζήθεο χθεζεο πνπ εληάζεθαλ  ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ 2010 θαη ε αξλεηηθή εμέιημε ηεο νηθνλνκηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο ηνπο πξψηνπο κήλεο ηνπ 2011 άζθεζαλ έληνλεο πηέζεηο ζηελ απαζρφιεζε ηνπ ηξέρνληνο έηνπο κε 
απνηέιεζκα ε αλεξγία λα πιεζηάδεη ζην 16%. 

Δγρώξηα αγνξά αθηλήησλ 

Σν 2011 κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο ρξφλνο αλαδηάξζξσζεο κε θχξην ζθνπφ ησλ πεξηζζνηέξσλ εηαηξηψλ ηε κείσζε ηνπ 
ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο, είηε κέζσ δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ηνπο ηδηνθηήηεο ή κέζσ επαλεγθαηάζηαζεο ζε αθίλεηα 
ρακειφηεξεο πνηφηεηαο, κηθξφηεξεο επηθάλεηαο θαη κηθξφηεξσλ κηζζσηηθψλ απαηηήζεσλ. 

Αλαθνξηθά κε ηελ αλαπηπμηαθή θαη επελδπηηθή δξαζηεξηφηεηα, ε εγρψξηα αγνξά αθηλήησλ βξίζθεηαη πξνο ην παξφλ ζε 
θαηάζηαζε αλακνλήο. Ζ αζζελήο δήηεζε, ε δηζηαθηηθφηεηα ησλ επελδπηψλ θαη ε έιιεηςε ηξαπεδηθήο ρξεκαηνδφηεζεο 
απνηεινχλ ηνπο θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο δηακφξθσζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο αγνξάο.  

Αλαθνξηθά κε ηηο επηκέξνπο αγνξέο ζηηο νπνίεο εζηηάδεηαη ε δξαζηεξηφηεηα ηεο εηαηξείαο 

 Αγνξά γξαθεηαθώλ ρώξσλ: ε κείσζε ηνπ ΑΔΠ έρεη επεξεάζεη αξλεηηθά ηελ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία αθηλήησλ, 

φπνπ ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο παξαηεξείηαη κεζνζηαζκηθή κείσζε κηζζσκάησλ απφ 15% έσο 20% θαη ζε 
εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο έσο 40%. πγθεθξηκέλα, ηα επίπεδα κηζζσκάησλ γηα ηηο θχξηεο πεξηνρέο ηνπ 
επηρεηξεκαηηθνχ θέληξνπ ηεο Αζήλαο θπκαίλνληαη απφ € 19- € 23 / ηκ, γηα ηε Λ. Κεθηζίαο απφ € 17 - € 19 / ηκ, ελψ 
γηα ηηο δεπηεξεχνπζεο αγνξέο απφ € 14 - € 17 / ηκ. Αληίζηνηρα, νη απνδφζεηο, νη νπνίεο παξνπζίαζαλ άλνδν θαη 
θπκαίλνληαη ζηα επίπεδα ηνπ 7,25% κε 8,0% γηα αθίλεηα πξψηεο θαηεγνξίαο θαη μεπεξλνχλ ην 7,75% κε 8,75% γηα 
αθίλεηα πνπ βξίζθνληαη ζε δεπηεξεχνπζεο ηνπνζεζίεο. Δπηπιένλ, ην πνζνζηφ ησλ θελψλ ρψξσλ απμήζεθε θαηά ηε 
δηάξθεηα ηνπ 2010 θαη εθηηκάηαη φηη αλέξρεηαη ζήκεξα ζην πνζνζηφ ηνπ 15% κε 25% αλάινγα κε ηελ πεξηνρή. 

 Αγνξά εκπνξηθώλ αθηλήησλ: βαζηθφ ηεο ραξαθηεξηζηηθφ γηα ην 2011 είλαη νη επαλαδηαπξαγκαηεχζεηο ησλ 

ελνηθίσλ, θαη ε αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ θελψλ ρψξσλ. Ζ ζεκαληηθή πηψζε ηεο ηδησηηθήο θαηαλάισζεο, ιφγσ ησλ  
κέηξσλ ιηηφηεηαο θαη ηεο αξλεηηθήο ςπρνινγίαο ησλ θαηαλαισηψλ, είρε αξλεηηθή επίδξαζε ζηηο πσιήζεηο ησλ 
εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ (κείσζε 20% - 40% ή θαη πεξηζζφηεξν ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο), αζθψληαο ζεκαληηθή 
πίεζε ζηηο ηηκέο ελνηθίαζεο θαηαζηεκάησλ αλεμαξηήηνπ ηνπνζεζίαο. Δθηηκάηαη φηη ηα επίπεδα ησλ κηζζσκάησλ 
κεηψζεθαλ θαηά 10% κε 20% ζε ηνπνζεζίεο πςειήο εκπνξηθφηεηαο θαη θαηά 20% κε 30% ζε δεπηεξεχνπζεο 
ηνπνζεζίεο. Δπίζεο ζεκεηψζεθε αχμεζε ησλ απνδφζεσλ ζε επίπεδα πάλσ απφ 7,5% γηα θαηαζηήκαηα πξψηεο 
θαηεγνξίαο θαη άλσ ηνπ 8,0% γηα θαηαζηήκαηα ζε δεπηεξεχνπζεο ηνπνζεζίεο. Σέινο, ην πνζνζηφ ησλ θελψλ 
θαηαζηεκάησλ εθηηκάηαη φηη αλέξρεηαη ζήκεξα ζε 15% κε 30% αλάινγα κε ηελ πεξηνρή. 

 Απνζεθεπηηθνί ρώξνη – logistics: ην γεληθφηεξν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ πνπ επηθξαηεί έρεη επεξεάζεη θαη ηνλ 

ηνκέα ησλ logistics, ν νπνίνο θαηά ην 2011 δελ έρεη παξνπζηάζεη ηδηαίηεξε θηλεηηθφηεηα, θαζψο νη πηζαλνί επελδπηέο 
πεξηκέλνπλ ηελ αληηζηξνθή ηνπ θιίκαηνο θαη ηελ αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο. Αλ θαη ε έιιεηςε επελδχζεσλ δελ 
βνεζάεη ζηε δηακφξθσζε θαζαξήο εηθφλαο γηα ηελ αγνξά, ε δηζηαθηηθφηεηα ησλ επελδπηψλ εθηηκάηαη πσο έρεη 
επεξεάζεη ηηο απνδφζεηο, πνπ δηακνξθψλνληαη ζηα επίπεδα ηνπ 9%-9,75% γηα αθίλεηα Α’ θαηεγνξίαο θαη άλσ ηνπ 
10% γηα ηα ππφινηπα. Αλαθνξηθά κε ηα επίπεδα κηζζσκάησλ, απηά παξνπζηάδνπλ ειαθξψο πησηηθέο πηέζεηο ιφγσ 
ηεο εληζρπκέλεο δηαπξαγκαηεπηηθήο δχλακεο ησλ ππνςεθίσλ ρξεζηψλ έλαληη ησλ ηδηνθηεηψλ, κε απνηέιεζκα λα 
δηακνξθψλνληαη απφ €3 - €5 / ηκ αλάινγα κε ηελ πεξηνρή.  

ΗΗI. ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑ ΣΟ Β’ ΔΞΑΜΖΝΟ ΣΟΤ 2011 

Σν ζεκεξηλφ νηθνλνκηθφ θιίκα, κε ηηο αλάινγεο επηπηψζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ αθηλήησλ, έρεη απμήζεη ηελ δπζθνιία ζρεηηθά 
κε ηελ ιήςε απνθάζεσλ γηα λέεο επελδχζεηο , νη νπνίεο απαηηνχλ ηδηαίηεξε πξνζνρή ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο. 

Οη εηαηξείεο ΑΔΔΑΠ έρνπλ δηαηεξήζεη ην πιενλεθηηθφ θνξνινγηθφ θαζεζηψο ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο εηαηξίεο, έρνληαο 
κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηε δπλαηφηεηα λα ζπλερίδνπλ λα απνηεινχλ ειθπζηηθά επελδπηηθά νρήκαηα γηα κηθξνχο θαη κεγάινπο 
επελδπηέο, νη νπνίνη επηζπκνχλ ηελ έκκεζε ηνπνζέηεζε ζηελ αγνξά αθηλήησλ, θαη παξάιιεια λα απνιακβάλνπλ 
ζηαζεξέο θαη ειθπζηηθέο κεξηζκαηηθέο απνδφζεηο. 

Ζ εηαηξία, αλ θαη είλαη πξνεηνηκαζκέλε λα επηδείμεη ππνκνλή, βξίζθεηαη ζε θαιή ζέζε γηα λα εθκεηαιιεπηεί ηηο 
επελδπηηθέο επθαηξίεο πνπ αλακέλεηαη λα εκθαληζηνχλ. πγθεθξηκέλα, πξνζεθηηθή θαη επηιεθηηθή επελδπηηθή έκθαζε ζα 
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δνζεί ζε κνληέξλα επαγγεικαηηθά, εκπνξηθά αθίλεηα θαη αθίλεηα logistics, κηζζσκέλα κε φξνπο πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο 
ηξέρνπζεο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο. 

Δπηπιένλ, θαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ είλαη εθηθηφ, ε εηαηξία ζα ζηνρεχζεη ζηελ πψιεζε κε ζηξαηεγηθψλ αθηλήησλ κε 
ζθνπφ ηελ επαλεπέλδπζε ζε πην απνδνηηθά αθίλεηα. 

Απφ ιεηηνπξγηθήο άπνςεο, ε εηαηξία έρεη ήδε πηνζεηήζεη πξφγξακκα κείσζεο ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ έηζη ψζηε λα 
αληηζηαζκίζεη θαηά έλα βαζκφ ηπρφλ κεηψζεηο ζηα έζνδα ηεο. 

ΗV.ΚΤΡΗΟΣΔΡΟΗ ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΚΑΗ ΑΒΔΒΑΗΟΣΖΣΔ  

Γηαρείξηζε Υξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ  

Ο Όκηινο εθηίζεηαη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο φπσο θίλδπλν αγνξάο (ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλν, θίλδπλνο ηηκψλ 
θαη θίλδπλνο ηακεηαθψλ ξνψλ απφ κεηαβνιέο επηηνθίσλ), πηζησηηθφ θίλδπλν, θίλδπλν ξεπζηφηεηαο θαη θίλδπλν 
θηεκαηαγνξάο.  

Οη ρξεκαηννηθνλνκηθνί θίλδπλνη ζρεηίδνληαη κε ηα παξαθάησ ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: εκπνξηθέο απαηηήζεηο, ηακεηαθά 
δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα, πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο.  

Οη ινγηζηηθέο αξρέο ζρεηηθά κε ηα παξαπάλσ ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα πεξηγξάθνληαη ζηε εκείσζε 2.ησλ Οηθνλνκηθψλ 
Καηαζηάζεσλ  

Ζ δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ γίλεηαη απφ ηε δηνίθεζε ηνπ Οκίινπ θαη εζηηάδεηαη θπξίσο ζηελ αλαγλψξηζε θαη εθηίκεζε ησλ 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ θαη ηελ εθαξκνγή δηαδηθαζηψλ θαη δηθιείδσλ αζθαιείαο γηα ηελ θαηά ην δπλαηφλ 
ειαρηζηνπνίεζε ησλ ηπρφλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ πνπ νη θίλδπλνη απηνί ζα επέθεξαλ ζηηο επηδφζεηο θαη ηελ νηθνλνκηθή 
θαηάζηαζε ηνπ Οκίινπ. 

α) Κίλδπλνο αγνξάο  

(i) πλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο Ο Όκηινο ιεηηνπξγεί ζε έλα θαη κφλν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ (Διιάδα) θαη δελ είλαη 

εθηεζεηκέλνο ζε θηλδχλνπο απφ μέλν λφκηζκα ιφγσ ησλ κε ζπλαιιαγψλ ζε μέλν λφκηζκα.  

ii) Κίλδπλνο ηηκψλ Ο Όκηινο εθηίζεηαη ζε θίλδπλν απφ ηε κεηαβνιή ηεο αμίαο αθηλήησλ θαη κηζζσκάησλ. Γηα ηε κείσζε 

ηνπ θηλδχλνπ ηηκψλ, ν Όκηινο ζπλάπηεη καθξνπξφζεζκεο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο κε ηνπο κηζζσηέο γηα δηάξθεηα 
ηνπιάρηζηνλ 12 εηψλ, ζηηο νπνίεο νη εηήζηεο αλαπξνζαξκνγέο ησλ ελνηθίσλ ζπλδένληαη κε ηνλ Γείθηε Σηκψλ 
Καηαλαισηή. Ο Όκηινο δελ εθηίζεηαη ζε θίλδπλν ζρεηηθά κε ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα εθφζνλ δελ θαηέρεη ζπκκεηνρηθνχο 
ηίηινπο.  

iii) Κίλδπλνο ηακεηαθψλ ξνψλ θαη θίλδπλνο κεηαβνιψλ εχινγεο αμίαο ιφγσ κεηαβνιήο ησλ επηηνθίσλ Ο Όκηινο έρεη ζην 

ελεξγεηηθφ ζεκαληηθά έληνθα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνπλ θαηαζέζεηο φςεσο θαη πξνζεζκηαθέο ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο. 
Ζ έθζεζε ηνπ Οκίινπ ζηνλ θίλδπλν απφ δηαθπκάλζεηο ζηα επηηφθηα πξνέξρεηαη απφ ηξαπεδηθά δάλεηα.  

Ο Όκηινο είλαη εθηεζεηκέλνο ζηηο δηαθπκάλζεηο ησλ επηηνθίσλ πνπ επηθξαηνχλ ζηελ αγνξά θαη ηα νπνία επεξεάδνπλ ηελ 
ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπ ζέζε θαζψο θαη ηηο ηακεηαθέο ηνπ ξνέο. Σν θφζηνο δαλεηζκνχ δχλαηαη λα απμάλεηαη σο 
απνηέιεζκα ηέηνησλ αιιαγψλ θαη λα δεκηνπξγνχληαη δεκίεο θαηά ηελ εκθάληζε απξφνπησλ γεγνλφησλ.  

