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∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Οι κάτωθι υπογράφοντες δηλώνουν µε την παρούσα ότι εξ’ όσων γνωρίζουν:
Οι Εξαµηνιαίες ενοποιηµένες και εταιρικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της περιόδου από την 1η Ιανουαρίου έως την
30η Ιουνίου 2019, οι οποίες καταρτίστηκαν σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, απεικονίζουν
µε τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτέλεσµα χρήσεως της PASAL
Ανώνυµος Εταιρία Αναπτύξεως Ακινήτων καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση
εκλαµβανοµένων ως σύνολο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 5, παρ. 3 έως 5 του Ν.3556/2007.
Η εξαµηνιαία έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της PASAL Ανώνυµος Εταιρεία Αναπτύξεως Ακινήτων απεικονίζει κατά
τρόπο αληθή τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007.
Αθήνα, 27 Σεπτεµβρίου 2019

Οι δηλούντες
Ο Πρόεδρος ∆.Σ
& ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Ο Αντιπρόεδρος ∆.Σ.
& Οικονοµικός ∆ιευθυντής

To Μέλος ∆.Σ.

Σωτήριος Θεοδωρίδης

Κωνσταντίνος Μαρκάζος

Παναγιώτα Παπαναστασίου
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ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της PASAL DEVELOPMENT A.Ε.
επί των Ενδιάµεσων Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων
της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2019
Η παρούσα έκθεση αποσκοπεί στην παροχή ορθής και ολοκληρωµένης πληροφόρησης σχετικά µε τα γεγονότα τις εξελίξεις
και τις επιδόσεις της PASAL DEVELOPMENT κατά την διάρκεια του πρώτου εξάµηνου του 2019 και την συνοπτική
ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική κατάσταση την 30 / 6 / 2019, στο τέλος δηλαδή της προαναφερόµενης περιόδου.
Η έκθεση είναι ενιαία για όλο τον όµιλο της PASAL και βασίζεται στα ενοποιηµένα µεγέθη των χρηµατοοικονοµικών
καταστάσεων. Αναφορές στα εταιρικά µεγέθη και δεδοµένα γίνονται όπου είναι σκόπιµο για λόγους ευκρίνειας.
1.

Σηµαντικά γεγονότα :

Στις 29.08.2019 το Πρωτοδικείο Αθηνών, µε τη απόφαση 712/29-8-2019, επικύρωσε τη συµφωνίας εξυγίανσης, µε βάση το
άρθρο 106β του Ν.3588 όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 4446/2016 της Εταιρείας και των πιστωτών της.
Αναλυτικότερα η συµφωνία εξυγίανσης προβλέπει:
Αποπληρωµή δανείων της Alpha Bank υπολοίπου € 46.310 χιλ. την 31.12.2017 ρυθµίζεται ως εξής: Πώληση ακινήτων
έναντι συνολικού τιµήµατος €23.240 χιλ. µε αντίστοιχη µείωση των δανειακών υποχρεώσεων. Το υπόλοιπο ποσό των
δανείων θα διαγραφεί ενώ θα αρθούν και όλες οι υφιστάµενες εγγυήσεις έναντι του συνολικού οφειλόµενου ποσού.
Αποπληρωµή δανείου της Eurobank υπολοίπου € 13.935 χιλ. την 31.12.2017 ρυθµίζεται ως εξής: ∆ικαίωµα πρώτης
προτίµησης επί του ακινήτου της Χαλκίδας, ιδιοκτησίας της θυγατρικής εταιρείας ARVEN AE, αντί € 1,35 εκατ. µε
αντίστοιχη µείωση των δανειακών υποχρεώσεων .Εφόσον ασκηθεί το δικαίωµα προτίµησης το υπόλοιπο ποσό των
δανείων θα διαγραφεί ενώ θα αρθούν και όλες οι υφιστάµενες εγγυήσεις.
Σε περίπτωση µη ασκήσεως του ανωτέρω δικαιώµατος εξαγοράς ε η Τράπεζα θα λάβει ποσοστό 9,7% του συνόλου της
απαίτησής της, ήτοι ποσό ίσο µε ένα εκατοµµύριο τριακόσια πενήντα χιλιάδες (1.350.000,00) ΕΥΡΩ, το δε ποσό αυτό θα το
εισπράξει ως εξής:
- Σε πέντε (5) ετήσιες δόσεις ποσού εκάστης διακοσίων εβδοµήντα χιλιάδων (270.000,00) ΕΥΡΩ πλέον επιτοκίου euribor
εξαµήνου +1%, αρχής γενοµένης της πρώτης καταβολής σε ένα έτος από την έκδοση της ∆ικαστικής Απόφασης µε
δυνατότητα πρόωρης αποπληρωµής του από την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Οποιαδήποτε άλλη απαίτηση πέραν του ποσού αυτού,
αποσβέννυται και διαγράφεται.
Αποπληρωµή δανείου της ΕΤΕ υπολοίπου € 778 χιλ. την 31.12.2017 ως εξής:
Πώληση 2 οικοπέδων έναντι συνολικού ποσού € 960 χιλ. Το ποσό που προκύπτει πέραν της υφιστάµενης δανειακής
υποχρέωσης θα χρησιµοποιηθεί και για τη αποπληρωµή προς την Εθνική Leasing. Με την αποπληρωµή του δανείου θα
αρθούν και οι υφιστάµενες εγγυήσεις προς την θυγατρική DORECO AE ύψους € 55 εκατ.
Για την πιστώτρια TRASTOR ΑΕΕΑΠ προβλέπεται αποπληρωµή € 255 χιλ. σε 5 ετήσιες δόσεις µε επιτόκιο 1% και
διαγραφή του υπολοίπου της οφειλής ύψους 4,9 εκ. την 31.12.2017.
Στην Εθνική Leasing θα επιστραφεί το ακίνητο στο Μοσχάτο για το οποίο υπάρχει σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης και
θα αποπληρωθεί ποσό € 180 χιλ. εντός του 2019 και θα γίνει διαγραφή υπολοίπου της σύµβασης leasing.
Οι υποχρεώσεις την 31.12.2017 προς το ∆ηµόσιο, Ασφαλιστικούς οργανισµούς και εργαζόµενους ύψους € 189 χιλ. και
λοιπούς πιστωτές ύψους € 353 χιλ. έχουν αποπληρωθεί πλήρως το 2018.
Με την Συµφωνία εξυγιαίνεται η χρηµατοοικονοµική θέση της και ανοίγει ο δρόµος για την υγιή ανάπτυξη της Εταιρείας.
Στις 21.6.2019 εγκρίνεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της θυγατρικής εταιρείας DORECO AE και από το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο της Εγγυήτριας εταιρείας PASAL Α.Ε η τροποποίησης όρων της από 21/4/2010 Σύµβασης Κάλυψης Κοινού
Ενυπόθηκου Οµολογιακού ∆ανείου και παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή της σχετικής Πρόσθετης Πράξης των
όρων του ∆ανείου µε την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.
Τα κυριότερα σηµεία της Πρόσθετης πράξης είναι:
Το ανεξόφλητο κεφάλαιο του ∆ανείου ,ποσού 47.400 χιλ. θα εξοφληθεί σε µία (1) δόση την 22/11/2024
Ληξιπρόθεσµοι τόκοι ,ποσού 6.753 χιλ. θα εξοφληθούν την22/11/2024
Τόκοι υπερηµερίας, ποσού 837 χιλ. θα εξοφληθούν την 22/11/2024.
Το επιτόκιο του δανείου ορίζεται ως εξής:
α) από ένα σταθερό τµήµα, το οποίο αποκαλείται “Περιθώριο” (Spread) και από 01/07/2015 ανέρχεται σε µία (1) µονάδα
βάσης (0,01%) ετησίως και
β) από ένα κυµαινόµενο τµήµα, το οποίο από 01/01/2020 ισούται µε το EURIBOR 12µήνου, καθ’ όλη τη διάρκεια του
∆ανείου.
Στις 29.08.2019 η θυγατρικής εταιρεία DORECO AE υπέγραψε συµφωνία µε την εταιρεία Hines για το εµπορικό
κέντρο Athens Heart. Η Hines αναλαµβάνει την διαχείριση (asset management) του εµπορικού κέντρου, ενώ η
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µητρική εταιρεία PASAL Α.Ε , θα συνεχίσει παράλληλα να υποστηρίζει την λειτουργία του.

Η συµφωνία

αποσκοπεί στην ενίσχυση του εµπορικού κέντρου και αποτελεί το πρώτο στάδιο πλάνου αναδιάρθρωσης µέσω
µετατροπής του σε εκπτωτικό και επέκτασης των ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων (και µε την προσθήκη
κινηµατογραφικών αιθουσών).
Ο στόχος είναι να υπάρξει πλήρης εκµετάλλευση των δυνατοτήτων και της ποιότητας του Athens Heart εν µέσω και της
ευνοϊκότερης συγκυρίας για τα εµπορικά κέντρα και της βελτίωσης των γενικότερων οικονοµικών συνθηκών
2.

Επιδόσεις και χρηµατοοικονοµική θέση

Χαρτοφυλάκιο ακινήτων
Η αξία των επενδυτικών ακινήτων του οµίλου την 30.06.2018 διαµορφώθηκε σε € 77,5 εκατ. παραµένοντας σταθερή σε
σχέση µε την 31.12.2018.
Χρηµατοοικονοµική ∆ιάρθρωση
Ο καθαρός δανεισµός του οµίλου (σύνολο δανειακών υποχρεώσεων µείον ταµιακά διαθέσιµα) την 30.06.2019
διαµορφώθηκε σε € 118,59 εκατ. αντί € 128,12 εκατ. την 31.12.2018. Το κόστος χρηµατοδότησης κατά το Α’ εξάµηνο του
2019 ήταν € 0,73 εκατ. αντί € 1,61 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου 2018
Κύκλος εργασιών
Τα έσοδα του οµίλου από µισθώµατα και παροχή υπηρεσιών κατά το Α’ εξάµηνο του 2019 ανήλθαν σε € 1,55 εκατ. αντί €
1,62 εκατ. του 1ου εξαµήνου του 2018.
Λειτουργικά αποτελέσµατα
Τα έξοδα που σχετίζονται µε επενδύσεις σε ακίνητα για το Α’ εξάµηνο του 2019 διαµορφώθηκαν σε € 500χιλ. αντί € 565 χιλ.
της αντίστοιχης περιόδου 2018. Οι δαπάνες προσωπικού ανήλθαν σε € 419 χιλ. από € 416 χιλ. της αντίστοιχης περιόδου
2018.
Τα λοιπά λειτουργικά έξοδα κατά το Α’ εξάµηνο του 2019 διαµορφώθηκαν σε € 436 χιλ. έναντι € 419 χιλ. της αντίστοιχης
περιόδου 2018 .
Ο Όµιλος για το Α’ εξάµηνο του 2018 παρουσίασε λειτουργικά κέρδη ύψους € 801 χιλ. αντί κερδών € 569 χιλ. της
αντίστοιχης περιόδου 2018.
Αποτελέσµατα µετά από φόρους & δικαιώµατα µειοψηφίας
Το καθαρά αποτέλεσµα του Οµίλου µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας για το Α’ εξάµηνο του 2019 είναι κέρδη
ύψους € 8,5 εκατ. (€ 0,57 ανά µετοχή), αντί ζηµιών € 1,5 εκατ. της προηγούµενης περιόδου (€ 0,10 ανά µετοχή).

3.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ & ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΩΝ.

Ο Όµιλος εκτίθεται σε κινδύνους που προέρχονται από την αβεβαιότητα που χαρακτηρίζει τις εκτιµήσεις για τα ακριβή
µεγέθη της αγοράς και την µελλοντική τους εξέλιξη. Στους κινδύνους περιλαµβάνονται ο κίνδυνος αγοράς (µεταβολές στις
τιµές και στα επιτόκια της αγοράς), ο κίνδυνος ρευστότητας και ο πιστωτικός κίνδυνος. Η πολιτική διαχείρισης κινδύνων του
Οµίλου επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόµενη αρνητική τους επίδραση στη χρηµατοοικονοµική απόδοση του Οµίλου.
Κίνδυνος αγοράς
ι) Τιµές επενδυτικών ακινήτων Η λειτουργία της αγοράς ακινήτων εµπεριέχει κινδύνους, που σχετίζονται µε παράγοντες
όπως η γεωγραφική θέση και η εµπορικότητα του ακινήτου, η γενικότερη επιχειρηµατική δραστηριότητα της περιοχής και το
είδος της χρήσης σε σχέση µε µελλοντικές εξελίξεις και τάσεις. Οι παράγοντες αυτοί καθένας ξεχωριστά ή σε συνδυασµό
µπορούν να επιφέρουν εµπορική αναβάθµιση ή υποβάθµιση της περιοχής και του ακινήτου µε άµεση επίδραση στην αξία
του.
Επιπλέον, οι διακυµάνσεις στο οικονοµικό κλίµα είναι δυνατόν να επηρεάσουν τη σχέση απόδοσης – κινδύνου που
αναζητούν οι επενδυτές και να τους οδηγήσουν σε αναζήτηση άλλων µορφών επένδυσης µε αποτέλεσµα να υπάρξουν
αρνητικές εξελίξεις στην αγορά ακινήτων, και θα µπορούσαν να επηρεάσουν την εύλογη αξία των ακινήτων του Οµίλου και
κατ’ επέκταση τις επιδόσεις του και την χρηµατοοικονοµική του θέση.
Γενικά, όταν η οικονοµία διανύει περιόδους ανάπτυξης, σηµειώνεται αύξηση της κατανάλωσης και αντίστοιχη αύξηση των
επενδύσεων, και δηµιουργούνται και οι συνθήκες για την αύξηση της ζήτησης νέων εµπορικών χώρων. Αντίθετα, σε
περιπτώσεις όπου επικρατούν, δυσµενείς οικονοµικές συνθήκες, ή ζήτηση προϊόντων και υπηρεσιών µειώνεται
επηρεάζοντας δυσµενώς και τους αντίστοιχους παραγωγικούς κλάδους, µε αποτέλεσµα τον περιορισµό της ζήτησης
επαγγελµατικών χώρων.
Ο Όµιλος επικεντρώνει την επενδυτική του δραστηριότητα σε περιοχές και κατηγορίες ακινήτων (εµπορικά ακίνητα όπως
εµπορικά κέντρα, δίκτυα λιανικής, καταστήµατα) για τα οποία αναµένεται επαρκής ζήτηση και εµπορικότητα τουλάχιστον σε
µεσοπρόθεσµο ορίζοντα µε βάση τα σηµερινά δεδοµένα και τις προβλέψεις.
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Επίσης, σύµφωνα µε την πολιτική του Οµίλου τα επενδυτικά ακίνητα που βρίσκονται στην κατοχή του αποτιµούνται κάθε
χρόνο από καταξιωµένους ορκωτούς εκτιµητές, και επίσης γίνεται εκτεταµένος έλεγχος και αξιολόγηση κάθε ακινήτου που
προτίθεται να αποκτηθεί.
ιι) Κίνδυνος ταµειακών ροών λόγω µεταβολής των επιτοκίων: Η έκθεση του Οµίλου στον κίνδυνο από διακυµάνσεις
στα επιτόκια προέρχεται κυρίως από τραπεζικά δάνεια. Ο Όµιλος είναι εκτεθειµένος στις διακυµάνσεις των επιτοκίων που
επικρατούν στην αγορά και τα οποία επηρεάζουν την χρηµατοοικονοµική του θέση καθώς και τις ταµειακές του ροές. Το
κόστος δανεισµού δύναται να αυξάνεται ως αποτέλεσµα τέτοιων αλλαγών και να δηµιουργούνται ζηµιές ή να µειώνεται κατά
την εµφάνιση απρόοπτων γεγονότων.
β) Κίνδυνος ρευστότητας
Η συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας συνεπάγεται επαρκή ταµειακά υπόλοιπα, ή
κεφαλαίων µέσω ενός επαρκούς ύψους δεσµευµένων πιστωτικών διευκολύνσεων.

και δυνατότητα άντλησης

Για τον σκοπό αυτό, η διοίκηση παρακολουθεί τακτικά τις κυλιόµενες προβλέψεις των ταµιακών ροών και διαθεσίµων.
Η διοίκηση της εταιρείας, µετά τις σηµαντικές εξελίξεις που αναφέρονται στη παράγραφο ,1.Σηµαντικά γεγονότα, θα
αντιµετωπίσει τα προβλήµατα ρευστότητας .
.
γ)

Πιστωτικός κίνδυνος

Ο Όµιλος εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο αναφορικά µε τις εµπορικές απαιτήσεις από µισθωτές και τις απαιτήσεις από
πωλήσεις ακινήτων. Για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων του, έχουν εφαρµοστεί διαδικασίες που να διασφαλίζεται ότι οι
συναλλαγές του Οµίλου πραγµατοποιούνται µε πελάτες µε επαρκή πιστοληπτική ικανότητα και παράλληλα δίνονται
επαρκείς εγγυήσεις είτε πρόκειται για εκµισθώσεις είτε για πωλήσεις ακινήτων.

4 Περιβαλλοντικά ζητήµατα
Ο Όµιλος και η Εταιρεία , αναγνωρίζουν τις υποχρεώσεις τους απέναντι στο περιβάλλον και της ανάγκης συνεχούς
βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεών τους, έτσι ώστε να επιτυγχάνει µια ισορροπηµένη οικονοµική ανάπτυξη σε
αρµονία µε την προστασία του περιβάλλοντος. Η περιβαλλοντική πολιτική τους, εστιάζεται στα ακόλουθα:
Εξοικονόµηση ενέργειας µε την ανάπτυξη συστήµατος παρακολούθησης της κατανάλωσης φυσικών πόρων
∆ιαρκή ενηµέρωση του προσωπικού σε θέµατα περιβάλλοντος
Εκπαίδευση των εργαζοµένων σε θέµατα προστασίας του περιβάλλοντος.
α) Πραγµατικές και δυνητικές επιπτώσεις της οντότητας στο περιβάλλον
Ο Όµιλος και η Εταιρεία λόγω του αντικειµένου της δεν δηµιουργεί ιδιαίτερα απορρίµµατα τα οποία να επιβαρύνουν
το περιβάλλον.
β) Γνωστοποίηση σχετικά µε τις διαδικασίες που εφαρµόζει η οντότητα για την πρόληψη και τον έλεγχο της
ρύπανσης και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από διάφορους παράγοντες
• Ενεργειακή χρήση :
Ο Όµιλος και η Εταιρεία καταναλώνουν ενέργεια µόνο από πάροχο ηλεκτρικού ρεύµατος
Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη µεταφορά ή από τη χρήση και τη διάθεση των προϊόντων και των υπηρεσιών :
Ο Όµιλος και η Εταιρεία , λόγω του αντικειµένου της δεν επιβαρύνουν ιδιαίτερα το περιβάλλον .

•
•
•
•

5 Εργασιακά ζητήµατα
Ο Όµιλος και η Εταιρεία συµµορφώνεται πλήρως µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Οι εργασιακές σχέσεις βρίσκονται σε άριστο
επίπεδο, αφού η διαµόρφωσή τους, πέραν των προβλεπόµενων από τις σχετικές διατάξεις, βασίζεται πάνω στο σεβασµό
των ανθρώπινων δικαιωµάτων και των εργασιακών ελευθεριών, πάνω στην ανάπτυξη πνεύµατος αµοιβαίας κατανόησης και
συνεργασίας, καθώς και στη καθιέρωση πολιτικών διοίκησης ανθρώπινου δυναµικού που καθορίζουν µε σαφή και
αµερόληπτο τρόπο όλα τα θέµατα προσλήψεων, µετακινήσεων, προαγωγών, εκπαίδευσης, αµοιβών, πρόσθετων παροχών,
αδειών και απουσιών. Στη χρήση δεν σηµειώθηκε καµία απεργιακή κινητοποίηση, ενώ και το συνδικαλιστικό δικαίωµα είναι
απολύτως σεβαστό.
Ο Όµιλος και η Εταιρεία συµµορφώνονται µε την εργατική νοµοθεσία και τις συλλογικές συµβάσεις όπου αυτές έχουν
εφαρµογή, συµπεριλαµβανοµένων των κανόνων υγιεινής και ασφαλείας.
Ο Όµιλος και η Εταιρεία επιθυµούν να εκπαιδεύεται και να επιµορφώνεται τακτικά το ανθρώπινο δυναµικό τους βάσει των
επαγγελµατικών απαιτήσεων και λειτουργικών ή και ατοµικών αναγκών.

6.

Προοπτικές για το 2ο εξάµηνο του 2019

Η στρατηγική της εταιρείας για το 2019, µετά την επικύρωση του Σχεδίου εξυγίανσης από το Πρωτοδικείο Αθηνών στις
29/8/2019 , είναι προσανατολισµένη στην ανάπτυξη και διαχείριση ακινήτων τόσο του υφιστάµενου χαρτοφυλακίου όσο και
νέων .Η αγορά ακινήτων δείχνει σηµάδια ανάκαµψης και µετά την χρηµατοοικονοµική εξυγίανση που επιτυγχάνεται µε την
έγκριση του Σχεδίου ανοίγεται προοπτική υγιούς ανάπτυξης και µε την πιθανή είσοδο στρατηγικού επενδυτή στο µετοχικό
κεφάλαιο της εταιρείας.
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7.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ.

Οι εµπορικές συναλλαγές της εταιρείας µε τις συνδεδεµένες µε αυτή εταιρείες και πρόσωπα στη διάρκεια του 1ου εξαµήνου
του 2019 αναφέρονται στη Σηµείωση 5.25 των συνηµµένων ενδιάµεσων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.
Εκτός των προαναφερόµενων δεν υπήρξαν συναλλαγές οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν επίδραση στις επιδόσεις και την
χρηµατοοικονοµική θέση της Εταιρείας και του Οµίλου.

Με τιµή
Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Σωτήριος Θεοδωρίδης
Απόσπασµα από το βιβλίο πρακτικών του ∆.Σ
Αθήνα, 27 Σεπτεµβρίου 2019
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Έκθεση Επισκόπησης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας «PASAL Ανώνυµος Εταιρία Αναπτύξεως Ακινήτων»

Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάµεσης Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης
Εισαγωγή
Έχουµε επισκοπήσει τη συνηµµένη συνοπτική εταιρική και ενοποιηµένη κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης της
ης
Εταιρείας «PASAL Ανώνυµος Εταιρία Αναπτύξεως Ακινήτων», της 30 Ιουνίου 2019 και τις σχετικές συνοπτικές εταιρικές
και ενοποιηµένες καταστάσεις αποτελεσµάτων και λοιπών συνολικών εισοδηµάτων , µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και
ταµειακών ροών της εξάµηνης περιόδου που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και τις επιλεγµένες επεξηγηµατικές
σηµειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο
µέρος της εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης του Ν.3556/2007.
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής
πληροφόρησης, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρµόζονται στην Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Αναφορά (∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο “∆ΛΠ 34”).
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε συµπέρασµα επί της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης
µε βάση την επισκόπησή µας.
Εύρος Επισκόπησης
∆ιενεργήσαµε την επισκόπησή µας σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο Αναθέσεων Επισκόπησης (∆ΠΑΕ) 2410 “Επισκόπηση
ενδιάµεσης χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης που διενεργείται από τον ανεξάρτητο ελεγκτή της οντότητας”. Η
επισκόπηση της ενδιάµεσης χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης συνίσταται στην υποβολή διερευνητικών ερωτηµάτων
κυρίως σε πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηµατοοικονοµικά και λογιστικά θέµατα και στην εφαρµογή αναλυτικών και
άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Η επισκόπηση έχει ουσιωδώς µικρότερο εύρος από τον έλεγχο, ο οποίος διενεργείται
σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου που έχουν ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία και συνεπώς, δεν µας δίδει τη
δυνατότητα να αποκτήσουµε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή µας όλα τα σηµαντικά θέµατα που θα
µπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια δεν εκφράζουµε γνώµη ελέγχου.
Συµπέρασµα
Με βάση την επισκόπησή µας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή µας οτιδήποτε που θα µας έκανε να πιστεύουµε ότι η
συνηµµένη ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη,
σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 34.
Έµφαση Θέµατος
Εφιστούµε την προσοχή σας στη σηµείωση 2.2 της Ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, όπου
περιγράφεται το θέµα
α) της επικύρωσης της συµφωνίας εξυγίανσης µε βάση το άρθρο 106β του Ν.3588 όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.
4446/2016 της Εταιρείας και των πιστωτών της από το Πρωτοδικείο Αθηνών, µε την απόφαση 712/29-8-2019.
β) τη συµφωνία της θυγατρικής της εταιρεία µε την τράπεζα για τη ρύθµιση των δανείων της.
Στο συµπέρασµά µας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση µε το θέµα αυτό.
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Έκθεση επί άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
Η επισκόπησή µας δεν εντόπισε ουσιώδη ασυνέπεια ή σφάλµα στις δηλώσεις των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και
στις πληροφορίες της εξαµηνιαίας Έκθεσης ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 5 και
α
5 του Ν. 3556/2007, σε σχέση µε τη συνοπτική εταιρική και ενοποιηµένη χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση.