Οη απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαη νη ινηπέο απαηηήζεηο δελ ηνθίδνληαη θαη είλαη βξαρππξφζεζκεο ιήμεο.  

β) Πηζησηηθόο θίλδπλνο  

Ο Όκηινο έρεη ζπγθεληξψζεηο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ αλαθνξηθά κε ηηο απαηηήζεηο απφ ελνίθηα πνπ πξνέξρνληαη απφ 
ζπκβφιαηα ιεηηνπξγηθήο κίζζσζεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο.  

Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο αθνξά πεξηπηψζεηο αζέηεζεο ππνρξέσζεο αληηζπκβαιινκέλσλ λα εθπιεξψζνπλ ηηο 
ζπλαιιαθηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. Γελ αλακέλνληαη ζεκαληηθέο δεκίεο θαζψο νη ζπλαιιαγέο ηνπ Οκίινπ κε πειάηεο -
κηζζσηέο αλαπηχζζνληαη θαηφπηλ αμηνιφγεζεο ηεο θεξεγγπφηεηαο θαη ηεο αμηνπηζηίαο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα κελ 
παξαηεξνχληαη πξνβιήκαηα θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ θαη επηζθαιεηψλ.  

γ) Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο  

πλεηή δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο ζπλεπάγεηαη επαξθή ηακεηαθά δηαζέζηκα, δπλαηφηεηα άληιεζεο θεθαιαίσλ 
θαη δπλαηφηεηα θιεηζίκαηνο αλνηθηψλ ζέζεσλ αγνξάο. Ζ θαιή δηαρείξηζε ησλ δηαζεζίκσλ, ε πγηήο ρξεκαηννηθνλνκηθή 
δηάξζξσζε θαη ε πξνζεθηηθή επηινγή ησλ επελδπηηθψλ θηλήζεσλ εμαζθαιίδεη έγθαηξα ζηνλ Όκηιν ηελ αλαγθαία 
ξεπζηφηεηα γηα ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ. Ζ ξεπζηφηεηα ηνπ Οκίινπ παξαθνινπζείηαη απφ ηε Γηνίθεζε ζε ηαθηά ρξνληθά 
δηαζηήκαηα.  

δ) Κίλδπλνο Κηεκαηαγνξάο  

ην ρψξν ηεο θηεκαηαγνξάο ελζσκαηψλνληαη θίλδπλνη, πνπ έρνπλ λα θάλνπλ θπξίσο κε α) ηε γεσγξαθηθή ζέζε θαη ηελ 
εκπνξηθφηεηα ηνπ αθηλήηνπ, β) ηελ αμηνπηζηία θαη ηε θεξεγγπφηεηα ηνπ κηζζσηή, γ) ην είδνο ηεο ρξήζεο ηνπ αθηλήηνπ, δ) 
ηε γεληθφηεξε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο πεξηνρήο πνπ βξίζθεηαη ην αθίλεην, θαη ε) ηηο ηάζεηο εκπνξηθήο 
αλαβάζκηζεο ή ππνβάζκηζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο ηνπ αθηλήηνπ.  
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ε γεληθφηεξν επίπεδν, φηαλ ε νηθνλνκία είλαη ηζρπξή ή / θαη δηαλχεη πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, κε ρακειφ 
πιεζσξηζκφ θαη επηηφθηα, φπνπ ζεκεηψλεηαη αχμεζε ησλ επελδχζεσλ, ηεο απαζρφιεζεο θαη αληίζηνηρε αχμεζε ηεο 
θαηαλάισζεο, δεκηνπξγνχληαη θαη νη εκπνξηθέο ζπλζήθεο γηα ηελ αχμεζε ηεο δήηεζεο λέσλ θαηαζηεκάησλ θαη 
γξαθεηαθψλ ρψξσλ.  

Αληίζεηα, ζε πεξηπηψζεηο φπνπ επηθξαηνχλ, γεληθά ζηελ νηθνλνκία ή ζε θάπνηεο πεξηνρέο ηδηαίηεξα, δπζκελείο 
νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ή/ θαη πεξίνδνη κε ρακειή δήηεζε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, επεξεάδνληαη δπζκελψο θαη νη 
αληίζηνηρνη παξαγσγηθνί θιάδνη, κε άκεζν απνηέιεζκα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο δήηεζεο επαγγεικαηηθψλ ρψξσλ.  

Σν ζεζκηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ Οκίινπ, ζχκθσλα κε ην νπνίν α) ηα αθίλεηα ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπ απνηηκνχληαη 
πεξηνδηθά θαζψο θαη πξν απνθηήζεσλ θαη κεηαβηβάζεσλ απφ ην ψκα Οξθσηψλ Δθηηκεηψλ θαη β) δελ πξνβιέπεηαη ε 
δπλαηφηεηα επέλδπζεο ζε αλάπηπμε θαη θαηαζθεπή αθηλήησλ, ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ απνθπγή ή/ θαη ζηελ έγθαηξε 
αληηκεηψπηζε ησλ ζρεηηθψλ θηλδχλσλ.  

Γηαρείξηζε θεθαιαηνπρηθνύ θηλδύλνπ  

Ο ζθνπφο ηνπ Οκίινπ θαηά ηε δηαρείξηζε ησλ θεθαιαίσλ είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο ηθαλφηεηάο ηνπ λα ζπλερίζεη ηε 
δξαζηεξηφηεηά ηνπ ψζηε λα εμαζθαιίδεη ηηο απνδφζεηο γηα ηνπο κεηφρνπο θαη ηα νθέιε ησλ ινηπψλ κεξψλ ηα νπνία 
ζρεηίδνληαη κε ηνλ Όκηιν, λα δηαηεξεί κία βέιηηζηε θεθαιαηαθή δηάξζξσζε θαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ην λφκν 2778/1999.  

Γε ζπληξέρεη θίλδπλνο θεθαιαίνπ γηα ηελ Δηαηξεία, ιφγσ ηνπ κεγάινπ χςνπο ησλ θεθαιαίσλ θαη ησλ ειάρηζησλ 
ππνρξεψζεψλ ηεο. Ζ ππνρξέσζε ηνπ κεξίζκαηνο, θαιχπηεηαη πάληα απφ ηα δηαζέζηκα ηεο Δηαηξείαο. Ζ φπνηα αχμεζε 
ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ησλ αθηλήησλ ηεο Δηαηξείαο κπνξεί λα θαιπθζεί είηε απφ αχμεζε ηνπ Μεηνρηθνχ ηεο Κεθαιαίνπ, είηε 
απφ δαλεηζκφ κέζα ζηα πιαίζηα πνπ νξίδεη ν Ν.2778/1999, φπσο ηζρχεη. Ζ εμέιημε ηεο θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο 
παξαθνινπζείηαη βάζεη ζπληειεζηή κφριεπζεο πνπ αθνξά ηελ ζρέζε ηνπ θαζαξνχ δαλεηζκνχ πξνο ην ζχλνιν ησλ 
επελδχζεσλ (Loan to Value).  

IV. ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΜΔ ΣΑ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΑ ΜΔ ΑΤΣΖΝ ΜΔΡΖ  

ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΔΟΓΑ ΔΞΟΓΑ 

PASAL DEVELOPMENT S.A.  82.827,80 6.800 - 57.150,00 

ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΩ 7.571.872,54 7.437.500,00 2.377.546,39 10.155,70 

ΤΝΟΛΑ 7.654.700,34 7.444.300,00 2.377.546,39 67.305,70 

Αλαιπηηθόηεξα:  

α) PASAL DEVELOPMENT S.A.  

Σα έμνδα αθνξνχλ ακνηβέο α) παξαθνινχζεζεο κεηνρνινγίνπ β) παξνρήο ππεξεζηψλ θαη εξγαζίεο αλάπηπμεο αθίλεηεο 
πεξηνπζίαο γ) ελνηθίαζεο ησλ γξαθείσλ ηεο έδξαο ηεο εηαηξείαο. 

Οη απαηηήζεηο & ππνρξεψζεηο αθνξνχλ α) εξγαζίεο αλάπηπμεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο θαη β) ακνηβέο παξαθνινχζεζεο 
κεηνρνινγίνπ.  

β) ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΩ  

Οη απαηηήζεηο αθνξνχλ θαηαζέζεηο, νη ππνρξεψζεηο αθνξνχλ νκνινγηαθφ δάλεην πνπ ρξεκαηνδφηεζε ηελ αγνξά θαη 
αλάπηπμε αθηλήηνπ ζηελ Λ. Αιίκνπ, ηα έζνδα αθνξνχλ κηζζψκαηα απφ ηε κίζζσζε αθηλήησλ θαη ηφθνπο θαη ηα έμνδα 
αθνξνχλ ακνηβή γηα παξνρή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ.  

Αζήλα, 28 Ηνπιίνπ 2011 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. 

ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΓΔΩΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟ 
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Έκθεζη Επιζκόπηζης Ενδιάμεζης Χρημαηοοικονομικής Πληροθόρηζης 

 
 

Προς ηοσς Μεηότοσς ηης “Trastor Επενδύζεις Ακίνηηης Περιοσζίας – Ανώνσμη Εηαιρεία 

Επενδύζεων Ακίνηηης Περιοσζίας” 

 

Ειζαγωγή 

Επηζθνπήζακε ηε ζπλεκκέλε ζπλνπηηθή εηαηξηθή θαη ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο “Trastor Επελδύζεηο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο – Αλώλπκε Εηαηξεία 

Επελδύζεσλ Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο”  (ε Εηαηξεία) θαη ησλ ζπγαηξηθώλ ηεο 30εο Ινπλίνπ 2011 θαη 

ηηο ζρεηηθέο ζπλνπηηθέο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνύ εηζνδήκαηνο, 

κεηαβνιώλ θαζαξήο ζέζεο θαη ηακεηαθώλ ξνώλ ηεο εμάκελεο πεξηόδνπ πνπ έιεμε απηήλ ηελ 

εκεξνκελία, θαζώο θαη ηηο επηιεγκέλεο επεμεγεκαηηθέο ζεκεηώζεηο, πνπ ζπλζέηνπλ ηελ ελδηάκεζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθόξεζε, ε νπνία απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο εμακεληαίαο 

νηθνλνκηθήο έθζεζεο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν.3556/2007.  Η Δηνίθεζε έρεη ηελ επζύλε γηα ηελ 

θαηάξηηζε θαη παξνπζίαζε απηήο ηεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

πιεξνθόξεζεο, ζύκθσλα κε ηα Δηεζλή Πξόηππα Χξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, όπσο απηά 

έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Επξσπατθή Έλσζε θαη εθαξκόδνληαη ζηελ Ελδηάκεζε 

Χξεκαηννηθνλνκηθή Αλαθνξά (Δηεζλέο Λνγηζηηθό Πξόηππν «ΔΛΠ» 34). Δηθή καο επζύλε είλαη 

λα εθθξάζνπκε ζπκπέξαζκα επί απηήο ηεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

πιεξνθόξεζεο κε βάζε ηελ επηζθόπεζή καο. 

 

Εύρος Επιζκόπηζης 

Δηελεξγήζακε ηελ επηζθόπεζή καο ζύκθσλα κε ην Δηεζλέο Πξόηππν Επηζθόπεζεο 2410 

«Επηζθόπεζε ελδηάκεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθόξεζεο πνπ δηελεξγείηαη από ηνλ 

αλεμάξηεην ειεγθηή ηεο νληόηεηαο».  Η επηζθόπεζε ηεο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθήο πιεξνθόξεζεο 

ζπλίζηαηαη ζηε δηελέξγεηα δηεξεπλεηηθώλ εξσηεκάησλ θπξίσο πξνο πξόζσπα πνπ είλαη ππεύζπλα 

γηα ρξεκαηννηθνλνκηθά θαη ινγηζηηθά ζέκαηα θαη ζηελ εθαξκνγή αλαιπηηθώλ θαη άιισλ 

δηαδηθαζηώλ επηζθόπεζεο. Σν εύξνο ηεο επηζθόπεζεο είλαη νπζησδώο κηθξόηεξν από απηό ηνπ 

ειέγρνπ πνπ δηελεξγείηαη ζύκθσλα κε ηα Δηεζλή Πξόηππα Ειέγρνπ θαη ζπλεπώο, δελ καο δίδεη ηε 

δπλαηόηεηα λα απνθηήζνπκε ηε δηαζθάιηζε όηη έρνπλ πεξηέιζεη ζηελ αληίιεςή καο όια ηα 

ζεκαληηθά ζέκαηα ηα νπνία ζα κπνξνύζαλ λα εληνπηζηνύλ ζε έλαλ έιεγρν.  Καηά ζπλέπεηα, κε 

ηελ παξνύζα δελ δηαηππώλνπκε γλώκε ειέγρνπ. 
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Σσμπέραζμα 

Με βάζε ηελ επηζθόπεζή καο, δελ έρεη πεξηέιζεη ζηελ αληίιεςή καο νηηδήπνηε ζα καο νδεγνύζε 

ζην ζπκπέξαζκα όηη ε ζπλεκκέλε ελδηάκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθόξεζε δελ έρεη 

θαηαξηηζζεί, από θάζε νπζηώδε άπνςε, ζύκθσλα κε ην ΔΛΠ 34. 

 

Αναθορά επί άλλων νομικών και κανονιζηικών θεμάηων 

Η επηζθόπεζή καο δελ εληόπηζε νπνηαδήπνηε αζπλέπεηα ή αλαληηζηνηρία ησλ ινηπώλ ζηνηρείσλ 

ηεο πξνβιεπόκελεο από ην άξζξν 5 ηνπ Ν.3556/2007 εμακεληαίαο νηθνλνκηθήο έθζεζεο, κε ηε 

ζπλεκκέλε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθόξεζε. 