Αθήνα, 27 Σεπτεµβρίου 2019

Γεώργιος Τσιώλης
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Α.Μ. ΣΟΕΛ 17161
ΣΟΛ Α.Ε.
Μέλος ∆ικτύου Crowe Global
Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 125
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

περιόδου
(1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2019)
Σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς
(∆ΛΠ 34)
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Ι.

ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗ

Ποσά εκφρασµένα σε €

Ο Όµιλος
30/6/2019
31/12/2018

Η Εταιρεία
30/6/2019
31/12/2018

77.508.714,00
101.652,09
15.840,89
1.248,15
0,00
55.306,88
15.340,20

77.508.714,00
63.133,96

37.154.440,00
13.405,69

833,90
0,00
53.452,20
21.811,20

37.154.440,00
403,35
15.840,89
0,14
376.974,05
9.959,68
5.140,20

77.698.102,21

77.647.945,26

37.562.758,31

37.566.585,28

430.464,11
0,00
625.289,11
1.648.928,65
2.704.681,87
80.402.784,08

734.627,60
258.201,58
482.836,74
1.128.611,51
2.604.277,43
80.252.222,69

18,92

56.002,73

2.587.030,87
1.591.559,31
4.178.609,10
41.741.367,41

2.418.278,40
1.050.899,75
3.525.180,88
41.091.766,16

7.483.970,00
19.633.339,09
5.897.290,19

7.483.970,00
19.633.339,09
5.897.290,19

7.483.970,00
19.659.420,00
4.771.291,75

7.483.970,00
19.659.420,00
4.771.291,75

Αποτελέσµατα εις νέο
Ιδια Κεφάλαια ιδιοκτητών Μητρικής
Μη ελέγχουσες συµµετοχές

-90.056.507,72
-57.041.908,44
380.665,78

-98.605.579,87
-65.590.980,59
380.855,89

-71.630.788,14
-39.716.106,39

-71.517.186,54
-39.602.504,79

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµα ∆άνεια
Μακροπρόθεσµη Υποχρέωση µίσθωσης
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος
Υποχρεώσεις για παροχές στους εργαζόµενους
Προβλέψεις
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

-56.661.242,66

-65.210.124,70

-39.716.106,39

-39.602.504,79

63.726.279,51
5.243.064,49
4.935.193,79
145.063,53
182.576,10
423.978,84
74.656.156,26

14.286.527,51
5.513.045,53
3.083.727,68
180.094,50
182.576,10
424.938,84
23.670.910,16

14.286.527,51
5.243.064,49
1.113.436,68
60.314,00
148.578,26
220.500,01
21.072.420,95

14.286.527,51
5.513.045,53
886.426,96
102.596,00
148.578,26
220.500,01
21.157.674,27

1.590.530,89
54.866.632,97
565.460,52
5.385.246,10
62.407.870,48
137.064.026,74

2.035.843,17
113.835.269,78
554.215,02
5.366.109,26
121.791.437,23
145.462.347,39

122.126,83
54.701.696,02
565.460,52
4.995.769,48
60.385.052,85
81.457.473,80

60.143,50
53.926.115,39
554.215,02
4.996.122,77
59.536.596,68
80.694.270,95

80.402.784,08

80.252.222,69

41.741.367,41

41.091.766,16

Σηµείωση
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Επενδύσεις σε ακίνητα
Ενσώµατα Πάγια Στοιχεία
∆ικαιώµατα χρήσης παγίων
Άυλα πάγια
Επενδύσεις σε θυγατρικές
Αξιόγραφα αποτιµώµενα στη εύλογη αξία µέσω λοιπών εσόδων
Λοιπές απαιτήσεις
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Εµπορικές και λοιπές απιτήσεις
Αποθέµατα
Λοιπές απαιτήσεις
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

5.6
5.7
5.8

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων

0,14
376.189,05
10.939,20
11.611,20

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Κεφάλαιο και αποθεµατικά αποδιδόµενα στους ιδιοκτήτες
της µητρικής
Μετοχικό Κεφάλαιο
Υπέρ το άρτιο
Λοιπά αποθεµατικά

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές
Βραχυπρόθεσµα δάνεια
Βραχυπρόθεσµη Υποχρέωση µίσθωσης
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων
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5.9

5.10
5.11
5.12
5.13
5.14

5.15
5.10
5.11
5.16

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 01/01 -30/06/2019
Ποσά σε ΕΥΡΩ (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

ΙΙ.

ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ

ποσά εκφρασµένα σε €
Σηµείωση
Έσοδα µίσθωσης επενδυτικών ακινήτων
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών
Αποτελέσµατα από την επιµέτρηση στην εύλογη αξία των
επενδυτικών ακινήτων
Έξοδα σχετιζόµενα µε επενδύσεις σε ακίνητα
Πωλήσεις εµπορευµάτων
Μεταβολές αποθεµάτων
Αγορές αποθεµάτων
Aµοιβές και έξοδα προσωπικού
Αποσβέσεις ενσώµατων και αυλων παγίων
Λοιπά λειτουργικά έξοδα
Άλλα έσοδα
Λειτουργικά κέρδη
Έσοδα από τόκους
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα
Κέρδη συνήθων εργασιών
Κέρδη/(Ζηµίες) από Πώληση τίτλων διαθέσιµων προς πώληση
Κέρδη & ζηµίες από διάθεση µη κυκλοφορούντων στοιχείων
Κέρδος από αποτίµηση λόγω αναδιάθρωσης δανειακών
χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων
Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος
Κέρδος µετά φόρου περιόδου

5.17

Ο Όµιλος
1.01-30.06.2019
1.01-30.06.2018

Η Εταιρεία
1.01-30.06.2019
1.01-30.06.2018

1.016.617,82
536.989,76

1.000.104,05
623.036,23

768.044,68
65.103,13

760.777,93
112.517,61

0,00
-499.834,22
62.308,55
-258.201,58
198.093,76
-418.818,69
-26.898,16
-436.488,93
627.336,83
801.105,14
3,20
-735.531,93
65.576,41
1.496,27
31.132,06

0,00
-564.589,46
147.529,48
-25.310,37
-44.160,64
-416.006,42
-33.050,11
-423.817,11
305.359,78
569.095,43
1,90
-1.616.259,92
-1.047.162,59
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-181.204,76
-6.879,09
-106.401,83
270.099,88
808.762,01
0,90
-728.605,60
80.157,31
1.496,27
31.132,06

-168.127,53
-12.549,64
-161.835,95
2.952,46
533.734,88
0,06
-1.056.543,75
-522.808,81
0,00

5.10

10.299.392,03

0,00

0,00

5.22

10.397.596,77
-1.852.171,37
8.545.425,40

-1.047.162,59
-453.214,78
-1.500.377,37

112.785,64
-227.009,72
-114.224,08

0,00
-522.808,81
-204.797,45
-727.606,26

3.456,64
3.456,64
8.548.882,04

-14.253,93
-14.253,93
-1.514.631,30

622,48
622,48
-113.601,60

-2.917,12
-2.917,12
-730.523,38

Κέρδος µετά φόρου περιόδου
Αποδιδόµενο σε:
Ιδιοκτήτες της µητρικής
Μη ελέγχουσες συµµετοχές

8.545.933,23
-507,83

-1.500.317,38
-59,99

-114.224,08

-727.606,26

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου αποδιδόµενα σε:
Ιδιοκτήτες της µητρικής
Μη ελέγχουσες συµµετοχές

8.549.072,15
-190,11

-1.513.300,45
-1.330,85

-113.601,60

-730.523,38

0,5709

-0,1002

-0,0076

-0,0486

5.18

5.19
5.20

5.21

0,00

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου
Ποσά που δεν αναταξινοµούνται στην Κατάσταση Συνολικού
Εισοδήµατος
-∆ιαφορές αποτιµήσεως αξιογράφων αποτιµώµενα σε εύλογη αξία
Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου

Κέρδη κατά µετοχή αποδιδόµενα στους ιδιοκτήτες της µητρικής
Βασικά -µειωµένα σε ευρώ
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5.5

5.23

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 01/01 -30/06/2019
Ποσά σε ΕΥΡΩ (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

ΙV.ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ
ΑΠΟ∆Ι∆ΟΜΕΝΑ ΣΤΟΥΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ

Υπόλοιπα 01/01/2018
Μεταβολή λογιστικής πολιτικής (∆ΧΠΑ 9 )
Προσαρµοσµένα υπόλοιπα
-∆ιαφορές αποτιµήσεως αξιογράφων αποτιµώµενα σε εύλογη αξία
- Αναλογιστικά κέρδη (ζηµιές)
Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου µετά από φόρους
- Αποτέλεσµα περιόδου
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου
-Σχηµατισµός αποθεµατικών

∆ιαθέσιµα προς
ΠώλησηΑποθεµατικό
Μετοχικό
∆ιαφορά Υπέρ το Λοιπά
άρτιο
αποθεµατικά
ευλόγων αξιών
κεφάλαιο
7.483.970,00
19.633.339,09
5.897.558,27
32.213,52
-268,08
-32.213,52
7.483.970,00
19.633.339,09
5.897.290,19
0,00

Αποτελέσµατα
εις νέο
-92.057.466,00
-22.559,34
-92.080.025,34
-12.983,07
-12.983,07
-1.500.317,38
-1.513.300,45
0,00

Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων
ιδιοκτητων
Μη ελέγχουσες Σύνολο Ιδίων
Μητρικής
συµµετοχές
Κεφαλαίων
-59.010.385,12
511.939,17
-58.498.445,95
-55.040,94
-55.040,94
-59.065.426,06
511.939,17
-58.553.486,89
-12.983,07
-14.253,93
-1.270,86
0,00
0,00
-12.983,07
-14.253,93
-1.270,86
-1.500.317,38
-59,99
-1.500.377,37
-1.513.300,45
-1.330,85
-1.514.631,30
0,00
0,00
0,00
0,00
-60.578.726,51
510.608,32
-60.068.118,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Υπόλοιπα 30/06/2018

7.483.970,00

19.633.339,09

5.897.290,19

0,00 -93.593.325,79

Υπόλοιπα 01/01/2019
Μεταβολή λογιστικής πολιτικής (∆ΧΠΑ 9 )
Προσαρµοσµένα υπόλοιπα
Μεταβολές Ιδίων κεφαλαίων χρήσης
∆ιαφορές αποτιµήσεως αξιογράφων αποτιµώµενα σε εύλογη αξία
Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου µετά από φόρους
- Αποτέλεσµα περιόδου
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου
Υπόλοιπα 30/06/2019