 

 

                                                                                                                      Αζήλα, 29 Ινπιίνπ 2011 

         Ο ΟΡΚΩΣΟ ΕΛΕΓΚΣΗ ΛΟΓΙΣΗ 

  ΠξατζγνπσηεξρανποΚνύπεξο 

  Αλώλπκε Ειεγθηηθή Εηαηξεία 

  Λ. Κεθηζίαο 268, Χαιάλδξη 

  ΑΜ ΟΕΛ 113 

                                                                                                                    Κσλζηαληίλνο Μηραιάηνο 

                                                                                                                         ΑΜ ΟΕΛ 17701 
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ΔΝΓΗΑΜΔΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ 

  Ο ΟΜΗΛΟ Ζ ΔΣΑΗΡΗΑ 

 εκ. 30.06.2011 31.12.2010 30.06.2011 31.12.2010 

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ      

      

Με θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό      

Δλζψκαηα πάγηα  140.413,32  152.069,41  140.413,32  152.069,41 

Άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  17.607,28  22.273,88  17.607,28  22.273,88 

Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα 7 95.078.840,00 97.241.774,00 82.237.561,00 84.214.050,00 

πκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο  0,00 0,00 5.320.046,89 4.220.046,89 

Απαηηήζεηο απφ ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο  0,00 0,00 0,00 320.000,00 

Λνηπέο απαηηήζεηο  9 81.599,76  83.443,56  68.389,76  70.233,56 

  95.318.460,36  97.499.560,85 87.784.018,25  88.998.673,74 

      

Κπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό      

Απαηηήζεηο απφ πειάηεο   8 448.287,58  309.858,60 244.548,37  250.374,48 

Λνηπέο απαηηήζεηο 9 282.090,71  174.286,64 260.414,43  145.898,26 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα  8.992.166,19  13.179.451,22  8.808.309,95  12.626.276,81 

  9.722.544,48  13.663.596,46 9.313.272,75  13.022.549,55 

      

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ  105.041.004,84 111.163.157,31 97.097.291,00 102.021.223,29 

      

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ & ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ      

      

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ      
Ίδηα θεθάιαηα θαη απνζεκαηηθά πνπ 
αλαινγνύλ ζηνπο κεηόρνπο      

Μεηνρηθφ θεθάιαην   62.023.711,20  62.023.711,20  62.023.711,20  62.023.711,20  

Γηαθνξά  απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην  163.190,75  163.190,75  163.190,75  163.190,75  

Απνζεκαηηθά  2.526.898,96  2.526.898,96   2.526.898,96  2.526.898,96  

Κέξδε εηο λέν  32.044.683,72  36.847.312,11 31.680.477,93  36.374.625,89 

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ  96.758.484,63  101.561.113,02 96.394.278,84  101.088.426,80 

      

ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ      

Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο      
Τπνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ 
εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία  26.861,50 21.572,00 26.861,50 21.572,00  

Γαλεηαθέο ππνρξεψζεηο 11 6.375.000,00 6.906.250,00 0,00 0,00  

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο  78.914,08  77.274,08  78.914,08  77.274,08  

  6.480.775,58  7.005.096,08  105.775,58  98.846,08  

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο      

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 10 440.083,78 559.813,44 335.900,08 404.146,53 

Γαλεηαθέο ππνρξεψζεηο 11 1.062.500,00 1.593.750,00 0,00 0,00 

Φφξνο εηζνδήκαηνο 12 299.160,85 443.384,77 261.336,50 429.803,88 

  1.801.744,63  2.596.948,21 597.236,58  833.950,41  

ύλνιν ππνρξεώζεσλ  8.282.520,21  9.602.044,29 703.012,16  932.796,49  

      
ΤΝΟΛΟ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ & 
ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ  105.041.004,84 111.163.157,31 97.097.291,00 102.021.223,29 
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ΔΝΓΗΑΜΔΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΩΝ ΔΟΓΩΝ ΟΜΗΛΟΤ 

   

 εκ. 
01.01.- 

30.06.2011 
01.01.- 

30.06.2010 
01.04.- 

30.06.2011 
01.04.- 

30.06.2010 

Έζνδα απφ κηζζψκαηα επελδπηηθψλ αθηλήησλ  3.366.293,94  3.876.457,02 1.602.651,32  1.992.247,35 

Έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ  0,00  116.750,93 (9.982,39) 54.953,25 
Κέξδε / (Εεκίεο) απφ πψιεζε επελδπηηθψλ 
αθηλήησλ  (9.244,00)  0,00 (9.244,00)  0,00 
Κέξδε / (Εεκίεο) απφ αλαπξνζαξκνγή επελδ. 
αθηλήησλ ζε εχινγεο αμίεο  (1.773.690,00)  (5.022.283,00) (1.773.690,00)   (5.022.283,00) 

Άιια έζνδα  44.816,95 7.086,26 18.481,28 7.086,26 

ύλνιν Λεηηνπξγηθώλ Δζόδσλ  1.628.176,89   (1.021.988,79) (171.783,79) (2.967.996,14) 

      

Λεηηνπξγηθά έμνδα αθηλήησλ  13 (294.853,10)   (459.425,66) (200.635,35) (195.240,40) 

Γαπάλεο πξνζσπηθνχ  (225.730,67)  (304.991,94) (101.879,56)  (148.756,94) 

Λνηπά ιεηηνπξγηθά έμνδα 14 (285.259,29)  (278.105,10) (138.252,66)  (98.253,48) 

Απνζβέζεηο  (17.329,80)  (19.521,22) (8.591,88)  (11.233,84) 

ύλνιν Λεηηνπξγηθώλ Δμόδσλ  (823.172,86) (1.062.043,92) (449.359,45) (453.484,66) 

Έζνδα απφ ηφθνπο  169.737,87  133.611,03 72.410,79  58.303,55 

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα  (180.098,13)  (165.691,51) (90.294,31)  (83.247,10) 

Κέξδε /( Εεκηέο)  πξν θόξσλ  794.643,77  (2.116.113,19) (639.026,76)  (3.446.424,35) 

Φφξνο εηζνδήκαηνο 12 (108.448,16)  (521.746,98) (55.567,19)  (463.475,96) 

Κέξδε / (Εεκηέο)  κεηά από θόξνπο  686.195,61  (2.637.860,17) (694.593,95)  (3.909.900,31) 

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα  0,00 0,00 0,00 0,00 

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα / (δεκηέο) 
κεηά από θόξνπο  686.195,61 (2.637.860,17) (694.593,95) (3.909.900,31) 

      

Καηαλέκνληαη ζε :      

      

- Μεηόρνπο ηεο κεηξηθήο   686.195,61 (2.637.860,17) (694.593,95) (3.909.900,31) 

- Μεηόρνπο κεηνςεθίαο   0,00 0,00 0,00 0,00 

  686.195,61 (2.637.860,17) (694.593,95) (3.909.900,31) 

      
Κέξδε / (Εεκίεο)  αλά κεηνρή πνπ αλαινγνύλ ζηνπο 
κεηόρνπο 
 (ζε €)     

Βαζηθά & πξνζαξκνζκέλα 15 0,0125 (0,0481) (0,0127) (0,0712) 
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ΔΝΓΗΑΜΔΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΩΝ ΔΟΓΩΝ ΔΣΑΗΡΗΑ 

   

 εκ. 
01.01.- 

30.06.2011 
01.01.- 

30.06.2010 
01.04.- 

30.06.2011 
01.04.- 

30.06.2010 

Έζνδα απφ κηζζψκαηα επελδπηηθψλ αθηλήησλ  3.021.334,46  3.469.622,02 1.358.400,34  1.747.996,35 

Έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ  0,00 25.059,17 0,00 0,00 
Κέξδε / (Εεκίεο) απφ πψιεζε επελδπηηθψλ 
αθηλήησλ  (9.244,00)  0,00 (9.244,00)   
Κέξδε/ (Εεκίεο) απφ αλαπξνζαξκνγή επελδ. 
αθηλήησλ ζε εχινγεο αμίεο  (1.587.245,00)  (4.634.768,00) (1.587.245,00)  (4.634.768,00) 

Άιια έζνδα  44.816,95 14.766,26 18.481,28 14.766,26 

ύλνιν Λεηηνπξγηθώλ Δζόδσλ  1.469.662,41  (1.125.320,55) (219.607,38)  (2.872.005,39) 

      

Λεηηνπξγηθά έμνδα αθηλήησλ  13 (231.195,14)  (374.404,20) (164.153,83)  (152.257,96) 

Γαπάλεο πξνζσπηθνχ  (225.730,67)  (304.991,94) (101.879,56 ) (148.756,94) 

Λνηπά ιεηηνπξγηθά έμνδα 14 (277.891,68) (270.785,94) (130.885,05) (92.387,39) 

Απνζβέζεηο  (17.329,80) (19.521,22) (8.591,88) (11.233,84) 

ύλνιν Λεηηνπξγηθώλ Δμόδσλ  (752.147,29)  (969.703,30) (405.510,32)  (404.636,13) 

Έζνδα απφ ηφθνπο  172.368,95  137.382,77 72.943,55  62.135,74 

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα  (329,13)  (265,16) (145,85)  (149,50) 

Κέξδε /( Εεκηέο)  πξν θόξσλ  889.554,94  (1.957.906,24) (552.320,00)  (3.214.655,28) 

Φφξνο εηζνδήκαηνο 12 (94.878,90)  (524.226,74) (48.567,00)  (472.816,75) 

Κέξδε / (Εεκηέο)  κεηά από θόξνπο  794.676,04  (2.482.132,98) (600.887,00)  (3.687.472,03) 

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα  0,00  0,00 0,00 0,00 

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα / (δεκηέο) 
κεηά από θόξνπο   794.676,04 (2.482.132,98) (600.887,00) (3.687.472,03) 
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ΔΝΓΗΑΜΔΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ  

Ο ΟΜΗΛΟ 

 
εκεί 
σζε 

Μεηνρηθό 
Κεθάιαην 

 Τπέξ ην 
άξηην 

Λνηπά 
Απνζεκαηηθά 

Κέξδε  
εηο λέν 

ύλνιν 
Ηδίσλ 

 Κεθαιαίσλ 

Τπόινηπν έλαξμεο  
1 Ηαλνπαξίνπ 2010  62.023.711,20 163.190,75 2.292.131,21 47.932.645,40 112.411.678,56 
Μεξίζκαηα δηαλεκεζέληα ρξήζεο 
2009  - - - (6.037.706,40) (6.037.706,40) 
πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα 
κεηά απφ θφξνπο  01.01.2010 – 
30.06.2010     (2.637.860,17) (2.637.860,17) 

Τπόινηπν ηελ 30 Ηνπλίνπ 2010  62.023.711,20 163.190,75 2.292.131,21 39.257.078,83 103.736.111,99 

       
Τπόινηπν έλαξμεο ηελ 1 
Ηαλνπαξίνπ 2011  62.023.711,20 163.190,75 2.526.898,96 36.847.312,11 101.561.113,02 
Μεξίζκαηα δηαλεκεζέληα ρξήζεο 
2010 16 - - - (5.488.824,00) (5.488.824,00) 
πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα/ 
(δεκηέο) κεηά απφ θφξνπο  
01.01.2011 – 30.06.2011      686.195,61 686.195,61 

Τπόινηπν ηελ 30 Ηνπλίνπ 2011   62.023.711,20 163.190,75 2.526.898,96 32.044.683,72  96.758.484,63  

 

Ζ ΔΣΑΗΡΗΑ 

 
εκεί 
σζε 

Μεηνρηθό 
Κεθάιαην 

 Τπέξ ην 
άξηην 

Λνηπά 
Απνζεκαηηθά 

Κέξδε  
εηο λέν 

ύλνιν 
Ηδίσλ 

 Κεθαιαίσλ 

Τπόινηπν έλαξμεο  
1 Ηαλνπαξίνπ 2010  62.023.711,20 163.190,75 2.292.131,21 47.468.549,04 111.947.582,20 
Μεξίζκαηα δηαλεκεζέληα ρξήζεο 
2009  - - - (6.037.706,40) (6.037.706,40) 
πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα 
κεηά απφ θφξνπο  01.01.2010 – 
30.06.2010  - - - (2.482.132,98) (2.482.132,98) 

Τπόινηπν ηελ 30 Ηνπλίνπ 2010  62.023.711,20 163.190,75 2.292.131,21 38.948.709,66 103.427.742,82 

       
Τπόινηπν έλαξμεο ηελ 1 
Ηαλνπαξίνπ 2011  62.023.711,20 163.190,75 2.526.898,96 36.374.625,89 101.088.426,80 
Μεξίζκαηα δηαλεκεζέληα ρξήζεο 
2010 16 - - - (5.488.824,00) (5.488.824,00) 
πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα/ 
(δεκίεο) κεηά απφ θφξνπο  
01.01.2011 – 30.06.2011      794.676,04 794.676,04 

Τπόινηπν ηελ 30 Ηνπλίνπ 2011   62.023.711,20 163.190,75 2.526.898,96 31.680.477,93  96.394.278,84  
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ΔΝΓΗΑΜΔΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΔΗΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

   Ο ΟΜΗΛΟ Ζ ΔΣΑΗΡΗΑ 

 εκ. 
01.01.2011-
30.06.2011 

01.01.2010-
30.06.2010 

01.01.2011-
30.06.2011 

01.01.2010-
30.06.2010 

Σακεηαθέο Ρνέο από Λεηηνπξγηθέο 
Γξαζηεξηόηεηεο      

Κέξδε / (Εεκίεο)  πξν θφξσλ  794.643,77 (2.116.113,19) 889.554,94 (1.957.906,24) 

Πιένλ / κείνλ  πξνζαξκνγέο γηα :      

Απνζβέζεηο   17.329,80  19.521,22 17.329,80  19.521,22 

Πξνβιέςεηο   63.866,85  16.989,68 63.866,85  16.989,68 
Εεκίεο / (Κέξδε) απφ αλαπξνζαξκνγή 
επελδπηηθψλ αθηλήησλ ζε εχινγεο αμίεο 7 1.773.690,00  5.022.283,00 1.587.245,00  4.634.768,00 
Εεκίεο / θέξδε απφ πσιήζεηο επελδπηηθψλ 
αθηλήησλ  9.244,00  0,00 9.244,00   

Έζνδα απφ ηφθνπο  (169.737,87)  (133.611,03) (172.368,95)  (137.382,77) 

Υξεσζηηθνί ηφθνη & ζπλαθή έμνδα  180.098,13  165.691,51 329,13  265,16 
Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο 
ινγαξηαζκψλ θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο :      

Μείσζε / (αχμεζε) απαηηήζεσλ  100.418,33  626.597,07 237.961,32  117.140,75 
Αχμεζε / (κείσζε) ππνρξεψζεσλ (πιελ 
δαλεηαθψλ)  (565.865,88)  (1.093.637,41) (124.742,28)  (573.618,53) 