7.483.970,00

19.633.339,09

5.897.290,19

0,00 -98.605.579,87

19.633.339,09

5.897.290,19

0,00 -98.605.579,87

-65.590.980,59
0,00
-65.590.980,59

380.855,89

7.483.970,00

380.855,89

-65.210.124,70
0,00
-65.210.124,70

0,00

0,00

0,00

0,00
7.483.970,00

0,00
19.633.339,09

0,00
5.897.290,19

3.138,92
3.138,92
8.545.933,23
0,00
8.549.072,15
0,00 -90.056.507,72

3.138,92
3.138,92
8.545.933,23
8.549.072,15
-57.041.908,44

317,72
317,72
-507,83
-190,11
380.665,78

3.456,64
3.456,64
8.545.425,40
8.548.882,04
-56.661.242,66

0,00

ΑΠΟ∆Ι∆ΟΜΕΝΑ ΣΤΟΥΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Υπόλοιπα 01/01/2018
Μεταβολές Ιδίων κεφαλαίων περιόδου
Μεταβολή λογιστικής πολιτικής (∆ΧΠΑ 9 )
Προσαρµοσµένα υπόλοιπα
-∆ιαφορές αποτιµήσεως αξιογράφων αποτιµώµενα σε εύλογη αξία
Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου µετά από φόρους
- Αποτέλεσµα περιόδου
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου
Υπόλοιπα 30/06/2018
Υπόλοιπα 1/1/2019
Μεταβολή λογιστικής πολιτικής (∆ΧΠΑ 9 )
Προσαρµοσµένα υπόλοιπα
Μεταβολές Ιδίων κεφαλαίων περοόδου
∆ιαφορές αποτιµήσεως αξιογράφων αποτιµώµενα σε εύλογη αξία
Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου µετά από φόρους
- Αποτέλεσµα περιόδου
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου
Υπόλοιπα 30/06/2019
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∆ιαθέσιµα προς
ΠώλησηΑποθεµατικό
Αποτελέσµατα Σύνολο Ιδίων
Μετοχικό
∆ιαφορά Υπέρ το Λοιπά
άρτιο
αποθεµατικά
ευλόγων αξιών
εις νέο
Κεφαλάιων
κεφάλαιο
7.483.970,00
19.659.420,00
4.771.291,75
7.292,79 -65.658.650,29
-33.736.675,75

0,00
0,00

7.281,56
-65.651.368,73
-2.917,12
-2.917,12
-727.606,26
-730.523,38
-66.381.892,11

-11,23
-33.736.686,98
-2.917,12
-2.917,12
-727.606,26
-730.523,38
-34.467.210,36

4.771.291,75

0,00

-71.517.186,54

-39.602.504,79

19.659.420,00

4.771.291,75

0,00

-71.517.186,54

-39.602.504,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
7.483.970,00

0,00
19.659.420,00

0,00
4.771.291,75

0,00
0,00

622,48
622,48
-114.224,08
-113.601,60
-71.630.788,14

622,48
622,48
-114.224,08
-113.601,60
-39.716.106,39

7.483.970,00

19.659.420,00

4.771.291,75

-7.292,79
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
7.483.970,00

0,00
19.659.420,00

0,00
4.771.291,75

7.483.970,00

19.659.420,00

7.483.970,00

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 01/01 -30/06/2019
Ποσά σε ΕΥΡΩ (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

V. ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ
ποσά εκφρασµένα σε €
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων από συνεχιζόµενες δραστηριότητες
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής
δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές
δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
Καταβεβληµένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές
δραστηριότητες (α)
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών
επενδύσεων
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων
Τόκοι εισπραχθέντες
Μερίσµατα εισπραχθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές
δραστηριότητες (β)
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από µισθώσεις (χρεολύσια)
Μερίσµατα πληρωθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές
δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και
ισοδύναµα χρήσης (α) + (β) + (γ)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου

Ο Όµιλος
1.01-30.06.2019
1.01-30.06.2018
10.397.596,77

-1.047.162,59

112.785,64

-522.808,81

26.898,16
-35.030,97

33.050,11
9.671,50

6.879,09
-42.282,00

12.549,64
4.035,00

-10.332.023,48
735.531,93

-1,90
1.616.259,92

-32.629,23
728.605,60

-0,06
1.056.543,75

258.201,58
135.110,67
-618.470,15

25.310,37
-59.255,90
-683.223,26

-106.297,66
-162.855,56

-139.524,65
-591.534,40

-7.238,79

-3.712,19

-312,46

-237,97

0,00

0,00

0,00

0,00

560.575,72

-109.063,94

503.893,42

-180.977,50

0,00
-72.509,74
38.277,10

0,00
-57.174,11
0,00

0,00
-555,87
38.277,10

0,00
0,00

3,20
0,00

1,90
0,00

0,90
0,00

0,00
0,06
0,00

-34.229,44

-57.172,21

37.722,13

0,06

0,00
0,00
-5.429,40
-600,00
0,00

0,00
0,00
-41.666,64
0,00
0,00

0,00
-355,99
-600,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

-6.029,40

-41.666,64

-955,99

0,00

520.316,88
1.128.611,77
1.648.928,65

-207.902,79
1.028.720,23
820.817,44

540.659,56
1.050.899,75
1.591.559,31

-180.977,44
976.489,43
795.511,99

Οι Επιλεγµένες Επεξηγηµατικές Σηµειώσεις που παρατίθενται
Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων της 30η Ιουνίου 2019
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Η Εταιρεία
1.01-30.06.2019 1.01-30.06.2018
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ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2019
1.

Γενικές πληροφορίες

Η PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ µε διακριτικό τίτλο PASAL DEVELOPMENT S.A (η “Εταιρία’’)
είναι ανώνυµη εταιρεία εγγεγραµµένη στην Ελλάδα µε Αρ. ΓΕ.ΜΗ 861301000 και µε Αριθµό Μ.Α.Ε. 25148/06/Β/91/29,
ιδρύθηκε το 1991 και έχει την έδρα της στην οδό Προβελεγγίου 6 Νέο Ηράκλειο Αττικής Τ.Κ. 141.22 Η ηλεκτρονική
διεύθυνση της Εταιρείας είναι www. pasal.gr Η κύρια δραστηριότητα της εταιρίας µαζί µε τις θυγατρικές της (εφεξής ο
«Όµιλος»), είναι η ανάπτυξη και εκµετάλλευση ακινήτων. Ο Όµιλος δραστηριοποιείται κυρίως στην Ελλάδα.
Οι παρούσες ενδιάµεσες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου και της Εταιρίας, της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως
30 Ιουνίου 2019, εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο την 27 Σεπτεµβρίου 2019 και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την
ανάρτηση τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.pasal.gr
Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου:
Σωτήριος Θεοδωρίδης - Πρόεδρος ∆.Σ. & ∆ιευθύνων Σύµβουλος - Εκτελεστικό µέλος
Κων/νος Μαρκάζος -Αντιπρόεδρος ∆.Σ. - Εκτελεστικό µέλος
Παναγιώτα Παπαναστασίου- Μέλος του ∆.Σ. - Ανεξάρτητο µε εκτελεστικό µέλος
Θεόδωρος Αποστολίδης - Μέλος του ∆.Σ. - Ανεξάρτητο µε εκτελεστικό µέλος
Παναγιώτης Τρουµπούκης - Μέλος του ∆.Σ. - Ανεξάρτητο µε εκτελεστικό µέλος

1.2 ∆οµή του Οµίλου
Οι εταιρείες που συµπεριλαµβάνονται στις ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της 30/06/2019 καθώς και η
µέθοδος ενοποίησής τους εµφανίζονται στους παρακάτω πίνακες:
30/6/2019
Εταιρεία
Ε.Μ.Ε.Λ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΕΙΩΝ ΛΑΥΡΙΟΥ Α.Ε
PASAL CYPRUS LTD
DORECO AE
SIBO SA
MFGVR LTD
ARVEN AE
31/12/2018
Εταιρεία
Ε.Μ.Ε.Λ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΕΙΩΝ ΛΑΥΡΙΟΥ Α.Ε
PASAL CYPRUS LTD
DORECO AE
SIBO SA
MFGVR LTD
ARVEN AE

2.

Έδρα
Ελλάδα
Κύπρος
Ελλάδα
Ελλάδα
Κύπρος
Ελλάδα

∆ραστηριότητα
Εκµετάλλευση ακινήτων
Εκµετάλλευση ακινήτων
Εκµετάλλευση ακινήτων
Εκµετάλλευση ακινήτων
Εκµετάλλευση ακινήτων
Εκµετάλλευση ακινήτων

Έδρα
Ελλάδα
Κύπρος
Ελλάδα
Ελλάδα
Κύπρος
Ελλάδα

∆ραστηριότητα
Εκµετάλλευση ακινήτων
Εκµετάλλευση ακινήτων
Εκµετάλλευση ακινήτων
Εκµετάλλευση ακινήτων
Εκµετάλλευση ακινήτων
Εκµετάλλευση ακινήτων

Άµεση Συµµετοχή

Έµµεση Συµµετοχή

88,79%
100,00%
100%
100%
100%
100%
Άµεση Συµµετοχή

Έµµεση Συµµετοχή

88,79%
100,00%
100%
100%
100%
100%

Μέθοδος
Ενοποίησης
Ολική ενοποίηση
Ολική ενοποίηση
Ολική ενοποίηση
Ολική ενοποίηση
Ολική ενοποίηση
Ολική ενοποίηση
Μέθοδος
Ενοποίησης
Ολική ενοποίηση
Ολική ενοποίηση
Ολική ενοποίηση
Ολική ενοποίηση
Ολική ενοποίηση
Ολική ενοποίηση

Οι σηµαντικές λογιστικές αρχές που χρησιµοποιεί ο Όµιλος

2.1. Βάση σύνταξης της Ενδιάµεσης Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης
Η Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Πληροφόρηση του Οµίλου και της εταιρείας, µε ηµεροµηνία 30 Ιουνίου 2019
καλύπτει την εξάµηνη περίοδο από την 1η Ιανουαρίου µέχρι την 30η Ιουνίου 2019 και έχει συνταχθεί σύµφωνα µε τα
∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (εφεξής ∆.Π.Χ.Α.) , όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο(∆ΛΠ) 34 «Ενδιάµεση Οικονοµική
Αναφορά».
Η Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Πληροφόρηση πρέπει να αναγνωστεί σε συνδυασµό µε τις ετήσιες
Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις της 31 ∆εκεµβρίου 2018 που είναι διαθέσιµες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας
www.pasal.gr
Η Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Πληροφόρηση έχει συνταχθεί σύµφωνα µε την αρχή του ιστορικού κόστους µε
εξαίρεση τα αξιόγραφα αποτιµώµενα στη εύλογη αξία µέσω λοιπών εσόδων , που αποµιµούνται σε εύλογες αξίες.
2.2. Αρχή συνέχισης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας
Η Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Πληροφόρηση
του Οµίλου και της Εταιρείας, µε ηµεροµηνία 30 Ιουνίου 2019
παρουσιάζουν την χρηµατοοικονοµική θέση του Οµίλου και της Εταιρείας µε βάσει την αρχή της συνέχισης της
δραστηριότητας, λαµβάνοντας υπόψη µακροοικονοµικούς και µικροοικονοµικούς παράγοντες και την επίδρασή τους στη
λειτουργία του.
Η ζηµία και τα αρνητικά ίδια κεφάλαια που εµφανίζουν ο Όµιλος και η Εταιρεία οφείλεται α) στη αποµείωση της αξίας των
επενδυτικών ακινήτων και β) στη µείωση των εσόδων από ενοίκια λόγω του εξαιρετικού αρνητικού οικονοµικού κλίµατος
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στην οποία βρίσκεται η Ελληνική Οικονοµία µε κύρια χαρακτηριστικά την έλλειψη ρευστότητας, την µείωση στην ιδιωτική
κατανάλωση και τη στασιµότητα στις επενδύσεις.
Στις 29.08.2019 το Πρωτοδικείο Αθηνών, µε τη απόφαση 712/29-8-2019, επικύρωσε τη συµφωνίας εξυγίανσης, µε βάση το
άρθρο 106β του Ν.3588 όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 4446/2016 της Εταιρείας και των πιστωτών της.
Αναλυτικότερα η συµφωνία εξυγίανσης προβλέπει:
Αποπληρωµή δανείων της Alpha Bank υπολοίπου € 46.310 χιλ. την 31.12.2017 ρυθµίζεται ως εξής: Πώληση ακινήτων
έναντι συνολικού τιµήµατος €23.240 χιλ. µε αντίστοιχη µείωση των δανειακών υποχρεώσεων. Το υπόλοιπο ποσό των
δανείων θα διαγραφεί ενώ θα αρθούν και όλες οι υφιστάµενες εγγυήσεις έναντι του συνολικού οφειλόµενου ποσού.
Αποπληρωµή δανείου της Eurobank υπολοίπου € 13.935 χιλ. την 31.12.2017 ρυθµίζεται ως εξής: ∆ικαίωµα πρώτης
προτίµησης επί του ακινήτου της Χαλκίδας, ιδιοκτησίας της θυγατρικής εταιρείας ARVEN AE, αντί € 1,35 εκατ. µε
αντίστοιχη µείωση των δανειακών υποχρεώσεων .Εφόσον ασκηθεί το δικαίωµα προτίµησης το υπόλοιπο ποσό των
δανείων θα διαγραφεί ενώ θα αρθούν και όλες οι υφιστάµενες εγγυήσεις.
Σε περίπτωση µη ασκήσεως του ανωτέρω δικαιώµατος εξαγοράς ε η Τράπεζα θα λάβει ποσοστό 9,7% του συνόλου της
απαίτησής της, ήτοι ποσό ίσο µε ένα εκατοµµύριο τριακόσια πενήντα χιλιάδες (1.350.000,00) ΕΥΡΩ, το δε ποσό αυτό θα το
εισπράξει ως εξής:
- Σε πέντε (5) ετήσιες δόσεις ποσού εκάστης διακοσίων εβδοµήντα χιλιάδων (270.000,00) ΕΥΡΩ πλέον επιτοκίου euribor
εξαµήνου +1%, αρχής γενοµένης της πρώτης καταβολής σε ένα έτος από την έκδοση της ∆ικαστικής Απόφασης µε
δυνατότητα πρόωρης αποπληρωµής του από την Εταιρεία. Οποιαδήποτε άλλη απαίτηση πέραν του ποσού αυτού,
αποσβέννυται και διαγράφεται.
Αποπληρωµή δανείου της ΕΤΕ υπολοίπου € 778 χιλ. την 31.12.2017 ως εξής:
Πώληση 2 οικοπέδων έναντι συνολικού ποσού € 960 χιλ. Το ποσό που προκύπτει πέραν της υφιστάµενης δανειακής
υποχρέωσης θα χρησιµοποιηθεί και για τη αποπληρωµή προς την Εθνική Leasing. Με την αποπληρωµή του δανείου θα
αρθούν και οι υφιστάµενες εγγυήσεις προς την θυγατρική DORECO AE ύψους € 55 εκατ.
Για την πιστώτρια TRASTOR ΑΕΕΑΠ προβλέπεται αποπληρωµή € 255 χιλ. σε 5 ετήσιες δόσεις µε επιτόκιο 1% και
διαγραφή του υπολοίπου της οφειλής ύψους 4,9 εκ. την 31.12.2017.
Στην Εθνική Leasing θα επιστραφεί το ακίνητο στο Μοσχάτο για το οποίο υπάρχει σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης και
θα αποπληρωθεί ποσό € 180 χιλ. εντός του 2019 και θα γίνει διαγραφή υπολοίπου της σύµβασης leasing.
Οι υποχρεώσεις την 31.12.2017 προς το ∆ηµόσιο, Ασφαλιστικούς οργανισµούς και εργαζόµενους ύψους € 189 χιλ. και
λοιπούς πιστωτές ύψους € 353 χιλ. έχουν αποπληρωθεί πλήρως το 2018.
Με την Συµφωνία εξυγιαίνεται η χρηµατοοικονοµική θέση της και ανοίγει ο δρόµος για την υγιή ανάπτυξη της Εταιρείας.
Στις 21.6.2019 εγκρίνεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της θυγατρικής εταιρείας DORECO AE και από το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο της Εγγυήτριας εταιρείας PASAL Α.Ε η τροποποίησης όρων της από 21/4/2010 Σύµβασης Κάλυψης Κοινού
Ενυπόθηκου Οµολογιακού ∆ανείου και παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή της σχετικής Πρόσθετης Πράξης των
όρων του ∆ανείου µε την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε .
Τα κυριότερα σηµεία της Πρόσθετης πράξης είναι:
Το ανεξόφλητο κεφάλαιο του ∆ανείου ,ποσού 47.400 χιλ. θα εξοφληθεί σε µία (1) δόση την 22/11/2024
Ληξιπρόθεσµοι τόκοι ,ποσού 6.753 χιλ. θα εξοφληθούν την 22/11/2024
Τόκοι υπερηµερίας, ποσού 837 χιλ. θα εξοφληθούν την 22/11/2024.
Το επιτόκιο του δανείου ορίζεται ως εξής:
α) από ένα σταθερό τµήµα, το οποίο αποκαλείται “Περιθώριο” (Spread) και από 01/07/2015 ανέρχεται σε µία (1) µονάδα
βάσης (0,01%) ετησίως και
β) από ένα κυµαινόµενο τµήµα, το οποίο από 01/01/2020 ισούται µε το EURIBOR 12µήνου, καθ’ όλη τη διάρκεια του
∆ανείου.
Στις 29.08.2019 η θυγατρικής εταιρεία DORECO AE υπέγραψε συµφωνία µε την εταιρεία Hines για το εµπορικό κέντρο
Athens Heart. Η Hines αναλαµβάνει την διαχείριση (asset management) του εµπορικού κέντρου, ενώ η µητρική εταιρεία
PASAL Α.Ε , θα συνεχίσει παράλληλα να υποστηρίζει την λειτουργία του.
Με βάση τα παραπάνω, η ∆ιοίκηση της Εταιρείας θεωρεί ότι µετά την επικύρωση της Συµφωνίας εξυγίανσης από το
Πρωτοδικείο, είναι σε θέση να συνεχίσει τις δραστηριότητες της και εκτιµά ότι θα εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της (ήτοι
λειτουργικές υποχρεώσεις και δανειακές υποχρεώσεις), τουλάχιστον για τους επόµενους 12 µήνες από την ηµεροµηνία των
Ενδιάµεσων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. Ως εκ τούτου οι Ενδιάµεσες Χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου
και της Εταιρείας έχουν ετοιµαστεί µε βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητα

2.3 Ενοποίηση
Οι ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας καλύπτουν την Εταιρεία και τις θυγατρικές της (ο Όµιλος).
Θυγατρικές εταιρείες είναι όλες οι εταιρείες που διοικούνται και ελέγχονται, άµεσα ή έµµεσα, από την PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ , είτε µε την κατοχή της πλειοψηφίας των µετοχών της εταιρείας στην οποία έγινε η
επένδυση, είτε µε την εξάρτησή της από την τεχνογνωσία που παρέχει ο Όµιλος.
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Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις των θυγατρικών εταιρειών περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές
καταστάσεις από την ηµεροµηνία που αποκτάται ο έλεγχος µέχρι την ηµεροµηνία που παύει να υφίσταται ο έλεγχος.
Συγγενείς εταιρείες είναι εκείνες οι εταιρείες επί των οποίων ο Όµιλος ασκεί σηµαντική επιρροή αλλά δεν πληρούν τις
προϋποθέσεις για να χαρακτηρισθούν ως θυγατρικές. Οι ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου
περιλαµβάνουν την αναλογία του Οµίλου επί των κερδών και των ζηµιών των συγγενών εταιρειών, µε βάση τη µέθοδο της
καθαρής θέσης, από την ηµεροµηνία που ο Όµιλος αποκτά τη σηµαντική επιρροή µέχρι την ηµεροµηνία που παύει να
υφίσταται η επιρροή αυτή. Όταν η αναλογία του Οµίλου επί των ζηµιών της συγγενούς εταιρίας υπερβαίνει την
απεικονιζόµενη λογιστική αξία της επένδυσης, η λογιστική αξία της επένδυσης µειώνεται στο µηδέν και παύει η αναγνώριση
περαιτέρω ζηµιών, εκτός αν ο Όµιλος έχει αναλάβει υποχρεώσεις ή ενδεχόµενες υποχρεώσεις της συγγενούς εταιρίας,
πέραν εκείνων που προκύπτουν από τη µετοχική ιδιότητα.
Τα ενδοοµιλικά υπόλοιπα και οι ενδοοµιλικές συναλλαγές καθώς και τα κέρδη του Οµίλου, που έχουν προκύψει από
ενδοοµιλικές συναλλαγές και δεν έχουν πραγµατοποιηθεί ακόµη (σε επίπεδο Οµίλου), απαλείφονται κατά τη σύνταξη των
ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.
Οι συµµετοχές της µητρικής Εταιρείας στις ενοποιούµενες θυγατρικές της αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τυχόν
σωρευµένες ζηµίες αποµείωσης.
Στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της µητρικής, οι συµµετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις επιµετρούνται στο κόστος
κτήσης µείον τυχόν σωρευµένες ζηµιές αποµείωσης.
3.Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές στην εφαρµογή λογιστικών αρχών/ Νέα Πρότυπα και
∆ιερµηνείες
Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί και είναι υποχρεωτικής εφαρµογής για τις ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2019 ή µεταγενέστερα.
Οι λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν κατά την προετοιµασία των ενδιάµεσων συνοπτικών ενοποιηµένων
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων είναι συνεπείς µε εκείνες που ακολουθήθηκαν κατά την προετοιµασία των ετήσιων
ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2018 εκτός από την υιοθέτηση
των νέων προτύπων υποχρεωτικής εφαρµογής για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2019.
Στην χρήση 2019 ο Όµιλος υιοθέτησε το πρότυπο ∆ΠΧΑ 16 και όπως απαιτείται από το ∆ΛΠ 34, η φύση και το αποτέλεσµα
αυτών των αλλαγών που προέκυψαν από την υιοθέτηση αυτή παρουσιάζονται παρακάτω. Όπου δεν αναφέρεται
διαφορετικά οι άλλες τροποποιήσεις και ερµηνείες που ισχύουν για πρώτη φορά στη χρήση 2019, δεν έχουν επίδραση στις
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου . Ο Όµιλος δεν υιοθέτησε πρόωρα πρότυπα, ερµηνείες ή τροποποιήσεις
που έχουν εκδοθεί από Σ.∆.Λ.Π. και υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά δεν έχουν υποχρεωτική εφαρµογή στη
χρήση 2019.
Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονοµική χρήση 2018
∆ΠΧΑ 16 «Μισθώσεις»
Στις 13 Ιανουαρίου 2016 το Σ∆ΛΠ εξέδωσε το ∆ΠΧΑ 16 που αντικατέστησε το ∆ΛΠ 17 και τις ∆ιερµηνείες 4, 15 και 27.
Σκοπός του προτύπου είναι να εξασφαλίσει ότι οι µισθωτές και οι εκµισθωτές παρέχουν χρήσιµη πληροφόρηση που
παρουσιάζει εύλογα την ουσία των συναλλαγών που αφορούν µισθώσεις. Το ∆ΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο µοντέλο για το
λογιστικό χειρισµό από την πλευρά του µισθωτή, το οποίο απαιτεί ο µισθωτής να καταχωρίζει περιουσιακά στοιχεία και
υποχρεώσεις για όλες τις συµβάσεις µισθώσεων µε διάρκεια άνω των 12 µηνών, εκτός εάν το υποκείµενο περιουσιακό
στοιχείο είναι µη σηµαντικής αξίας. Σχετικά µε το λογιστικό χειρισµό από την πλευρά του εκµισθωτή, το ∆ΠΧΑ 16
ενσωµατώνει ουσιαστικά τις απαιτήσεις του ∆ΛΠ 17. Εποµένως, ο εκµισθωτής συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις συµβάσεις
µισθώσεων σε λειτουργικές και χρηµατοδοτικές µισθώσεις, και να ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό χειρισµό για κάθε τύπο
σύµβασης. Το νέο πρότυπο εφαρµόστηκε στην ετήσια λογιστική περίοδο που ξεκίνησε την 1 Ιανουαρίου 2019.
Μετάβαση στο ∆ΠΧΑ 16
Ο Όµιλος υιοθέτησε το ∆ΠΧΑ 16 αναδροµικά καταχωρίζοντας τη σωρευτική επίπτωση της αρχικής εφαρµογής στην καθαρή
θέση της 1.1.2019 και δεν αναµόρφωσε τη συγκριτική πληροφορία . Ο Όµιλος επέλεξε να εφαρµόσει το πρότυπο στις
συµβάσεις που είχαν αναγνωριστεί πριν την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του ∆ΠΧΑ 16 ως µισθώσεις εφαρµόζοντας το ∆ΛΠ
17 και την ∆ιερµηνεία Ε∆∆ΠΧΑ 4. Συνεπώς, ο Όµιλος δεν θα εφαρµόσει το πρότυπο στις συµβάσεις που δεν είχαν
προηγουµένως προσδιοριστεί ως συµβάσεις µίσθωσης σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 17 και τη ∆ιερµηνεία Ε∆∆ΠΧΠ 4.
Η Εταιρεία επέλεξε να χρησιµοποιήσει τις εξαιρέσεις που προβλέπονται από το πρότυπο για τις συµβάσεις µίσθωσης οι
οποίες λήγουν εντός 12 µηνών από την ηµεροµηνία της αρχικής εφαρµογής και των συµβάσεων µίσθωσης για τις οποίες το
υποκείµενο περιουσιακό στοιχείο είναι χαµηλής αξίας.
Σηµειώνεται ότι η Εταιρεία για τις µισθώσεις που λήγουν εντός του 2019 και που, ωστόσο, αναµένεται να ανανεωθούν,
προέβη σε εκτιµήσεις για την ανανέωσή τους.
οι επιπτώσεις από την υιοθέτηση του ∆ΠΧΑ 16 αναφέρονται στη Σηµείωση 5.3 και 5.11 των ενδιάµεσων συνοπτικών
ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.