Μείνλ :      
Υξεσζηηθνί ηφθνη & ζπλαθή έμνδα 
θαηαβεβιεκέλα  (114.333,70)  (100.306,66) (329,13)  (265,16) 

Καηαβιεκέλνη θφξνη  (252.672,08)  (791.986,88) (263.346,28)  (776.107,72) 

ύλνιν εηζξνώλ  από ιεηηνπξγηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο   1.836.681,35  1.615.427,31 2.244.744,40  1.343.404,39 

      
Σακεηαθέο Ρνέο  από Δπελδπηηθέο 
Γξαζηεξηόηεηεο      

Πιεξσκέο γηα απφθηεζε ζπγαηξηθψλ  0,00 (1.620.046,89) (1.100.000,00)  (1.620.046,89) 

Αγνξέο ελζψκαησλ θαη άπισλ παγίσλ  (1.007,11) (64.833,42) (1.007,11)  (64.833,42) 
Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο επελδπηηθψλ 
αθηλήησλ  

 
380.000,00  380.000,00   

Σφθνη εηζπξαρζέληεο   147.164,33 121.047,84 145.919,45  120.339,02 

ύλνιν εηζξνώλ από επελδπηηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο   526.157,22 (1.563.832,47) (575.087,66) (1.564.541,29) 

      
Σακεηαθέο Ρνέο από Υξεκαηνδνηηθέο 
Γξαζηεξηόηεηεο      
Δηζπξάμεηο απφ εθδνζέληα αλαιεθζέληα 
δάλεηα   0,00 0,00 0,00 

Δμνθιήζεηο δαλείσλ  (1.062.500,00) 0,00 0,00  

Μεξίζκαηα πιεξσζέληα  (5.487.623,60)  (6.037.754,58) (5.487.623,60)  (6.037.754,58) 

ύλνιν (εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο   (6.550.123,60)  (6.037.754,58) (5.487.623,60)  (6.037.754,58) 

      
Καζαξή αύμεζε / (κείσζε) ηνπ ηακείνπ θαη 
ηακεηαθώλ ηζνδπλάκσλ  (4.187.285,03) (5.986.159,74) (3.817.966,86) (6.258.891,48) 

      
Σακείν θαη ηακεηαθά ηζνδύλακα έλαξμεο 
πεξηόδνπ  13.179.451,22  16.726.275,15 12.626.276,81  16.699.645,58 

Σακείν θαη ηακεηαθά ηζνδύλακα ιήμεο 
πεξηόδνπ  8.992.166,19  10.740.115,41 8.808.309,95  10.440.754,10 
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ΖΜΔΗΩΔΗ ΔΠΗ ΣΩΝ ΔΝΓΗΑΜΔΩΝ ΤΝΟΠΣΗΚΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 

1 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

Ζ TRASTOR ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ, πξψελ ΠΔΗΡΑΗΩ ΔΠΔΝΓΤΔΗ 
ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ Α.Δ.Δ.Α.Π. («Δηαηξεία») δξαζηεξηνπνηείηαη κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηε δηαρείξηζε 
ραξηνθπιαθίνπ αθίλεηεο πεξηνπζίαο θαη θηλεηψλ αμηψλ ζχκθσλα κε ηνπο Ν.2778/1999 θαη Κ.Ν.2190/1920.  Ζ θχξηα 
δξαζηεξηφηεηά ηεο είλαη ε εθκίζζσζε εκπνξηθψλ αθηλήησλ κέζσ ιεηηνπξγηθήο κίζζσζεο.  

Ζ Δηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ  Διιάδα θαη ε έδξα ηεο είλαη επί ηεο Λ. Κεθηζίαο 116 & Γαβάθε 1 ζηελ Αζήλα.  

Οη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο δηαπξαγκαηεχνληαη ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ.  

Οη ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ ζπληάζζνληαη , κε ελζσκάησζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο ζπγαηξηθήο 
εηαηξείαο "REMBO A.E.",  κε ηε κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο. Ζ ζπγαηξηθή "REMBO A.E." απνθηήζεθε θαηά 100% ζηηο 
08.12.2009 θαη έρεη σο θχξην αληηθείκελν ηελ εθκεηάιιεπζε αθηλήησλ, δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Διιάδα θαη ε έδξα ηεο 
βξίζθεηαη ζηελ νδφ Λ. Κεθηζίαο 116 & Γαβάθε 1 ζηε Αζήλα. 

Οη παξνχζεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ εγθξηζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο 
ζηηο 28  Ηνπιίνπ 2011. 

Οη ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο πεξηιακβάλνληαη, κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο,  
ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ παξαθάησ εηαηξεηψλ :  α) ηεο εηζεγκέλεο  "PASAL DEVELOPMENT S.A. 
ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΝΑΠΣΤΞΔΩ ΑΚΗΝΖΣΩΝ",  κε έδξα ηελ Διιάδα θαη πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζην κεηνρηθφ 
θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο 37,08% θαη β) ηεο εηζεγκέλεο "ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΩ A.E.",  κε έδξα ηελ Διιάδα θαη πνζνζηφ 
ζπκκεηνρήο ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο 33,80 % 

2 ΓΔΝΗΚΔ ΛΟΓΗΣΗΚΔ ΑΡΥΔ ΣΟΤ ΟΜΗΛΟΤ 

Έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί νη ίδηεο ινγηζηηθέο αξρέο θαη κέζνδνη ππνινγηζκνχ κε ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 
31εο Γεθεκβξίνπ 2010. 

2.1 Βάζε θαηάξηηζεο ησλ ελδηάκεζσλ ζπλνπηηθώλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

Οη ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 Ηνπλίνπ 2011 έρνπλ ζπληαρζεί 
ζχκθσλα κε ην Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν (ΓΛΠ) 34 «Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» θαη πξέπεη λα εμεηάδνληαη 
ζε ζπλάξηεζε κε ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ  γηα ηελ ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010, νη 
νπνίεο ζπληάρζεθαλ κε βάζε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα. 

2.2 Νέα ινγηζηηθά πξόηππα θαη εξκελείεο ηεο ΓΔΔΥΠ 

Νέα πξόηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηύπσλ θαη δηεξκελείεο: πγθεθξηκέλα λέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ 

θαη δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί, ηα νπνία είλαη ππνρξεσηηθά γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
παξνχζαο ρξήζεο ή κεηαγελέζηεξα. Ζ εθηίκεζε ηνπ Οκίινπ ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε απφ ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ 
λέσλ πξνηχπσλ, ηξνπνπνηήζεσλ θαη δηεξκελεηψλ παξαηίζεηαη παξαθάησ. 

Πξφηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθέο γηα ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή πεξίνδν /  ρξήζε  

ΓΛΠ 24 (Σξνπνπνίεζε) «Γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξώλ» Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε επηρεηξεί λα κεηψζεη ηηο 

γλσζηνπνηήζεηο ησλ ζπλαιιαγψλ αλάκεζα ζε ζπλδεδεκέλα κέξε δεκνζίνπ (government-related entities) θαη λα 
απνζαθελίζεη ηελ έλλνηα ηνπ ζπλδεδεκέλνπ κέξνπο. πγθεθξηκέλα, θαηαξγείηαη ε ππνρξέσζε ησλ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ 
δεκνζίνπ λα γλσζηνπνηήζνπλ ηηο ιεπηνκέξεηεο φισλ ησλ ζπλαιιαγψλ κε ην δεκφζην θαη κε άιια ζπλδεδεκέλα κέξε 
δεκνζίνπ, απνζαθελίδεη θαη απινπνηεί ηνλ νξηζκφ ηνπ ζπλδεδεκέλνπ κέξνπο θαη επηβάιιεη ηε γλσζηνπνίεζε φρη κφλν 
ησλ ζρέζεσλ, ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ησλ ππνινίπσλ αλάκεζα ζηα ζπλδεδεκέλα κέξε αιιά θαη ησλ δεζκεχζεσλ ηφζν ζηηο 
αηνκηθέο φζν θαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη εθαξκνγή ζηνλ Όκηιν. 

ΓΛΠ 32 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Παξνπζίαζε» Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε παξέρεη επεμεγήζεηο 

ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νξηζκέλα δηθαηψκαηα πξέπεη λα ηαμηλνκεζνχλ. πγθεθξηκέλα, δηθαηψκαηα, δηθαηψκαηα 
πξναίξεζεο ή δηθαηψκαηα αγνξάο κεηνρήο γηα ηελ απφθηεζε ζπγθεθξηκέλνπ αξηζκνχ ηδίσλ ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ ηεο 
νηθνλνκηθήο νληφηεηαο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν πνζφ νπνηνπδήπνηε λνκίζκαηνο απνηεινχλ ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο εάλ ε 
νηθνλνκηθή νληφηεηα πξνζθέξεη απηά ηα δηθαηψκαηα, δηθαηψκαηα πξναίξεζεο ή δηθαηψκαηα αγνξάο κεηνρήο αλαινγηθά 
ζε φινπο ηνπο πθηζηάκελνπο κεηφρνπο ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο ησλ ηδίσλ, κε παξαγψγσλ, ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ. Ζ 
ζπγθεθξηκέλε ηξνπνπνίεζε δελ έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ. 



 

ΔΞΑΜΖΝΗΑΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ 1/01 – 30/06/2011 
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Σξνπνπνηήζεηο ζε πξφηππα πνπ απνηεινχλ έλα ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο εηήζησλ βειηηψζεσλ γηα ην 2010 ηνπ ΓΛΠ 
(πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ) 

Οη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο πεξηγξάθνπλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ ππεηζέξρνληαη ζηα ΓΠΥΑ σο επαθφινπζν 
ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ ηνπ ΓΛΠ πνπ δεκνζηεχηεθε ηνλ Μάην 2010. Δθφζνλ δελ 
αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά, νη ηξνπνπνηήζεηο απηέο δελ έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ 
Οκίινπ. 

ΓΠΥΑ 3 «πλελώζεηο Δπηρεηξήζεσλ» Οη ηξνπνπνηήζεηο παξέρνπλ επηπξφζζεηεο δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε: (α) 

ζπκθσλίεο ελδερφκελνπ ηηκήκαηνο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζπλελψζεηο επηρεηξήζεσλ κε εκεξνκελίεο απφθηεζεο πνπ 
πξνεγνχληαη ηεο εθαξκνγήο ηνπ ΓΠΥΑ 3 (2008), (β) ηελ επηκέηξεζε ηεο κε ειέγρνπζαο ζπκκεηνρήο, θαη (γ) ινγηζηηθή 
αληηκεηψπηζε ησλ ζπλαιιαγψλ πιεξσκήο πνπ βαζίδνληαη ζε αμίεο κεηνρψλ θαη πνπ απνηεινχλ κέξνο κηαο 
επηρεηξεκαηηθήο ζπλέλσζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επηβξαβεχζεσλ πνπ βαζίδνληαη ζε αμίεο κεηνρψλ θαη πνπ δελ 
αληηθαηαζηάζεθαλ ή εθνχζηα αληηθαηαζηάζεθαλ.  

ΓΠΥΑ 7 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο» Οη ηξνπνπνηήζεηο πεξηιακβάλνπλ πνιιαπιέο δηεπθξηλίζεηο 

ζρεηηθά κε ηηο γλσζηνπνηήζεηο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ.  

ΓΛΠ 1 «Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ» Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη νη νηθνλνκηθέο νληφηεηεο 

κπνξνχλ λα παξνπζηάδνπλ ηελ αλάιπζε ησλ ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ ινηπψλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ είηε ζηελ θαηάζηαζε 
κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ είηε ζηηο ζεκεηψζεηο.  

ΓΛΠ 27 «Δλνπνηεκέλεο θαη Ηδηαίηεξεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη νη ηξνπνπνηήζεηο 

ησλ ΓΛΠ 21, ΓΛΠ 28 θαη ΓΛΠ 31 πνπ απνξξένπλ απφ ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ΓΛΠ 27 (2008) πξέπεη λα εθαξκφδνληαη 
κειινληηθά.  

ΓΛΠ 34 «Δλδηάκεζε Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλαθνξά» Ζ ηξνπνπνίεζε δίλεη κεγαιχηεξε έκθαζε ζηηο αξρέο 

γλσζηνπνίεζεο πνπ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζε ζρέζε κε ζεκαληηθά γεγνλφηα θαη ζπλαιιαγέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
ησλ κεηαβνιψλ αλαθνξηθά κε επηκεηξήζεηο ζηελ εχινγε αμία, θαζψο θαη ζηελ αλάγθε επηθαηξνπνίεζεο ησλ ζρεηηθψλ 
πιεξνθνξηψλ απφ ηελ πην πξφζθαηε εηήζηα έθζεζε.  

ΔΓΓΠΥΑ 13 «Πξνγξάκκαηα Πηζηόηεηαο Πειαηώλ» Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ηελ έλλνηα ηνπ φξνπ «εχινγε αμία», ζην 

πιαίζην ηεο επηκέηξεζεο ηεο επηβξάβεπζεο ησλ πξνγξακκάησλ πηζηφηεηαο πειαηψλ. 

Πξφηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθέο απφ πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2012  

ΓΠΥΑ 7 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο» - κεηαβηβάζεηο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ 
πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1

ε
 Ηνπιίνπ 2011) Ζ 

παξνχζα ηξνπνπνίεζε παξέρεη ηηο γλσζηνπνηήζεηο γηα κεηαβηβαζκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ δελ 
έρνπλ απναλαγλσξηζηεί εμ’ νινθιήξνπ θαζψο θαη γηα κεηαβηβαζκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ 
απναλαγλσξηζηεί εμ’ νινθιήξνπ αιιά γηα ηα νπνία ν Όκηινο έρεη ζπλερηδφκελε αλάκεημε. Παξέρεη επίζεο θαζνδήγεζε γηα 
ηελ εθαξκνγή ησλ απαηηνχκελσλ γλσζηνπνηήζεσλ. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη αθφκε πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή 
Έλσζε. 