∆ΠΧΑ 9 (Τροποποίηση) « Χρηµατοοικονοµικά Μέσα - Χαρακτηριστικά προπληρωµής µε αρνητική αποζηµίωση»
Το Συµβούλιο εξέδωσε στις 12 Οκτωβρίου 2017 τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 9, µε την οποία επιτρέπεται σε κάποια
προπληρωτέα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού µε χαρακτηριστικά αρνητικής αποζηµίωσης, που διαφορετικά θα
αποτιµώνται στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων, να αποτιµηθούν στο αναπόσβεστο κόστος ή στην εύλογη αξία
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µέσω των λοιπών αποτελεσµάτων που καταχωρούνται απευθείας στην καθαρή θέση. Η τροποποίηση του ∆ΠΧΑ 9
αποσαφηνίζει ότι οι συµβατικοί όροι που διέπουν ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού είναι αποκλειστικά ταµειακές
ροές κεφαλαίου και τόκου επί του απλήρωτου κεφαλαίου, που θα πρέπει να καταβληθούν σε συγκεκριµένες ηµεροµηνίες
(Solely Payments of Principal and Interest- SPPI), ανεξάρτητα από το γεγονός που προκαλεί την πρόωρη λήξη του
συµβολαίου και ανεξάρτητα από το ποιο αντισυµβαλλόµενο µέρος καταβάλλει ή εισπράττει τη δίκαιη αποζηµίωση για την
πρόωρη λήξη του συµβολαίου.
Ε∆∆ΠΧΑ 23 ∆ιερµηνεία «Αβεβαιότητα σχετικά µε το χειρισµό θεµάτων φορολογίας εισοδήµατος»
Την 7 Ιουνίου 2017 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τη ∆ιερµηνεία 23. Η ∆ιερµηνεία 23 έχει
εφαρµογή στον προσδιορισµό του φορολογητέου κέρδους (φορολογική ζηµία), τις φορολογικές βάσεις, τις αχρησιµοποίητες
φορολογικές ζηµίες, τις αχρησιµοποίητες φορολογικές ελαφρύνσεις και τους φορολογικούς συντελεστές, όταν υπάρχει
αβεβαιότητα ως προς την ορθότητα των φορολογικών χειρισµών σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 12. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει
να εξετάζεται:
• εάν οι φορολογικοί χειρισµοί πρέπει να εξετάζονται συλλογικά ή εξατοµικευµένα και υπό την παραδοχή ότι οι έλεγχοι θα
διενεργηθούν από τις φορολογικές Αρχές έχοντας πλήρη γνώση των σχετικών πληροφοριών
• η πιθανότητα να γίνει αποδεκτός ο προσδιορισµός του φορολογητέου κέρδους (φορολογικής ζηµίας), των φορολογικών
βάσεων, των αχρησιµοποίητων φορολογικών ζηµιών, των αχρησιµοποίητων πιστώσεων φόρου και των φορολογικών
συντελεστών από τις φορολογικές Αρχές, και
• η επαναξιολόγηση των κρίσεων και εκτιµήσεων εάν αλλάξουν τα γεγονότα και οι περιστάσεις
Ετήσιες Βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ, Κύκλος 2015-2017
Οι κατωτέρω τροποποιήσεις του Κύκλου 2015-2017, εκδόθηκαν από το Συµβούλιο τον ∆εκεµβρίου του 2017.
∆ΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων και ∆ΠΧΑ 11 Κοινές Συµφωνίες
Οι τροποποιήσεις του ∆ΠΧΑ 3 διευκρινίζουν ότι όταν µια οικονοµική οντότητα αποκτά τον έλεγχο µιας επιχείρησης που
αποτελούσε κοινή επιχείρησή της, θα πρέπει να προχωρήσει σε αποτίµηση των συµφερόντων που είχε προηγουµένως στην
επιχείρηση αυτή.
Οι τροποποιήσεις του ∆ΠΧΑ 11 διευκρινίζουν ότι µια οντότητα που συµµετέχει, αλλά δεν έχει από κοινού τον έλεγχο µιας
κοινής επιχείρησης µπορεί να αποκτήσει από κοινού έλεγχο στην κοινή επιχείρηση, της οποίας η δραστηριότητα αποτελεί
επιχείρηση όπως ορίζεται στο ∆ΠΧΑ 3. Σε τέτοιες περιπτώσεις, τα συµφέροντα στην κοινή επιχείρηση που κατείχε
προηγουµένως δεν αποτιµώνται εκ νέου.
∆ΛΠ 12 Φόροι Εισοδήµατος
Το Συµβούλιο τροποποιώντας το ∆ΛΠ 12 διευκρίνισε ότι µια οικονοµική οντότητα πρέπει να καταχωρίζει όλες τις
φορολογικές επιπτώσεις που προκύπτουν από τη διανοµή µερισµάτων στα αποτελέσµατα, στα άλλα συνολικά εισοδήµατα ή
στα ίδια κεφάλαια, ανάλογα µε το πού η οντότητα καταχώρισε την αρχική συναλλαγή από την οποία προέκυψαν τα
διανεµόµενα κέρδη και εν συνεχεία το µέρισµα.
∆ΛΠ 23 Κόστος δανεισµού
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι εάν ο δανεισµός που λήφθηκε ειδικά για την απόκτηση περιουσιακού στοιχείου
παραµείνει σε εκκρεµότητα και το σχετικό περιουσιακό στοιχείο έχει καταστεί έτοιµο για την προοριζόµενη χρήση ή πώλησή
του, τότε το υπόλοιπο του δανεισµού αυτού θα πρέπει να συµπεριλαµβάνεται στα κεφάλαια του γενικού δανεισµού κατά τον
υπολογισµό του επιτοκίου κεφαλαιοποίησης.

∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Μακροπρόθεσµες συµµετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες»
Το Συµβούλιο, τον Οκτώβριο του 2017, εξέδωσε τροποποιήσεις στο πρότυπο ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε συγγενείς
επιχειρήσεις και κοινοπραξίες». Με αυτή την τροποποίηση, το Συµβούλιο διευκρίνισε ότι η εξαίρεση στο ∆ΠΧΑ 9 ισχύει µόνο
για συµµετοχές που παρακολουθούνται λογιστικά µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης. Οι οντότητες θα πρέπει να εφαρµόζουν
το ∆ΠΧΑ 9 στα άλλα συµφέροντα σε συγγενείς και κοινοπραξίες, συµπεριλαµβανοµένων των µακροπρόθεσµων
συµφερόντων στα οποία δεν εφαρµόζεται η µέθοδος της καθαρής θέσης και τα οποία, στην ουσία, αποτελούν µέρος της
καθαρής επένδυσης σε αυτές τις συγγενείς και κοινοπραξίες.
∆ΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζοµένους» – Τροποποίηση, περικοπή ή διακανονισµός του
Προγράµµατος Παροχών.
η

Το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων την 7 Φεβρουαρίου 2018 εξέδωσε τροποποίηση στο ∆ΛΠ 19 µε την
οποία διευκρινίζει τον τρόπο µε τον οποίο πρέπει να προσδιορίζεται το κόστος υπηρεσίας όταν προκύπτουν αλλαγές στο
πρόγραµµα καθορισµένων παροχών. Σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 19 σε περίπτωση τροποποίησης, περικοπής ή διακανονισµού,
απαιτείται επανυπολογισµός της καθαρής υποχρέωσης ή απαίτησης των καθορισµένων παροχών. Η τροποποίηση του ∆ΛΠ
19 προβλέπει ότι θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν οι αναθεωρηµένες παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν και κατά τον
επανυπολογισµό της καθαρής υποχρέωσης ή απαίτησης προκειµένου να προσδιοριστεί το κόστος υπηρεσίας και ο καθαρός
τόκος για την υπόλοιπη περίοδο µετά την αλλαγή στο πρόγραµµα.
Επίσης, µε την τροποποίηση του ∆ΛΠ 19 αποσαφηνίζεται η επίδραση µίας τροποποίησης, περικοπής ή διακανονισµού στις
απαιτήσεις αναφορικά µε τον περιορισµό στην καταχώριση της καθαρής απαίτησης (ανώτατο όριο περιουσιακού στοιχείου).
Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά για µεταγενέστερες περιόδους που δεν έχουν εφαρµοστεί νωρίτερα από
την Εταιρεία τον Όµιλο και δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε.:
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∆ΠΧΑ 17 «Ασφαλιστήρια Συµβόλαια»
Στις 18 Μαΐου 2017 το Σ∆ΛΠ εξέδωσε το ∆ΠΧΑ 17, το οποίο αντικαθιστά το υφιστάµενο πρότυπο ∆ΠΧΑ 4.
To ∆ΠΧΑ 17 θεσπίζει τις αρχές για την καταχώριση, αποτίµηση, παρουσίαση και τις γνωστοποιήσεις των ασφαλιστηρίων
συµβολαίων µε στόχο την παροχή µιας περισσότερο οµοιόµορφης προσέγγισης αποτίµησης και παρουσίασης για όλα τα
ασφαλιστήρια συµβόλαια.
Το ∆ΠΧΑ 17 απαιτεί η αποτίµηση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων να µην διενεργείται στο ιστορικό κόστος αλλά στην
τρέχουσα αξία µε τρόπο συνεπή και µε τη χρήση:
αµερόληπτων αναµενόµενων σταθµισµένων εκτιµήσεων µελλοντικών ταµειακών ροών µε βάση επικαιροποιηµένες
παραδοχές,
προεξοφλητικών επιτοκίων που αντικατοπτρίζουν τα χαρακτηριστικά ταµειακών ροών των συµβάσεων και
εκτιµήσεων σχετικά µε τους χρηµατοοικονοµικούς και µη κινδύνους που προκύπτουν από την έκδοση των
ασφαλιστήριων συµβολαίων.