ΓΛΠ 1 (Σξνπνπνίεζε) «Παξνπζίαζε Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο 

πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2012) Απηή ε ηξνπνπνίεζε απαηηεί απφ ηηο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο λα 
δηαρσξίζνπλ ηα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνληαη ζηα ινηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα ζε δχν νκάδεο, κε βάζε ην αλ απηά ζην 
κέιινλ είλαη πηζαλφ λα κεηαθεξζνχλ ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο ή φρη. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ 
ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

ΓΠΥΑ 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε 

Ηαλνπαξίνπ 2013) Σν ΓΠΥΑ 9 απνηειεί ηελ πξψηε θάζε ζην έξγν ηνπ ΓΛΠ (πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ 
Πξνηχπσλ) γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ΓΛΠ 39 θαη αλαθέξεηαη ζηελ ηαμηλφκεζε θαη επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ. Σν ΓΛΠ ζηηο επφκελεο θάζεηο ηνπ έξγνπ ζα 
επεθηείλεη ην ΓΠΥΑ 9 έηζη ψζηε λα πξνζηεζνχλ λέεο απαηηήζεηο γηα ηελ απνκείσζε ηεο αμίαο θαη ηε ινγηζηηθή 
αληηζηάζκηζεο. Ο Όκηινο βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο επίδξαζεο ηνπ ΓΠΥΑ 9 ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ 
θαηαζηάζεηο. Σν ΓΠΥΑ 9 δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί λσξίηεξα απφ ηνλ Όκηιν δηφηη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ 
Δπξσπατθή Έλσζε. Μφλν φηαλ πηνζεηεζεί, ν Όκηινο ζα απνθαζίζεη εάλ ζα εθαξκφζεη ην ΓΠΥΑ 9 λσξίηεξα απφ ηελ 1 
Ηαλνπαξίνπ 2013.  

ΓΠΥΑ 13 «Δπηκέηξεζε Δύινγεο Αμίαο» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 

1ε Ηαλνπαξίνπ 2013) Σν ΓΠΥΑ 13 παξέρεη λέεο νδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο θαη ηηο απαξαίηεηεο 
γλσζηνπνηήζεηο. Οη απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ δελ δηεπξχλνπλ ηε ρξήζε ησλ εχινγσλ αμηψλ αιιά παξέρνπλ 
δηεπθξηλίζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο ζε πεξίπησζε πνπ ε ρξήζε ηνπο επηβάιιεηαη ππνρξεσηηθά απφ άιια πξφηππα. Σν 
ΓΠΥΑ 13 παξέρεη αθξηβή νξηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο, θαζψο θαη νδεγίεο αλαθνξηθά κε ηελ επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο 
θαη ηηο απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο, αλεμάξηεηα απφ ην πξφηππν κε βάζε ην νπνίν γίλεηαη ρξήζε ησλ εχινγσλ αμηψλ. 
Δπηπιένλ, νη απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο έρνπλ δηεπξπλζεί θαη θαιχπηνπλ φια ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο 
ππνρξεψζεηο πνπ επηκεηξνχληαη ζηελ εχινγε αμία θαη φρη κφλν ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά. Σν πξφηππν δελ έρεη πηνζεηεζεί 
αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 
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Οκάδα πξνηύπσλ ζρεηηθά κε ελνπνίεζε θαη από θνηλνύ ζπκθσλίεο (εθαξκφδνληαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο 

πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013) Σν ΓΛΠ δεκνζίεπζε πέληε λέα πξφηππα ζρεηηθά κε 
ελνπνίεζε θαη ηηο απφ θνηλνχ ζπκθσλίεο: ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 11, ΓΠΥΑ 12, ΓΛΠ 27 (Σξνπνπνίεζε), ΓΛΠ 28 
(Σξνπνπνίεζε). Απηά ηα πξφηππα εθαξκφδνληαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1

ε
 

Ηαλνπαξίνπ 2013. Δπηηξέπεηαη ε πξφσξε εθαξκνγή ηνπο κφλν εάλ ηαπηφρξνλα εθαξκνζηνχλ θαη ηα πέληε απηά 
πξφηππα. Σα πξφηππα δελ έρνπλ πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Ο Όκηινο βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία 
εθηίκεζεο ηεο επίδξαζεο ησλ λέσλ πξνηχπσλ ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο. Οη θπξηφηεξνη φξνη ησλ 
πξνηχπσλ είλαη νη εμήο:  

ΓΠΥΑ 10 «Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» Σν ΓΠΥΑ 10 αληηθαζηζηά ζην ζχλνιφ ηνπο ηηο νδεγίεο 

αλαθνξηθά κε ηνλ έιεγρν θαη ηελ ελνπνίεζε, πνπ παξέρνληαη ζην ΓΛΠ 27 θαη ζην SIC 12. Σν λέν πξφηππν αιιάδεη ηνλ 
νξηζκφ ηνπ ειέγρνπ σο θαζνξηζηηθνχ παξάγνληα πξνθεηκέλνπ λα απνθαζηζηεί εάλ κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα ζα πξέπεη λα 
ελνπνηείηαη. Σν πξφηππν παξέρεη εθηεηακέλεο δηεπθξηλίζεηο πνπ ππαγνξεχνπλ ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο θαηά ηνπο 
νπνίνπο κία νηθνλνκηθή νληφηεηα (επελδπηήο) κπνξεί λα ειέγρεη κία άιιε νηθνλνκηθή νληφηεηα (επέλδπζε). Ο 
αλαζεσξεκέλνο νξηζκφο ηνπ ειέγρνπ εζηηάδεη ζηελ αλάγθε λα ππάξρεη ηαπηφρξνλα ην δηθαίσκα (ε δπλαηφηεηα λα 
θαηεπζχλνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηηο απνδφζεηο) θαη νη κεηαβιεηέο απνδφζεηο (ζεηηθέο, 
αξλεηηθέο ή θαη ηα δχν) πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη έιεγρνο. Σα λέν πξφηππν παξέρεη επίζεο δηεπθξηλίζεηο αλαθνξηθά κε 
ζπκκεηνρηθά δηθαηψκαηα θαη δηθαηψκαηα άζθεζεο βέην (protective rights), θαζψο επίζεο θαη αλαθνξηθά κε ζρέζεηο 
πξαθηφξεπζεο / πξαθηνξεπνκέλνπ. 

ΓΠΥΑ 12 «Γλσζηνπνίεζε ζπκκεηνρήο ζε άιιεο νηθνλνκηθέο νληόηεηεο» Σν ΓΠΥΑ 12 αλαθέξεηαη ζηηο 

απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο κηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζεκαληηθψλ θξίζεσλ θαη ππνζέζεσλ, 
νη νπνίεο επηηξέπνπλ ζηνπο αλαγλψζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα αμηνινγήζνπλ ηε θχζε, ηνπο θηλδχλνπο θαη 
ηηο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπκκεηνρή ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο ζε ζπγαηξηθέο, ζπγγελείο, απφ 
θνηλνχ ζπκθσλίεο θαη κε ελνπνηνχκελεο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο (structured entities). Μία νηθνλνκηθή νληφηεηα έρεη ηε 
δπλαηφηεηα λα πξνβεί ζε θάπνηεο ή φιεο απφ ηηο παξαπάλσ γλσζηνπνηήζεηο ρσξίο λα είλαη ππνρξεσκέλε λα εθαξκφζεη 
ην ΓΠΥΑ 12 ζην ζχλνιφ ηνπ, ή ην ΓΠΥΑ 10 ή 11 ή ηα ηξνπνπνηεκέλα ΓΛΠ 27 ή 28. 

ΓΛΠ 27 (Σξνπνπνίεζε) «Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» Σν Πξφηππν απηφ δεκνζηεχζεθε ηαπηφρξνλα κε ην 
ΓΠΥΑ 10 θαη ζε ζπλδπαζκφ, ηα δχν πξφηππα αληηθαζηζηνχλ ην ΓΛΠ 27 «Ενοποιημένερ και Αηομικέρ Οικονομικέρ 
Καηαζηάζειρ». Σν ηξνπνπνηεκέλν ΓΛΠ 27 νξίδεη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ θαη ηηο απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο αλαθνξηθά κε 
ηηο ζπκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο, θνηλνπξαμίεο θαη ζπγγελείο φηαλ κία νηθνλνκηθή νληφηεηα εηνηκάδεη αηνκηθέο νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο. Παξάιιεια, ην πκβνχιην κεηέθεξε ζην ΓΛΠ 27 φξνπο ηνπ ΓΛΠ 28 «Επενδύζειρ ζε Σςγγενείρ 
επισειπήζειρ» θαη ηνπ ΓΛΠ 31 «Σςμμεηοσέρ ζε Κοινοππαξίερ» πνπ αθνξνχλ ηηο αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  

ΓΛΠ 28 (Σξνπνπνίεζε) «Δπελδύζεηο ζε πγγελείο επηρεηξήζεηο θαη Κνηλνπξαμίεο» Σν ΓΛΠ 28 «Επενδύζειρ ζε 
Σςγγενείρ επισειπήζειρ και Κοινοππαξίερ» αληηθαζηζηά ην ΓΛΠ 28 «Επενδύζειρ ζε Σςγγενείρ επισειπήζειρ». Ο ζθνπφο 
απηνχ ηνπ Πξνηχπνπ είλαη λα νξίζεη ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ αλαθνξηθά κε ηηο επελδχζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο θαη λα 
παξαζέζεη ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηεο θαζαξήο ζέζεο θαηά ηε ινγηζηηθή ησλ επελδχζεσλ ζε 
ζπγγελείο θαη θνηλνπξαμίεο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ ΓΠΥΑ 11.  

3 ΖΜΑΝΣΗΚΔ ΛΟΓΗΣΗΚΔ ΔΚΣΗΜΖΔΗ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΟΥΔ 

Οη εθηηκήζεηο θαη νη παξαδνρέο αμηνινγνχληαη δηαξθψο θαη βαζίδνληαη ζηελ ηζηνξηθή εκπεηξία θαη ζε άιινπο παξάγνληεο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αλακελφκελσλ κειινληηθψλ γεγνλφησλ πνπ, ππφ ηηο παξνχζεο ζπλζήθεο, αλακέλεηαη λα 
πξαγκαηνπνηεζνχλ. 

Ο Όκηινο πξνβαίλεη ζε εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ησλ κειινληηθψλ γεγνλφησλ. Οη εθηηκήζεηο απηέο 
εμ’ νξηζκνχ ζπάληα ηαπηίδνληαη κε ηα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα ηα νπνία πξνθχπηνπλ. Οη εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο πνπ 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηε δηνίθεζε θαηά ηε ζχληαμε ηεο ελδηάκεζεο ελνπνηεκέλεο ζπλνπηηθήο νηθνλνκηθήο 
πιεξνθφξεζεο είλαη ίδηεο κε απηέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηε ζχληαμε ησλ εηήζησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ 
θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010. 

Οη εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο πνπ ελέρνπλ ζεκαληηθφ θίλδπλν λα πξνθαιέζνπλ νπζηψδεηο πξνζαξκνγέο ζηηο ινγηζηηθέο 
αμίεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ζηελ επφκελε νηθνλνκηθή πεξίνδν έρνπλ σο εμήο: 

3.1 εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο 

α) Δθηίκεζε ηεο «εύινγεο αμίαο» ησλ επελδύζεσλ ζε αθίλεηα 

Ζ πιένλ θαηάιιειε έλδεημε ηεο «εχινγεο αμίαο» είλαη νη ηξέρνπζεο αμίεο πνπ ηζρχνπλ ζε κηα ελεξγή αγνξά γηα ζπλαθή 
κηζζσηήξηα αιιά θαη ινηπά ζπκβφιαηα. Δάλ δελ είλαη εθηθηή ε αλεχξεζε ηέηνησλ πιεξνθνξηψλ ε Δηαηξεία πξνζδηνξίδεη 
ηελ αμία κέζα απφ έλα εχξνο ινγηθψλ εθηηκήζεσλ ησλ «επιφγσλ αμηψλ» βαζηδφκελε ζηηο ζπκβνπιέο αλεμάξηεησλ 
εμσηεξηθψλ εθηηκεηψλ. 

Γηα λα πάξεη κηα ηέηνηα απφθαζε, ν Όκηινο  ιακβάλεη ππφςε ηεο δεδνκέλα απφ δηάθνξεο πεγέο, πνπ πεξηιακβάλνπλ: 

(i) Σξέρνπζεο ηηκέο ζε κηα ελεξγή αγνξά αθηλήησλ δηαθνξεηηθήο θχζεσο, θαηάζηαζεο ή ηνπνζεζίαο (ή ππνθείκελεο ζε 
δηαθνξεηηθέο κηζζψζεηο ή ινηπά ζπκβφιαηα), νη νπνίεο έρνπλ αλαπξνζαξκνζηεί σο πξνο απηέο ηηο δηαθνξέο. 
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(ii) Πξφζθαηεο ηηκέο παξφκνησλ αθηλήησλ ζε ιηγφηεξν ελεξγέο αγνξέο, αλαπξνζαξκνζκέλεο έηζη ψζηε λα απεηθνλίδνληαη 
νπνηεζδήπνηε κεηαβνιέο ζηηο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ έιαβαλ ρψξα απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έγηλαλ νη αληίζηνηρεο 
ζπλαιιαγέο ζε εθείλεο ηηο ηηκέο.  

(iii) Πξνεμφθιεζε ηακεηαθψλ ξνψλ, βαζηζκέλεο ζε αμηφπηζηεο εθηηκήζεηο κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ, πνπ πεγάδνπλ 
απφ ηνπο φξνπο ησλ ελ ηζρχ κηζζσκάησλ θαη άιισλ ζπκβνιαίσλ θαη (φπνπ είλαη εθηθηφ) απφ εμσηεξηθά ζηνηρεία φπσο, 
ηξέρνπζεο ηηκέο ελνηθίαζεο παξεκθεξψλ αθηλήησλ ζηελ ίδηα ηνπνζεζία θαη θαηάζηαζε, ρξεζηκνπνηψληαο πξνεμνθιεηηθά 
επηηφθηα πνπ απεηθνλίδνπλ ηελ ηξέρνπζα εθηίκεζε ηεο αγνξάο αλαθνξηθά κε ηελ αβεβαηφηεηα γηα ην χςνο θαη ηελ ρξνληθή 
ζηηγκή εκθάληζεο απηψλ ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ. 