•
•
•

Το νέο πρότυπο εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2021.
Τροποποιήσεις των παραποµπών στο εννοιολογικό πλαίσιο των ∆ΠΧΑ (που εκδόθηκαν στις 29 Μαρτίου 2018)
η

Την 29 Μαρτίου 2018 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε το αναθεωρηµένο εννοιολογικό πλαίσιο
το οποίο επανακαθορίζει:
-το σκοπό της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης,
-τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των οικονοµικών καταστάσεων,
-τους ορισµούς του περιουσιακού στοιχείου, της υποχρέωσης, της καθαρής θέσης, καθώς και των εσόδων και των εξόδων,
-τα κριτήρια αναγνώρισης και τις οδηγίες σχετικά µε τον χρόνο της διαγραφής περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων
στις οικονοµικές καταστάσεις,
-τις βάσεις αποτίµησης και οδηγίες σχετικά µε τον τρόπο που πρέπει να χρησιµοποιούνται και,
-έννοιες και καθοδήγηση σχετικά µε την παρουσίαση και τις γνωστοποιήσεις
Ο σκοπός της αναθεώρησης του εννοιολογικού πλαισίου είναι η υποβοήθηση όσον προετοιµάζουν οικονοµικές καταστάσεις
να αναπτύσσουν συνεπείς λογιστικές πολιτικές για συναλλαγές και άλλα γεγονότα που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής
των υπαρχόντων προτύπων ή όταν ένα πρότυπο δίνει δυνατότητα επιλογής µεταξύ λογιστικών πολιτικών. Επιπλέον,
σκοπός της αναθεώρησης είναι να βοηθήσει όλα τα εµπλεκόµενα µέρη να κατανοήσουν και να ερµηνεύσουν τα πρότυπα.
Το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε επίσης ένα συνοδευτικό έγγραφο, «Τροποποιήσεις στις
παραποµπές του εννοιολογικού πλαισίου», το οποίο καθορίζει τις τροποποιήσεις των προτύπων που επηρεάζονται
προκειµένου να επικαιροποιηθούν οι αναφορές στο αναθεωρηµένο εννοιολογικό πλαίσιο.
Η τροποποίηση εφαρµόζεται από τους συντάκτες που αναπτύσσουν λογιστικές πολιτικές βάσει του εννοιολογικού πλαισίου,
στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2020.
∆ΛΠ 1 και ∆ΛΠ 8 (τροποποιήσεις) «Ορισµός του σηµαντικού»
Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν τον ορισµό του σηµαντικού και τον τρόπο µε τον οποίο πρέπει να εφαρµοσθεί,
συµπεριλαµβάνοντας στον ορισµό καθοδήγηση που µέχρι στιγµής έχει αναφερθεί σε άλλα ∆ΠΧΑ. Ο ορισµός του
σηµαντικού, που αποτελεί µία σηµαντική λογιστική έννοια στα ∆ΠΧΑ, βοηθά τις εταιρείες να αποφασίσουν κατά πόσο οι
πληροφορίες πρέπει να περιλαµβάνονται στις οικονοµικές τους καταστάσεις. Ο επικαιροποιηµένος ορισµός τροποποιεί το
∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων» και το ∆ΛΠ 8 «Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές στις Λογιστικές
Εκτιµήσεις και Λάθη». Η τροποποίηση διασφαλίζει ότι ο ορισµός του σηµαντικού είναι συνεπής σε όλα τα πρότυπα των
∆ΠΧΑ. Η τροποποίηση ισχύει από την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2020.
∆ΠΧΑ 3 (Τροποποίηση) «Συνενώσεις επιχειρήσεων»
Η τροποποίηση αφορά τη βελτίωση του ορισµού της επιχείρησης µε σκοπό να βοηθήσει τις εταιρείες να καθορίσουν κατά
πόσον µια εξαγορά που πραγµατοποιούν αφορά επιχείρηση ή οµάδα περιουσιακών στοιχείων. Ο τροποποιηµένος ορισµός
της επιχείρησης επικεντρώνεται στο παραγόµενο προϊόν µιας επιχείρησης, που είναι η παροχή αγαθών και υπηρεσιών
στους πελάτες, ενώ ο προηγούµενος ορισµός εστίαζε στις αποδόσεις µε τη µορφή µερισµάτων, χαµηλότερου κόστους ή
άλλου οικονοµικού οφέλους απευθείας στους επενδυτές ή άλλους ιδιοκτήτες, µέλη ή συµµετέχοντες.
Οι εταιρείες υποχρεούνται να εφαρµόζουν τον τροποποιηµένο ορισµό της επιχείρησης σε εξαγορές που θα
πραγµατοποιηθούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2020.
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4.

Πληροφόρηση κατά τοµέα

Ο όµιλος έχει τρεις τοµείς:
•

Εµπορικά ακίνητα (καταστήµατα – εµπορικά κέντρα)

•

Βιοµηχανικά Κτίρια (Κέντρα logistics)

•

Λοιπές ∆ραστηριότητες

Οι λογιστικές πολιτικές για τους λειτουργικούς τοµείς είναι ο ίδιες µε αυτές που περιγράφονται στις σηµαντικές λογιστικές
πολιτικές των ετησίων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.
Η αποδοτικότητα των τοµέων επιµετράτε στην βάση του αποτελέσµατος, κέρδους ή ζηµίας προ αποσβέσεων, λοιπών
εσόδων, εσόδων από τόκους και φόρου εισοδήµατος και δίχως να λαµβάνονται υπόψη τα διοικητικά έξοδα που είναι
επουσιώδη.
Οι δια τοµεακές πωλήσεις τιµολογούνται µε τις τιµές που ισχύουν και για τους εκτός οµίλου πελάτες.
Οι λειτουργικοί τοµείς είναι στρατηγικές µονάδες που παρακολουθούνται ξεχωριστά από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο (CODM)
διότι αφορούν διαφορετικούς τοµείς της αγοράς ακινήτων, µε ξεχωριστές αποδόσεις (yields) .
Αποτέλεσµα, Περιουσιακά Στοιχεία και Υποχρεώσεις τοµέων την 30/06/2019
Εµπορικά Ακίνητα

Εσοδα από εξωτερικούς πελάτες
Αποτέλεσµα από επιµέτρηση στην εύλογη αξία των επενδυτικών
ακινήτων
Άλλα έσοδα
Κέρδη από πώληση επενδυτικών ακινήτων
Σύνολο
Εξοδα τοµέων
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα
Αποτελέσµατα ανά τοµέα
Κέρδη/(Ζηµίες) από διάθεση µη κυκλοφορούντων στοιχείων
Κέρδη/(Ζηµίες) από Πώληση τίτλων διαθέσιµων προς πώληση
Κέρδος από αποτίµηση λόγω αναδιάθρωσης δανειακών
χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων
Εσοδα από τόκους
Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος
Καθαρά κέρδη
30/6/2019
Ενεργητικό
Στοιχεία ενεργητικού ανά τοµέα
Μη κατανεµηµένα στοιχεία ενεργητικού
Συνολικά στοιχεία ενεργητικού
Υποχρεώσεις
∆άνεια και Υποχρεώσεις ανά τοµέα
Μη κατανεµηµένες υποχρεώσεις
Συνολικές Υποχρεώσεις
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Βιοµηχανικά
Ακίνητα

Λοιπές
δραστηριότη

Σύνολο

807.658,84

745.948,74

62.308,55

1.615.916,13

0,00
486.715,95

0,00

0,00
140.620,88

1.294.374,79
-1.263.713,77
-318.470,43
-287.809,41

745.948,74
-29.179,41
-416.409,17
300.360,16

202.929,43
-149.254,64
-652,33
53.022,46

0,00
627.336,83
0,00
2.243.252,96
-1.442.147,82
-735.531,93
65.573,21
31.132,06
1.496,27
10.299.392,03
3,20
10.397.596,77
-1.852.171,37
8.545.425,40

53.358.154,00

19.000.000,00 5.150.560,00

77.508.714,00
2.894.070,08
80.402.784,08

105.297.089,03

22.544.956,20 1.494.586,05

129.336.631,28
7.727.395,46
137.064.026,74

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 01/01 -30/06/2019
Ποσά σε ΕΥΡΩ (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

Αποτέλεσµα, Περιουσιακά Στοιχεία και Υποχρεώσεις τοµέων την 30/06/2018
Εµπορικά Ακίνητα

Βιοµηχανικά
Ακίνητα

876.221,60

Σύνολο

147.529,48

1.770.669,76

Εσοδα από εξωτερικούς πελάτες
Αποτέλεσµα από επιµέτρηση στην εύλογη αξία των επενδυτικών
ακινήτων
Άλλα έσοδα
Κέρδη από πώληση επενδυτικών ακινήτων
Σύνολο
Εξοδα τοµέων
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα
Αποτελέσµατα ανά τοµέα
Αποµείωση αξίας Χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων
Εσοδα από τόκους
Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος
Καθαρά κέρδη

1.141.577,79
-1.288.007,67
-1.195.173,45
-1.341.603,33

31/12/2018
Ενεργητικό
Στοιχεία ενεργητικού ανά τοµέα
Μη κατανεµηµένα στοιχεία ενεργητικού
Συνολικά στοιχεία ενεργητικού

53.358.154,00

19.000.000,00

5.150.560,00

77.508.714,00
2.743.508,69
80.252.222,69

111.701.679,82

22.128.547,03

1.494.586,05

135.324.812,90
10.137.534,49
145.462.347,39

Υποχρεώσεις
∆άνεια και Υποχρεώσεις ανά τοµέα
Μη κατανεµηµένες υποχρεώσεις
Συνολικές Υποχρεώσεις

746.918,68

Λοιπές
δραστηριότη

265.356,19

0,00
305.359,78
0,00
2.076.029,54
-1.506.934,11
-1.616.259,92
-1.047.164,49

40.003,59
746.918,68
-36.660,39
-419.791,49
290.466,80

187.533,07
-182.266,05
-1.294,98
3.972,04

1,90
-1.047.162,59
-453.214,78
-1.500.377,37

Ο Όµιλος δραστηριοποιείται µόνο στην ελληνική αγορά και τα έσοδα του είναι µισθώµατα και έσοδα παροχής υπηρεσιών σε
συγκεκριµένο χρονικό σηµείο όπου είναι εγκατεστηµένα και τα περιουσιακά του στοιχεία.

5.

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες επί των Ενδιάµεσων Χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων

5.1 Επενδύσεις σε ακίνητα

Υπόλοιπο έναρξης περιόδου
Μεταβολές εύλογης αξίας
Υπόλοιπο λήξης περιόδου

Ο Όµιλος
30/6/2019
31/12/2018
77.508.714,00
82.225.000,00
-4.716.286,00
77.508.714,00
77.508.714,00

Η Εταιρεία
30/6/2019
31/12/2018
37.154.440,00 37.324.440,00
-170.000,00
37.154.440,00 37.154.440,00

77.508.714,00

37.154.440,00 37.154.440,00

77.508.714,00

Οι επενδύσεις σε ακίνητα επιµετρώνται στην εύλογη αξία βάσει εκτιµήσεων της διοίκησης οι οποίες υποστηρίζονται από
εκθέσεις ανεξάρτητου Ορκωτού Εκτιµητή µε βάση τις µεθόδους που είναι αποδεκτές από τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (µέθοδος συγκριτικών στοιχείων και κτηµαταγοράς, µέθοδος κεφαλαιοποίησης εσόδων,
µέθοδος αξιοποίησης και µέθοδος υπολειµµατικής αξίας αντικατάστασης).Οι εύλογες αξίες των ακινήτων προσδιορίσθηκαν
κατά την 31.12.2018 από ανεξάρτητο εκτιµητή (εταιρία Savills )µε την Μέθοδο Συγκριτικών Στοιχείων ή Κτηµαταγοράς, την
Επενδυτική Μέθοδο (Κεφαλαιοποίηση Εισοδήµατος – term & reversion method) και την µέθοδο Υπολειµµατικής Αξίας
(residual method) ( Επίπεδο Ιεραρχίας 2).
Οι κύριες παραδοχές είναι:
α) Συντελεστής κεφαλαιοποίησης (yield): 8,7%– 9% ανάλογα µε την κατηγορία και χαρακτηριστικά του ακινήτου
β) Συντελεστής προεξόφλησης ( target rate ή discount rate): ): 9,05% - 10,25% ανάλογα µε την κατηγορία και το συντελεστή
κεφαλαιοποίησης ( all risk yield) του ακινήτου.
Στις Επενδύσεις σε ακίνητα περιλαµβάνονται ακίνητα ποσού € 6.300 χιλ., τα οποία ο Όµιλος κατέχει ως µισθωτής βάσει
χρηµατοδοτικών µισθώσεων

ΣΕΛΙ∆Α 21 ΑΠΟ 34

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 01/01 -30/06/2019
Ποσά σε ΕΥΡΩ (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

-Επί των ανωτέρω ακινήτων του Οµίλου υφίστανται υποθήκες και προσηµειώσεις ύψους € 157.710 χιλ. για εξασφάλιση
τραπεζικών δανείων ύψους € 118.765 χιλ.
-Ο Όµιλος δεν έχει συµβατικές υποχρεώσεις για τις επισκευές και συντηρήσεις των επενδυτικών του ακινήτων.