β) Κύξηεο παξαδνρέο ηεο δηνίθεζεο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο «εύινγεο αμίαο» 

Δάλ δελ είλαη εθηθηή ε αλεχξεζε ηξερνπζψλ ή πξφζθαησλ ηηκψλ, νη «εχινγεο αμίεο» ησλ επελδχζεσλ ζε αθίλεηα 
πξνζδηνξίδνληαη κε ηελ εθαξκνγή ηερληθψλ απνηίκεζεο πξνεμφθιεζεο ηακεηαθψλ ξνψλ.  

Ο Όκηινο  ρξεζηκνπνηεί παξαδνρέο, νη νπνίεο θαηά θχξην ιφγν βαζίδνληαη ζηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο πνπ επηθξαηνχλ, 
θαηά ηελ εκεξνκελία θαηάξηηζεο ηνπ ηζνινγηζκνχ. Οη θχξηεο παξαδνρέο πνπ ζεκειηψλνπλ ηηο εθηηκήζεηο ηεο Γηνίθεζεο 
γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο «εχινγεο αμίαο» είλαη απηέο πνπ ζρεηίδνληαη κε: ηελ είζπξαμε ζπκβαηηθψλ ελνηθίσλ, 
πξνζδνθψκελα κειινληηθά ελνίθηα ζηελ αγνξά, θελέο πεξίνδνη, ππνρξεψζεηο ζπληήξεζεο, θαζψο θαη θαηάιιεια 
πξνεμνθιεηηθά επηηφθηα. Απηέο νη εθηηκήζεηο ζπγθξίλνληαη ζπζηεκαηηθά κε πξαγκαηηθά ζηνηρεία απφ ηελ αγνξά, κε 
πξαγκαηνπνηεζείζεο ζπλαιιαγέο ηεο Δηαηξείαο θαη κε εθείλεο πνπ αλαθνηλψλνληαη απφ ηελ αγνξά. 

Σα πξνζδνθψκελα κειινληηθά ελνίθηα πξνζδηνξίδνληαη βάζεη ησλ ηξερφλησλ ελνηθίσλ φπσο ηζρχνπλ ζηελ αγνξά, γηα 
παξεκθεξή αθίλεηα, ζηελ ίδηα ηνπνζεζία θαη θαηάζηαζε. 

3.2 εκαληηθέο θξίζεηο ηεο Γηνίθεζεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ 

Καηεγνξηνπνίεζε πξνζθάησο αγνξαζζέλησλ αθηλήησλ ζαλ επελδπηηθά αθίλεηα ή ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα 
αθίλεηα. 

ν Όκηινο  θαζνξίδεη εάλ ην πξνζθάησο αγνξαζζέλ αθίλεην πνπ αλακέλεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ επελδπηηθφ αθίλεην 
ζα πξέπεη αξρηθά λα αλαγλσξηζζεί ζαλ ελζψκαην πάγην ηνπ Οκίινπ ή ζαλ επέλδπζε ζε αθίλεηα. Γηα λα ιεθζεί ε 
απφθαζε απηή, ν Όκηινο  ιακβάλεη ππφςε εάλ ην αθίλεην επηθέξεη ζεκαληηθέο ηακεηαθέο ξνέο αλεμαξηήησο  ινηπψλ 
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ θαηέρεη ν Όκηινο . 

4 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΗΝΓΤΝΩΝ 

4.1 Υξεκαηννηθνλνκηθνί θίλδπλνη 

Ο Όκηινο εθηίζεηαη ζε νξηζκέλνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο φπσο θίλδπλν αγνξάο (θίλδπλν ηηκψλ θαη θίλδπλν 
ηακεηαθψλ ξνψλ απφ κεηαβνιέο επηηνθίσλ), πηζησηηθφ θίλδπλν, θίλδπλν ξεπζηφηεηαο θαη θίλδπλν θηεκαηαγνξάο. Ζ 
δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ γίλεηαη απφ ηελ δηνίθεζε ηνπ Οκίινπ. Ζ δηαρείξηζε θηλδχλσλ εζηηάδεηαη θπξίσο ζηελ 
αλαγλψξηζε θαη εθηίκεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ φπσο: θίλδπλνο αγνξάο, θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο  θαη 
θίλδπλνο θηεκαηαγνξάο. 

Ζ ελδηάκεζε ζπλνπηηθή νηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε δελ πεξηιακβάλεη γλσζηνπνίεζε φισλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 
θηλδχλσλ πνπ απαηηνχληαη θαηά ηε ζχληαμε ησλ εηήζησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη πξέπεη λα 
εμεηάδνληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ νκίινπ γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 
2010. 

4.2 Κίλδπλνο ηακεηαθώλ ξνώλ 

Ο Όκηινο έρεη ζην ελεξγεηηθφ ζεκαληηθά έληνθα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνπλ θαηαζέζεηο φςεσο θαη πξνζεζκηαθέο 
ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο. Ζ έθζεζε ηνπ Οκίινπ ζηνλ θίλδπλν απφ δηαθπκάλζεηο ζηα επηηφθηα πξνέξρεηαη απφ ηξαπεδηθά 
δάλεηα. Σν θφζηνο δαλεηζκνχ δχλαηαη λα απμάλεηαη σο απνηέιεζκα ηέηνησλ αιιαγψλ θαη λα δεκηνπξγνχληαη δεκίεο ή λα 
κεηψλεηαη θαηά ηελ εκθάληζε απξφνπησλ γεγνλφησλ.  

ε ζρέζε κε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 δελ ππήξμε ζεκαληηθή κεηαβνιή ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξείαο. 

4.3 Κίλδπλνο θηεκαηαγνξάο 

ην ρψξν ηεο θηεκαηαγνξάο ελζσκαηψλνληαη  θίλδπλνη, πνπ έρνπλ λα θάλνπλ θπξίσο κε α) ηε γεσγξαθηθή ζέζε θαη ηελ 
εκπνξηθφηεηα ηνπ αθηλήηνπ, β) ηελ αμηνπηζηία θαη ηε θεξεγγπφηεηα ηνπ κηζζσηή, γ) ην είδνο ηεο ρξήζεο ηνπ απφ ην 
κηζζσηή, δ) ηε γεληθφηεξε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο πεξηνρήο πνπ βξίζθεηαη ην αθίλεην, θαη ε) ηηο ηάζεηο 
εκπνξηθήο αλαβάζκηζεο ή ππνβάζκηζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο ηνπ αθηλήηνπ.  

ε γεληθφηεξν επίπεδν φηαλ ε νηθνλνκία είλαη ηζρπξή ή / θαη δηαλχεη πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, κε ρακειφ 
πιεζσξηζκφ θαη επηηφθηα, φπνπ ζεκεηψλεηαη αχμεζε ησλ επελδχζεσλ, ηεο απαζρφιεζεο θαη  αληίζηνηρε αχμεζε ηεο 
θαηαλάισζεο, δεκηνπξγνχληαη θαη νη εκπνξηθέο ζπλζήθεο γηα ηελ αχμεζε ηεο δήηεζεο λέσλ θαηαζηεκάησλ θαη 
γξαθεηαθψλ ρψξσλ. 

Αληίζεηα , ζε πεξηπηψζεηο φπνπ επηθξαηνχλ, γεληθά ζηελ νηθνλνκία ή ζε θάπνηεο πεξηνρέο ηδηαίηεξα, δπζκελείο 
νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ή / θαη πεξίνδνη κε ρακειή δήηεζε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ , επεξεάδνληαη δπζκελψο θαη νη 
αληίζηνηρνη νηθνλνκηθνί θιάδνη, κε άκεζν απνηέιεζκα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο δήηεζεο επαγγεικαηηθψλ ρψξσλ. 
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Σν ζεζκηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ Οκίινπ, ζχκθσλα κε ην νπνίν α) ηα αθίλεηα ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπ απνηηκνχληαη 
πεξηνδηθά θαζψο θαη πξν απνθηήζεσλ θαη κεηαβηβάζεσλ απφ ην ψκα Οξθσηψλ Δθηηκεηψλ θαη β) δελ πξνβιέπεηαη ε 
δπλαηφηεηα επέλδπζεο ζε αλάπηπμε θαη θαηαζθεπή αθηλήησλ, ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ απνθπγή ή / θαη ζηελ έγθαηξε 
αληηκεηψπηζε ησλ ζρεηηθψλ θηλδχλσλ. 

4.4 Δθηίκεζε εύινγεο αμίαο  

Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο πνπ απνηηκνχληαη ζε εχινγεο αμίεο απνηεινχληαη θπξίσο απφ επελδπηηθά αθίλεηα 

Οη επελδχζεηο ζε αθίλεηα επηκεηξνχληαη ζηελ εχινγε αμία βάζεη εθηηκήζεσλ ηεο δηνίθεζεο νη νπνίεο ππνζηεξίδνληαη απφ 
εθζέζεηο ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Δθηηκεηψλ φπσο πξνβιέπεηαη θαη απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2778/1999, κε βάζε 
ηηο κεζφδνπο πνπ είλαη απνδεθηέο απφ ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Μέζνδνο ζπγθξηηηθψλ 
ζηνηρείσλ θαη θηεκαηαγνξάο θαη κέζνδνο πξνεμνθιεκέλσλ ηακεηαθψλ ξνψλ). 

Οη θχξηεο παξαδνρέο είλαη: 

α) πληειεζηήο θεθαιαηνπνίεζεο (yield), αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αθηλήηνπ θαη  

β) πληειεζηήο πξνεμφθιεζεο (discount rate), ν νπνίνο δηαθπκαίλεηαη αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία θαη ην ζπληειεζηή 
θεθαιαηνπνίεζεο ηνπ αθηλήηνπ. 

Καηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν ε αξλεηηθή πνξεία ηεο νηθνλνκίαο θαη ε ζπξξίθλσζε  ηεο εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο 
νδήγεζαλ ζηε κείσζε ηεο εχινγεο αμίαο ησλ επελδπηηθψλ αθίλεησλ ηνπ νκίινπ. 

Σα επελδπηηθά αθίλεηα ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ νκίινπ παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ζηε ζεκείσζε 7. 

5 ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΗ ΣΟΜΔΗ 

Οη επηρεηξεκαηηθνί ηνκείο ηνπ Οκίινπ, νη νπνίνη έρνπλ νξηζζεί θαη ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ δηνίθεζε γηα ηε ιήςε 
απνθάζεσλ, δηαθξίλνληαη ζηνπο θάησζη:  

 ηνκέαο θαηαζηεκάησλ  

 ηνκέαο γξαθεηαθψλ ρψξσλ 

 ηνκέαο πξαηεξίσλ θαπζίκσλ 

 ηνκέαο ζηαζκψλ απηνθηλήησλ  

Ο Όκηινο δξαζηεξηνπνηείηαη κφλν ζηελ ειιεληθή αγνξά θαη σο εθ ηνχηνπ δελ έρεη αλάιπζε ζε δεπηεξεχνληεο ηνκείο 
δξαζηεξηφηεηαο. 

Ζ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ησλ ζηνηρείσλ Δλεξγεηηθνχ θαη Παζεηηθνχ γηα θάζε ηνκέα έρεη σο αθνινχζσο: 

Ο ΟΜΗΛΟ 

01.01.2011-30.06.2011 Καηαζηήκαηα Γξαθεία 
Πξαηήξηα 
θαπζίκσλ 

ηαζκνί 
Απη/ησλ 

Με θαηαλεκό 
κελα 

ύλνιν 

Έζνδα απφ κηζζψζεηο 
αθηλήησλ 709.540,27  2.232.491,68  335.753,64  88.508,35  0,00  3.366.293,94  
Κέξδε / (δεκηέο) απφ 
αλαπξνζαξκνγή αθηλήησλ ζε 
εχινγεο αμίεο (797.585,00)  (438.777,00)  (124.420,00)  (412.908,00)  0,00  (1.773.690,00)  
Κέξδε /(δεκίεο) απφ πψιεζε 
επελδπηηθψλ αθηλήησλ   (9.244,00)   (9.244,00) 
Παξνρή ππεξεζηψλ / Λνηπά 
έζνδα 27.370,02 0,00  0,00  0,00  17.446,93  44.816,95 

χλνιν εζφδσλ απφ αθίλεηα (60.674,71) 1.793.714,68  202.089,64  (324.399,65)  17.446,93  1.628.176,89 

Έζνδα απφ ηφθνπο 0,00  0,00  0,00  0,00  169.737,87  169.737,87  

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα (179.769,00)  0,00  0,00  0,00  (329,13)  (180.098,13)  

χλνιν ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ (149.471,11)  (73.643,99)  (29.713,33)  (42.024,67)  (528.319,76)  (823.172,86)  

Κέξδε πξν θφξσλ (389.914,82)  1.720.070,69  172.376,31  (366.424,32)  (341.464,09)  794.643,77 

Φφξνο εηζνδήκαηνο (27.338,36) (56.359,15)  (9.606,33)  (5.773,95)  (9.370,37)  (108.448,16)  

Κέξδε κεηά απφ θφξνπο (417.253,18)  1.663.711,54  162.769,98  (372.198,27)  (350.834,46)  686.195,61 

 

30.06.2011 Καηαζηήκαηα Γξαθεία 
Πξαηήξηα 
θαπζίκσλ 

ηαζκνί 
Απη/ησλ 

Με θαηαλεκό 
κελα 

ύλνιν 

Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
επηρεηξεκαηηθψλ ηνκέσλ 26.234.936,00  54.084.398,00  9.218.601,00  5.540.905,00  158.020,60  95.236.860,60  

 26.234.936,00  54.084.398,00  9.218.601,00  5.540.905,00  158.020,60  95.236.860,60  
χλνιν απαηηήζεσλ θαη 
ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ 363.792,25  0,00  0,00  90.965,00  9.349.386,99  9.804.144,24  
χλνιν πεξηνπζηαθψλ 
ζηνηρείσλ 26.598.728,25  54.084.398,00  9.218.601,00  5.631.870,00  9.507.407,59  105.041.004,84  

χλνιν ππνρξεψζεσλ 7.516.414,08  0,00  0,00  0,00  766.106,13  8.282.520,21  
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01.01.2010-30.06.2010 Καηαζηήκαηα Γξαθεία 
Πξαηήξηα 
θαπζίκσλ 

ηαζκνί 
Απη/ησλ 

Με θαηαλεκό 
κελα 

ύλνιν 

Έζνδα απφ κηζζψζεηο 
αθηλήησλ 

901.565,18 2.521.413,10 331.120,71 122.358,03 0,00 3.876.457,02 

Κέξδε / (δεκηέο) απφ 
αλαπξνζαξκνγή αθηλήησλ 
ζε εχινγεο αμίεο 

(1.779.346,00) (1.869.310,00) (356.744,00) (1.016.883,00) 0,00 (5.022.283,00) 

Παξνρή ππεξεζηψλ / 
Λνηπά έζνδα 

111.876,78 0,00 0,00 0,00 11.960,41 123.837,19 

χλνιν εζφδσλ απφ 
αθίλεηα 

(765.904,04) 652.103,10 (25.623,29) (894.524,97) 11.960,41 (1.021.988,79) 

Έζνδα απφ ηφθνπο 0,00 0,00 0,00 0,00 133.611,03 133.611,03 

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα (165.426,35) 0,00 0,00 0,00 (265,16) (165.691,51) 

χλνιν ιεηηνπξγηθψλ 
εμφδσλ 

(194.216,22) (183.896,49) (50.884,65) (30.428,30) (602.618,26) (1.062.043,92) 

Κέξδε πξν θφξσλ (1.125.546,61) 468.206,61 (76.507,94) (924.953,27) (457.311,98) (2.116.113,19) 

Φφξνο εηζνδήκαηνο (133.522,83) (261.425,34) (47.661,94) (29.455,90) (49.680,97) (521.746,98) 

Κέξδε κεηά απφ θφξνπο (1.259.069,44) 206.781,27 (124.169,88) (954.409,17) (506.992,95) (2.637.860,17) 

 

31.12.2010 Καηαζηήκαηα Γξαθεία 
Πξαηήξηα 
θαπζίκσλ 

ηαζκνί 
Απη/ησλ 

Με 
θαηαλεκόκελα 

ύλνιν 

Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
επηρεηξεκαηηθψλ ηνκέσλ 

27.032.521,00  54.523.175,00  9.732.265,00  5.953.813,00  174.343,29  97.416.117,29  

 27.032.521,00  54.523.175,00  9.732.265,00  5.953.813,00  174.343,29  97.416.117,29  

χλνιν απαηηήζεσλ θαη 
ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ 

438.090,25  0,00  0,00  27.417,62  13.281.532,15  13.747.040,02  

χλνιν πεξηνπζηαθψλ 
ζηνηρείσλ 

27.470.611,25  54.523.175,00  9.732.265,00  5.981.230,62  13.455.875,44  111.163.157,31  

χλνιν Τπνρξεψζεσλ 8.577.274,08  0,00  0,00  0,00  1.024.770,21  9.602.044,29  

ρεηηθά κε ηελ παξαπάλσ αλάιπζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ηνκέσλ αλαθέξνπκε φηη: 

α) Γελ ππάξρνπλ ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ηνκέσλ 

β) Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία επηρεηξεκαηηθψλ ηνκέσλ απνηεινχληαη απφ επελδχζεηο ζε αθίλεηα θαη πάγηα πεξηνπζηαθά 
ζηνηρεία 

γ) Σα κε θαηαλεκφκελα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αθνξνχλ ελζψκαηα θαη άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

δ) Σν ζχλνιν ησλ απαηηήζεσλ θαη ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ αθνξά απαηηήζεηο απφ κηζζσηέο, εγγπήζεηο θαη ινηπέο 
απαηηήζεηο. Σα κε θαηαλεκφκελα αθνξνχλ ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ινηπέο απαηηήζεηο. 

6 ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 

Σα ζπλδεδεκέλα κέξε πεξηιακβάλνπλ α) Σελ εηαηξεία «PASAL DEVELOPMENT S.A.» , β)  Σελ Σξάπεδα Πεηξαηψο, γ) 
Σελ ζπγαηξηθή REMBO SA, δ) Μέιε Γ.. θαη Γηνίθεζεο ηεο Δηαηξείαο θαη ε) Οηθνλνκηθά εμαξηψκελα κέιε θαη ζπγγελείο 
πξψηνπ βαζκνχ (ζχδπγνη, ηέθλα, θ.ά.) ησλ κειψλ ηνπ Γ.. θαη ηεο Γηνίθεζεο. πλαιιαγέο παξφκνηαο θχζεο 
γλσζηνπνηνχληαη ζπγθεληξσηηθά. Όιεο νη ζπλαιιαγέο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε είλαη αληηθεηκεληθέο θαη δηελεξγνχληαη 
θάησ απφ θαλνληθέο ζπλζήθεο. 

Ο ΟΜΗΛΟ 

  30.06.2011 01.01.2011-30.06.2011 

  ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΔΟΓΑ ΔΞΟΓΑ  

PASAL DEVELOPMENT S.A.   82.827,80 6.800,00 0,00 57.150,00 

Σξάπεδα Πεηξαηψο  7.571.872,54 7.437.500,00 2.377.546,39 10.155,70 

ΤΝΟΛΑ  7.654.700,34 7.444.300,00 2.377.546,39 67.305,70 

 

  31.12.2010 01.01.2010-30.06.2010 

  ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΔΟΓΑ ΔΞΟΓΑ  

PASAL DEVELOPMENT S.A.   0,00 0,00 0,00 59.127,00 

Σξάπεδα Πεηξαηψο  12.014.638,57 8.500.000,00 2.632.309,16 0,00 

ΤΝΟΛΑ  12.014.638,57 8.500.000,00 2.632.309,16 59.127,00 
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Ζ ΔΣΑΗΡΗΑ 

  30.06.2011 01.01.2011-30.06.2011 

  ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΔΟΓΑ ΔΞΟΓΑ  

PASAL DEVELOPMENT S.A.   82.827,80 6.800,00 0,00 57.150,00 

REMBO SA  0,00 0,00 5.375,96 0,00 

Σξάπεδα Πεηξαηψο  7.438.394,98 0,00 2.376.301,51 10.000,00 

ΤΝΟΛΑ  7.521.222,78 6.800,00 2.381.677,47 67.150,00 

 

  31.12.2010 01.01.2010-30.06.2010 

  ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΔΟΓΑ ΔΞΟΓΑ  

PASAL DEVELOPMENT S.A.   0,00 0,00 0,00 59.127,00 

REMBO SA  320.000,00 0,00 13.660,56 0,00 

Σξάπεδα Πεηξαηψο  11.461.675,06 0,00 2.631.600,34 0,00 

ΤΝΟΛΑ  11.781.675,06 0,00 2.645.260,90 59.127,00 

Οη απαηηήζεηο απφ ηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο, αθνξνχλ θαηαζέζεηο, νη ππνρξεψζεηο αθνξνχλ νκνινγηαθφ δάλεην ηεο 
ζπγαηξηθήο REMBO γηα ηελ αγνξά θαη αλάπηπμε ηνπ πθηζηάκελνπ αθηλήηνπ ηεο, ηα έζνδα αθνξνχλ κηζζψκαηα 
επελδπηηθψλ αθηλήησλ θαη ηφθνπο θαηαζέζεσλ ελψ ηα έμνδα αθνξνχλ ηφθνπο δαλείσλ . Σα έμνδα, κε ηελ PASAL 
DEVELOPMENT S.A., αθνξνχλ παξνρή ππεξεζηψλ θαη εξγαζίεο αλάπηπμεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο.  

ΠΑΡΟΥΔ ΠΡΟ ΣΖΝ ΓΗΟΗΚΖΖ 

Γηα ηελ πεξίνδν απφ 01.01.2011 έσο 30.06.2011, νη κηθηέο ακνηβέο ησλ κειψλ ηνπ Γ.. αλήιζαλ ζην πνζφ ησλ 
€ 38.329,11  έλαληη € 43.444,68   ηεο πεξηφδνπ 01.01.2010  έσο 30.06.2010 θαη νη ακνηβέο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ  
αλήιζαλ ζην πνζφ ησλ € 92.467,39  έλαληη € 158.629,25  ηεο πεξηφδνπ 01.01.2010 έσο 30.06.2010. 

7 ΔΠΔΝΓΤΔΗ Δ ΑΚΗΝΖΣΑ 

Οη επελδχζεηο ηεο Δηαηξείαο ζε αθίλεηα αλαιχνληαη σο αθνινχζσο: 

 Ο ΟΜΗΛΟ Ζ ΔΣΑΗΡΗΑ 

 30.06.2011 31.12.2010 30.06.2011 31.12.2010 

Τπφινηπν έλαξμεο  97.241.774,00 107.039.288,00 84.214.050,00 93.551.739,00 

Εεκίεο απφ αλαπξνζαξκνγή ζε εχινγε 
αμία 

(1.773.690,00) (9.976.628,95) (1.587.245,00) (9.516.803,95) 

Πσιήζεηο (389.244,00) 0,00 (389.244,00) 0,00 

Πξνζζήθεο 0,00 179.114,95 0,00 179.114,95 

Τπόινηπν ιήμεο  95.078.840,00 97.241.774,00 82.237.561,00 84.214.050,00 

Ζ ηειεπηαία εθηίκεζε ησλ αθηλήησλ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο έγηλε ζηηο 30.06.2011 κε  βάζε ηηο απφ 12.07.2011 
εθζέζεηο εθηίκεζεο ηνπ .Ο.Δ., φπσο πξνβιέπεηαη θαη απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2778/1999.  Απφ ηελ 
αλαπξνζαξκνγή ησλ επελδπηηθψλ αθηλήησλ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο ζε εχινγεο αμίεο πξνέθπςαλ δεκίεο € 
1.773.690,00  θαη    € 1.587.245,00  αληίζηνηρα. 

Σελ  07.04.2011 ε Δηαηξεία πξνρψξεζε ζε πψιεζε αθηλήηνπ ηδηνθηεζίαο ηεο, ζηελ Λ. Αζελψλ 158, πεξηνρή Αγίαο 
Σξηάδαο ζηε Καιακάηα έλαληη ηηκήκαηνο € 380 ρηι. Σα δεδνκέλα ηεο πψιεζεο παξνπζηάδνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα: 

 Ζ ΔΣΑΗΡΗΑ 

 30.06.2011 

πλνιηθά Έζνδα απφ πψιεζε 380.000,00 

Μείνλ:  

Αμία Κηήζεσο  298.634,65 

Πξαγκαηνπνηεκέλα θέξδε 81.365,35 

Σα παξαπάλσ θέξδε αλαιύνληαη ζηηο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο 
σο εμήο: 

 

Κέξδε πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηα ίδηα θεθάιαηα έσο  31/12/2010 90.609,35 

Εεκίεο πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηόδνπ (9.244) 

Δπί ησλ πάγησλ ζηνηρείσλ ηεο Δηαηξείαο δελ ππάξρνπλ εκπξάγκαηα βάξε. Δπί ηνπ αθηλήηνπ ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο 
REMBO A.E. πνπ βξίζθεηαη ζηελ Λ. Αιίκνπ 36-38-40 θαη Ηνλίνπ 9, ζην Γήκν Αιίκνπ, έρεη εγγξαθεί ππνζήθε χςνπο € 
10.200.000,00 ππέξ ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο.  

Ο Όκηινο έρεη ηελ πιήξε θπξηφηεηα επί ησλ αθηλήησλ ηνπ, εθηφο ηεο θαηά 50% εμ αδηαηξέηνπ ηδηνθηεζίαο ηνπ ζην αθίλεην 
επί ηεο Λ. πγγξνχ 87 ζηελ Αζήλα. 

Έρεη θνηλνπνηεζεί ζηελ Δηαηξεία αίηεζε ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ πεξί θαζνξηζκνχ πξνζσξηλήο ηηκήο κνλάδνο ιφγσ 
απαιινηξίσζεο ηκήκαηνο νηθνπέδνπ ηεο Δηαηξείαο ζηελ Αλζήιε Φζηψηηδνο, εχινγεο αμίαο € 751ρηι..Γηα ηελ ζπδήηεζε 
νξηζηηθήο ηηκήο κνλάδνο έρεη νξηζηεί δηθάζηκνο ην 2012. Δπεηδή απφ ηελ παξαπάλσ αίηεζε δελ πξνθχπηεη ην πνζνζηφ ή 



 

ΔΞΑΜΖΝΗΑΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ 1/01 – 30/06/2011 
Ποζά ζε  εςπώ (Εκηόρ εάν αναθέπεηαι διαθοπεηικά) 

 

 23 

ην κέγεζνο ηνπ ηκήκαηνο ηνπ νηθνπέδνπ ην νπνίν ζα απαιινηξησζεί, δελ κπνξεί λα εθηηκεζεί ζην παξφλ ζηάδην, νχηε 
θαηά πξνζέγγηζε, ην ζρεηηθφ πνζφ ηεο απνδεκίσζεο. 

8 ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΑΠΟ ΠΔΛΑΣΔ 

 Ο ΟΜΗΛΟ Ζ ΔΣΑΗΡΗΑ 

 30.06.2011 31.12.2010 30.06.2011 31.12.2010 

Πειάηεο – Μηζζσηέο αθηλήησλ 404.788,46 259.202,24 201,049,25 199.718,12 

Δπηηαγέο – γξακκάηηα εηζπξαθηέα  123.736,64 116.939,73 123.736,64 116.939,73 

Μείνλ: Πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο πειάηεο (80.237,52) (66.283,37) (80.237,52) (66.283,37) 

ΤΝΟΛΑ 448.287,58 309.858,60 244.548,37 250.374,48 

9 ΛΟΗΠΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ 

 Ο ΟΜΗΛΟ Ζ ΔΣΑΗΡΗΑ 

Μαθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο 30.06.2011 31.12.2010 30.06.2011 31.12.2010 

Δγγπήζεηο δνζείζεο 81.599,76 83.443,56 68.389,76 70.233,56 

Απαηηήζεηο απφ ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο 0,00 0,00 0,00 320.000,00 

 81.599,76 83.443,56 68.389,76 390.233,56 

Βξαρππξόζεζκεο απαηηήζεηο 30.06.2011 31.12.2010 30.06.2011 31.12.2010 

Λνηπνί Υξεψζηεο  167.821,86 58.343,23 157.476,26 39.967,80 

Δπηηαγέο/ Γξακκάηηα  εηζπξαθηέα 6.156,02 74.413,80 6.156,02 74.413,80 

Έμνδα επφκελσλ πεξηφδσλ 87.213,84 22.642,51 83.137,71 13.731,92 

Έζνδα πεξηφδνπ δεδνπιεπκέλα 29.695,42 55.055,40 22.440,87 53.953,04 

Μείνλ: Πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο ρξεψζηεο (8.796,43) (36.168,30) (8.796,43) (36.168,30) 

ΤΝΟΛΑ 282.090,71 174.286,64 260.414,43 145.898,26 

10 ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΔ ΚΑΗ ΛΟΗΠΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ 

 Ο ΟΜΗΛΟ Ζ ΔΣΑΗΡΗΑ 

 30.06.2011 31.12.2010 30.06.2011 31.12.2010 

Πηζησηέο δηάθνξνη 93.541,78 108.594,05 87.403,66 75.842,21 

Υαξηφζεκν  κηζζσκάησλ & ινηπνί θφξνη 154.869,59 254.257,91 142.396,92 221.917,64 

Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα 139.666,22 178.845,62 58.135,83 88.824,32 

Δπηηαγέο πιεξσηέεο 33.211,79 661,86 29.169,27 108,36 

Μεξίζκαηα πιεξσηέα 18.794,40 17.454,00 18.794,40 17.454,00 

ΤΝΟΛΑ 440.083,78 559.813,44 335.900,08 404.146,53 

Σα έμνδα ρξήζεο δνπιεπκέλα ζηνλ Όκηιν αθνξνχλ θπξίσο πξνβιέςεηο ηφθσλ πεξηφδνπ έσο 30/06/2011. 

11 ΓΑΝΔΗΑΚΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ 

Ο ηξαπεδηθφο δαλεηζκφο αλαιχεηαη φπσο παξαθάησ κε βάζε ηελ πεξίνδν απνπιεξσκήο. Σα πνζά πνπ είλαη 
απνπιεξσηέα εληφο ελφο έηνπο απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ, ραξαθηεξίδνληαη σο βξαρππξφζεζκα, ελψ ηα 
πνζά πνπ είλαη απνπιεξσηέα ζε κεηαγελέζηεξν ζηάδην ραξαθηεξίδνληαη σο καθξνπξφζεζκα. 

 Ο ΟΜΗΛΟ Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 30.06.2011 31.12.2010 30.06.2011 31.12.2010 

Οκνινγηαθά Σξαπεδηθά δάλεηα  6.375.000,00 6.906.250,00 0,00 0,00 

ΤΝΟΛΑ 6.375.000,00 6.906.250,00 0,00 0,00 

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 30.06.2011 31.12.2010 30.06.2011 31.12.2010 

Οκνινγηαθά Σξαπεδηθά δάλεηα  1.062.500,00 1.593.750,00 0,00 0,00 

ΤΝΟΛΑ 1.062.500,00 1.593.750,00 0,00 0,00 

Οη δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο, αθνξνχλ νκνινγηαθά δάλεηα ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο REMBO A.E. Σα νκνινγηαθά δάλεηα 
έρνπλ ρνξεγεζεί απφ Διιεληθή Σξάπεδα θαη είλαη ζε επξψ. Δίλαη απιά, κε κεηαηξέςηκα, δηαηξνχληαη ζε απιέο αλψλπκεο 
νκνινγίεο θαη έρνπλ εθδνζεί γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε αγνξάο αθηλήηνπ, επί ηνπ νπνίνπ έρεη εγγξαθεί ππνζήθε χςνπο € 
10.200.000,00. Οη πιεξσκέο  ησλ ηφθσλ γίλνληαη αλά εμάκελν, κε επηηφθην πνπ ππνινγίδεηαη ζε Euribor εμακήλνπ πιένλ 
πεξηζσξίνπ. Καηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν ν Όκηινο απνπιήξσζε δαλεηζκφ χςνπο  € 1.062.500,00 . 

12 ΦΟΡΟ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ 

Ζ Δηαηξεία, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξ. 8 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Ν.3522/2006,  θνξνινγείηαη κε ζπληειεζηή θφξνπ ίζνπ κε ην 
10% επί ηνπ εθάζηνηε ηζρχνληνο επηηνθίνπ παξέκβαζεο ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο πξνζαπμεκέλνπ θαηά 1 
πνζνζηηαία κνλάδα, επί ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ εμακεληαίσλ επελδχζεψλ ηεο πιένλ δηαζεζίκσλ ζε ηξέρνπζεο ηηκέο. Με ηνλ 



 

ΔΞΑΜΖΝΗΑΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ 1/01 – 30/06/2011 
Ποζά ζε  εςπώ (Εκηόρ εάν αναθέπεηαι διαθοπεηικά) 

 

 24 

ίδην ηξφπν θνξνινγείηαη θαη ε REMBO A.E. απφ ηελ εκεξνκελία πνπ θαηέζηε ζπγαηξηθή ηεο Δηαηξείαο. Δπνκέλσο δελ 
πθίζηαληαη πξνζσξηλέο θνξνινγηθέο δηαθνξέο, πνπ λα δεκηνπξγνχλ αληίζηνηρε αλαβαιιφκελε θνξνινγία. 

Σν πνζφ ηνπ θφξνπ € 299.160,85 γηα ηνλ Όκηιν θαη €261.336,50  γηα ηελ εηαηξία αθνξά α) θφξν γηα ηελ πεξίνδν 
01.01.11 – 30.06.11, κε βάζε ηηο επελδχζεηο θαη ηα δηαζέζηκα κε 30.06.11 θαη β) ππφινηπν δφζεσλ έθηαθηεο εηζθνξάο 
επί ησλ θεξδψλ ρξήζεο 2009. Ζ κεηαβνιή ζην θφξν εηζνδήκαηνο θαηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν ζε ζρέζε κε ηελ 
αληίζηνηρε πξνεγνχκελε πεξίνδν θαη ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε νθείιεηαη θπξίσο ζηελ έθηαθηε εηζθνξά Ν.3808/2009 

ρξήζεσο 2009.Γηα ηε ρξήζε 2010 δελ έρεη γλσζηνπνηεζεί αθφκα ηέηνηα ππνρξέσζε.  

Ζ Δηαηξία δελ έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά απφ  ηε ρξήζε 2006 θαη ε ζπγαηξηθή ηεο θαη κνλαδηθή ελνπνηνχκελε εηαηξεία 
REMBO A.E. έρεη θιείζεη θνξνινγηθά έσο ηε ρξήζε 2009. 

13 ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΔΞΟΓΑ ΑΚΗΝΖΣΩΝ 

Σα ιεηηνπξγηθά έμνδα αθηλήησλ αλαιχνληαη σο αθνινχζσο: 

 Ο ΟΜΗΛΟ Ζ ΔΣΑΗΡΗΑ 

 
01.01-

30.06.2011 
01.01-

30.06.2010 
01.01-

30.06.2011 
01.01-

30.06.2010 

Ακνηβέο δηαρείξηζεο αθηλήησλ 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 

Ακνηβέο εθηηκεηψλ 26.240,00 27.600,00 26.000,00 26.000,00 

Αζθάιηζηξα 71.059,37 64.192,21 66.411,35 58.558,94 

πληεξήζεηο - θνηλφρξεζηα 94.570,54 130.108,41 58.209,49 60.976,91 

Φφξνη - ηέιε 79.598,92 40.492,93 67.832,28 37.622,68 

Λνηπά έμνδα  23.384,27 47.032,11 12.742,02 41.245,67 

ΤΝΟΛΑ 294.853,10 459.425,66 231.195,14 374.404,20 

Ζ εηαηξεία ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο  κείσζεο δαπαλψλ πνπ έρεη εθαξκφζεη θαηά ηελ  ηξέρνπζα πεξίνδν αλέιαβε 
εζσηεξηθά ηελ δηαρείξηζε ησλ επελδπηηθψλ ηεο αθηλήησλ. 

14 ΛΟΗΠΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΔΞΟΓΑ 

Σα ινηπά ιεηηνπξγηθά έμνδα αλαιχνληαη σο αθνινχζσο: 

 Ο ΟΜΗΛΟ Ζ ΔΣΑΗΡΗΑ 

 
01.01-

30.06.2011 
01.01-

30.06.2010 
01.01-

30.06.2011 
01.01-

30.06.2010 

Φφξνη - ηέιε 43.343,22 29.022,84 41.127,79 27.906,33 

Έμνδα δεκνζηεχζεσλ 17.229,43 22.830,87 14.687,25 20.404,59 

Ακνηβέο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 38.329,11 43.444,68 38.329,11 43.444,68 

Δλνίθηα 37.471,95 36.995,33 37.471,95 36.995,33 

Ακνηβέο ηξίησλ 96.234,01 47.424,16 94.234,01 47.424,16 

Πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο πειάηεο 10.632,30 0,00 10.632,30 0,00 

Γηάθνξα έμνδα 42.019,27 98.387,22 41.409,27 94.610,85 

ΤΝΟΛΑ 285.259,29 278.105,10 277.891,68 270.785,94 

15 ΚΔΡΓΖ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΖ 

Σα βαζηθά  θαη πξνζαξκνζκέλα θέξδε αλά κεηνρή ππνινγίδνληαη δηαηξψληαο ηα θαζαξά θέξδε κεηά απφ θφξνπο πνπ 
αλαινγνχλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο κε ην κέζν ζηαζκηθφ αξηζκφ ησλ θνηλψλ κεηνρψλ πνπ βξίζθνληαλ ζε 
θπθινθνξία θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 

 Ο ΟΜΗΛΟ Ζ ΔΣΑΗΡΗΑ 

 
01.01-

30.06.2011 
01.01-

30.06.2010 
01.01-

30.06.2011 
01.01-

30.06.2010 

Κέξδε /(Εεκίεο)  κεηά απφ θφξνπο 686.195,61 (2.637.860,17) 794.676,04 (2.482.132,98) 

Μέζνο ζηαζκηθφο αξηζκφο κεηνρψλ 54.888.240 54.888.240 54.888.240 54.888.240 

Βαζηθά θέξδε / δεκίεο αλά κεηνρή 
(πνζά ζε  €) 

0,0125 (0,0481)   

16 ΜΔΡΗΜΑΣΑ 

Σν κέξηζκα ηεο ρξήζεο  2010, ην νπνίν αλήιζε ζε € 5.488.824,00, εγθξίζεθε απφ ηε Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ 
κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 25.02.2011 θαη σο έλαξμε θαηαβνιήο νξίζηεθε ε 09.03.2011 

17 ΔΝΓΔΥΟΜΔΝΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΚΑΗ ΓΔΜΔΤΔΗ 

Γελ εθθξεκνχλ αγσγέο θαηά ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ, νχηε ινηπέο ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο ιφγσ δεζκεχζεσλ  ηελ 
30.06.2011 πνπ ζα επεξέαδαλ ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζή ηνπ. Γηα θνξνινγηθέο δηαθνξέο ηεο Δηαηξίαο € 152 ρηι, πνπ 
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αθνξνχλ θφξν ππεξαμίαο αλαπξνζαξκνγήο αθηλήησλ (Ν.2065/1992),  ε Δηαηξεία έρεη αζθήζεη πξνζθπγή θαηά ηνπ 
Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, θαζψο ζεσξεί φηη ε απαίηεζε απηή είλαη αβάζηκε. 

18 ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΣΟΤ ΗΟΛΟΓΗΜΟΤ 

Σελ 22/07/2010 ε εηαηξεία πξνρψξεζε ζε πψιεζε αθηλήηνπ ηδηνθηεζίαο ηεο, ζηελ νδφ Κνξαή 5, Αζήλα. Πξφθεηηαη γηα 
εμαψξνθν δηαηεξεηέν θηίξην ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 2.411ηκ. Σν ηίκεκα αλήιζε ζε € 14.510.000, ελψ ζχκθσλα κε 
εθηίκεζε ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Δθηηκεηψλ ε αμία ηνπ αθηλήηνπ αλέξρεηαη ζε €14.501.697. Απφ ηελ πψιεζε απηή ε 
TRASTOR ΑΔΔΑΠ πξαγκαηνπνίεζε θέξδνο χςνπο €9.857.897. Απφ ην πνζφ απηφ, ηα €9.849.594 έρνπλ ήδε 
ζπκπεξηιεθζεί ζηα απνηειέζκαηα ηεο εηαηξείαο, κέζσ αλαπξνζαξκνγψλ ζηελ εχινγε αμία, ελψ θέξδνο χςνπο €8.303 
ζα εκθαληζζεί ζηα απνηειέζκαηα ηνπ Γ’ ηξηκήλνπ ηνπ 2011.  

Πέξαλ απηνχ δελ ππάξρνπλ κεηαγελέζηεξα ηεο 30 Ηνπλίνπ 2011 γεγνλφηα πνπ λα αθνξνχλ ηνλ Όκηιν θαη ηελ Δηαηξεία 
θαη ηα νπνία λα έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο Δλδηάκεζεο Δηαηξηθέο θαη Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. 

18 ΔΠΟΥΗΚΟΣΖΣΑ 

Σα έζνδα ηνπ Οκίινπ απφ κηζζψκαηα, δελ ππφθεηληαη ζε επνρηαθέο δηαθπκάλζεηο. 

Αζήλα, 28 Ηνπιίνπ 2011 

Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ 
 ΣΟΤ Γ.. 

Ο  ΓΗΔΤΘΤΝΩΝ 
 ΤΜΒΟΤΛΟ 

 

Ζ  ΓΗΔΤΘΤΝΣΡΗΑ  
ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ 

   

ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΓΔΩΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟ 

Α.Γ.Σ. AΔ 238589 

 

ΚΤΡΗΑΚΟ Α. ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ 

ΑΡ.ΓΗΑΒ.704552531 

 

ΜΑΡΗΑ Π. ΑΝΑΣΑΗΟΤ 

Α.Γ.Σ. Λ034645 

Α.Μ. Αδείαο Ο.Δ.Δ.  Α / 16009  
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