5.2 Ενσώµατα Πάγια Στοιχεία
Τα ενσώµατα πάγια στοιχεία του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
ΟΜΙΛΟΣ
Πίνακας µεταβολών ενσώµατων πάγιων
στοιχείων ιδιοχρησιµοποιούµενων

Κτίρια

Έπιπλα &
Λοιπός
εξοπλισµός

Σύνολο

Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2018
Προσθήκες περιόδου
Μειώσεις περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2018
Σωρευµένες αποσβέσεις και αποµειώσεις
Υπόλοιπο 1.1.2018
Αποσβέσεις περιόδου
Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου

410.517,46
-16.249,07
394.268,39

884.409,57
17.174,11
-29.370,91
872.212,77

1.294.927,03
17.174,11
-45.619,98
1.266.481,16

327.754,68
31.723,30
-16.249,03

853.764,16
35.724,80
-29.370,71

1.181.518,84
67.448,10
-45.619,74

343.228,95

860.118,25

1.203.347,20

51.039,44

12.094,52

63.133,96

394.268,39

872.212,77

1.266.481,16

-304.356,12

71.319,34
-32.274,83

71.319,34
-336.630,95

89.912,27

911.257,28

1.001.169,55

343.228,95
3.312,01

860.118,25
16.090,35

1.203.347,20
19.402,36

Μεταφορές περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2018
Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2018

0,00

Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2019
Προσθήκες περιόδου
Μειώσεις περιόδου

0,00

Μεταφορές περιόδου
Υπόλοιπο 30.06.2019
Σωρευµένες αποσβέσεις και αποµειώσεις
Υπόλοιπο 1.1.2019
Αποσβέσεις περιόδου

-290.958,40

-32.273,70

-323.232,10

Υπόλοιπο 30.06.2019

Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου

55.582,56

843.934,90

899.517,46

Καθαρή λογιστική αξία 30.06.2019

34.329,71

67.322,38

101.652,09

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Πίνακας µεταβολών ενσώµατων πάγιων
στοιχείων ιδιοχρησιµοποιούµενων
Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2018
Προσθήκες περιόδου
Μειώσεις περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2018
Σωρευµένες αποσβέσεις και αποµειώσεις
Υπόλοιπο 1.1.2018
Αποσβέσεις περιόδου
Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2018
Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2018
Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2019
Προσθήκες περιόδου
∆ιαφορά αναπροσαρµογής
Μειώσεις περιόδου
Υπόλοιπο 30.06.2019
Σωρευµένες αποσβέσεις και αποµειώσεις
Υπόλοιπο 1.1.2019
Αποσβέσεις περιόδου
Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου
Υπόλοιπο 30.06.2019
Καθαρή λογιστική αξία 30.06.2019
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Κτίρια

Έπιπλα &
Λοιπός
εξοπλισµός

304.356,12

259.657,24

304.356,12

-10.215,91
249.441,33

265.859,13
25.099,28
290.958,41
13.397,71

259.649,02
-10.215,67
249.433,35
7,98

Σύνολο

564.013,36
0,00
-10.215,91
553.797,45
525.508,15
25.099,28
-10.215,67
540.391,76
13.405,69

304.356,12

249.441,33
555,87

-304.356,12
0,00

-30.465,99
219.531,21

553.797,45
555,87
0,00
-334.822,11
219.531,21

290.958,41
6.253,76
-297.212,17
0,00
0,00

249.433,35
159,43
-30.464,92
219.127,86
403,35

540.391,76
6.413,19
-327.677,09
219.127,86
403,35
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5.3 ∆ικαιώµατα χρήσης παγίων
Τα ∆ικαιώµατα χρήσης παγίων του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
Μ
η
Πίνακας µεταβολών ενσώµατων πάγιων
Κτίρια
χΣύνολο
στοιχείων ιδιοχρησιµοποιούµενων
α
ν
Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2019
16.306,81
16.306,81
Προσθήκες περιόδου
0,00
Υπόλοιπο 30.06.2019
16.306,81
16.306,81
Σωρευµένες αποσβέσεις και αποµειώσεις
Υπόλοιπο 1.1.2019
0,00
Αποσβέσεις µισθώσεων περιόδου
465,92
465,92
Υπόλοιπο 30.06.2019
465,92
465,92
Καθαρή λογιστική αξία 30.06.2019
15.840,89
15.840,89
Το ∆ΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο µοντέλο για το λογιστικό χειρισµό από την πλευρά του µισθωτή, το οποίο απαιτεί ο µισθωτής
να αναγνωρίζει περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες τις συµβάσεις µισθώσεων µε διάρκεια άνω των 12 µηνών,
εκτός εάν το υποκείµενο περιουσιακό στοιχείο είναι µη σηµαντικής αξίας.
Ο Όµιλος εφαρµόζει για πρώτη φορά το ∆ΠΧΑ 16 κατά την 1 Ιανουαρίου 2019 χρησιµοποιώντας την τροποποιηµένη
αναδροµική προσέγγιση. Βάσει αυτής της προσέγγισης, ο Όµιλος α) αναγνωρίζει µια υποχρέωση την οποία επιµετρά στην
παρούσα αξία όπως προκύπτει από την προεξόφληση των µισθωµάτων που αποµένουν να πληρωθούν µε το επιτόκιο
δανεισµού που ίσχυε κατά την ηµέρα της αρχικής εφαρµογής και β) αναγνωρίζει ένα δικαίωµα χρήσης παγίου επιµετρώντας
το δικαίωµα αυτό σε ένα ποσό το οποίο ισούται µε την αντίστοιχη υποχρέωση που θα αναγνωριστεί. Μετά την αρχική
αναγνώριση, ο Όµιλος θα α) επιµετρά τα δικαιώµατα χρήσης παγίων και θα τα αποσβένει µε σταθερό ρυθµό καθ’ όλη τη
διάρκεια της µίσθωσης και β) θα επιµετρά την αντίστοιχη υποχρέωση, αυξάνοντας και µειώνοντας το ανοιχτό υπόλοιπο µε
τρόπο που να αντικατοπτρίζει τον τόκο και τις πληρωµές µισθωµάτων αντίστοιχα.
Λογιστικός Χειρισµός
Κατά την υιοθέτηση του ∆ΠΧΑ 16, ο Όµιλος και η Εταιρεία εφάρµοσε ένα ενιαίο λογιστικό πλαίσιο για όλες τις µισθώσεις.
Ο Όµιλος και η Εταιρεία αναγνώρισε δικαιώµατα χρήσης παγίων και υποχρεώσεις για τις µισθώσεις αυτές που
προηγουµένως ταξινοµούνται ως λειτουργικές εκτός από τις µισθώσεις χαµηλής αξίας.
Η υποχρέωση µίσθωσης αναγνωρίστηκε ως η παρούσα αξία υπολειπόµενων πληρωµών, προ εξοφληµένης µε το κόστος
επιπρόσθετου δανεισµού κατά την ηµεροµηνία της αρχικής εφαρµογής. Ο Όµιλος και η Εταιρεία εφάρµοσε τις πρακτικές
διευκόλυνσης όπως παρακάτω:
Χρησιµοποίησε ένα ενιαίο προεξοφλητικό επιτόκιο για τις µισθώσεις ύψους 6% το οποίο προσδιορίστηκε µε βάση το
επιτόκιο του10ετούς οµολόγου του Ελληνικού ∆ηµοσίου αυξηµένο µε τον πιστωτικό κίνδυνο του Οµίλου.
Αξιολόγησε, µε βάση την προγενέστερη εµπειρία, τη διάρκεια των µισθώσεων των οποίων η σύµβαση περιλαµβάνει όρο
επέκτασης ή λύσης .
∆εν αξιολόγησε µισθώσεις που είναι αξίας χαµηλότερης €5.000
Παρακάτω παρατίθενται οι νέες λογιστικές πολιτικές του Όµιλου και της Εταιρείας κατά την υιοθέτηση του ∆ΠΧΑ 16, που
ισχύουν από την ηµεροµηνία της αρχικής εφαρµογής:
∆ικαίωµα χρήσης παγίων
Η Εταιρεία αναγνωρίζει δικαίωµα χρήσης παγίων στην έναρξη της µίσθωσης (την ηµεροµηνία που το περιουσιακό στοιχείο
είναι διαθέσιµο προ χρήση). Τα δικαιώµατα χρήσης παγίων επιµετρούνται στο κόστος τους, µειωµένο κατά τη
συσσωρευµένη απόσβεση και την αποµείωση της αξίας τους προσαρµοσµένο κατά την επιµέτρηση των αντίστοιχων
υποχρεώσεων µισθώσεων.
Τα δικαιώµατα χρήσης παγίων υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους.
Υποχρεώσεις µισθώσεων
Κατά την έναρξη της µίσθωσης η Εταιρεία αναγνωρίζει υποχρεώσεις µισθώσεων ίσες µε την παρούσα αξία των µισθωµάτων
κατά τη συνολική διάρκεια της σύµβασης µίσθωσης
Για να υπολογίσει την παρούσα αξία των πληρωµών, η Εταιρεία χρησιµοποιεί το κόστος επιπρόσθετου δανεισµού κατά την
ηµεροµηνία έναρξης της µίσθωσης, εάν το πραγµατικό επιτόκιο δεν προσδιορίζεται ευθέως από τη σύµβαση µίσθωσης. Το
επιτόκιο ορίστηκε σε 6% (βλέπε ανωτέρω). Μεταγενέστερα της έναρξης της µίσθωσης το ποσό των υποχρεώσεων
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µισθώσεων προσαυξάνεται µε έξοδα τόκων και µειώνεται µε τις πληρωµές µισθωµάτων που πραγµατοποιούνται. Επιπλέον,
η λογιστική αξία των υποχρεώσεων µισθώσεων επιµετράται εάν υπάρξει τροποποίηση σύµβαση, η οποιαδήποτε αλλαγή
στη διάρκεια της σύµβασης, στα σταθερά µισθώµατα ή στην αξιολόγηση αγοράς του περιουσιακού στοιχείου. (βλέπε και
Σηµείωση 5.11).
Για τον Όµιλο και την Εταιρεία το πρώτο εξάµηνο 2019 καταχωρήθηκαν ως χρηµατοοικονοµικά έξοδα µισθώσεων το ποσό
των € 244,01. και ως αποσβέσεις δικαιώµατος χρήσης το ποσό των € 465,92 .
5.4 Επενδύσεις σε θυγατρικές
Οι επενδύσεις της Εταιρείας για τις 30/06/2019 και 31/12/2018 έχουν ως εξής:
Εταιρεία
30/6/2019
Υπόλοιπο έναρξης χρήσης
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών
Αποµείωση αξίας επενδύσεων σε θυγατρικές εταιρείες
Υπόλοιπο τέλους χρήσης

376.189,05
785,00
376.974,05

31/12/2018
4.525.000,00
6.189,05
-4.155.000,00
376.189,05

Η Εταιρεία συµµετέχει στο µετοχικό κεφάλαιο των κάτωθι εταιρειών:
30/6/2019
ΕΜΕΛ ΑΕ
PASAL CYPRUS LTD
Επενδύσεις σε θυγατρικές

Κόστος
25.000,00
351.974,05
376.974,05

Ποσοστό
88,79%
100%

Κόστος
25.000,00
351.189,05
376.189,05

Ποσοστό
88,79%
100%

31/12/2018
ΕΜΕΛ ΑΕ
PASAL CYPRUS LTD
Επενδύσεις σε θυγατρικές

Τα ποσά αυτά αντιπροσωπεύουν το κόστος κτήσεως των εν λόγω συµµετοχών, µείον τις συσσωρευµένες αποµειώσεις.
5.5 Τα αξιόγραφα αποτιµώµενα στη εύλογη αξία µέσω λοιπών εσόδων
Η κίνηση του λογαριασµού έχει ως εξής:
Ο Όµιλος
Υπόλοιπο 31/12/2018
Αγορές
Κόστος Πωλήσεων
Μεταβολή εύλογης αξίας
Υπόλοιπο 30/06/2019

Η Εταιρεία

53.452,20

10.939,20

-1.602,00
3.456,68
55.306,88

-1.602,00
622,48
9.959,68

Στα αξιόγραφα του Οµίλου και της εταιρείας περιλαµβάνονται µετοχές εισηγµένων εταιρειών στο Χρηµατιστήριο Αθηνών ,
που επιµετρούνται την εύλογη αξία βάσει χρηµατιστηριακών τιµών που προκύπτουν από ενεργό αγορά ( Επίπεδο Ιεραρχίας
1)
5.6 Εµπορικές απαιτήσεις
Οι πελάτες – µισθωτές του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:

Πελάτες-Μισθωτές ακινήτων
Γραµµάτια εισπρακτέα
Επιταγές εισπρακτέες
Επιταγές σε καθυστέρηση
Μείον: Αποµειώσεις για επισφαλείς
απαιτήσεις
Πελάτες (εισπράξιµες απαιτήσεις)

Ο Όµιλος
30/6/2019
31/12/2018
864.534,92
1.122.633,62
76.091,35
76.091,35
5.009,60
63.859,35
502.087,60
490.087,60
-1.017.259,36
430.464,11

-1.018.044,32
734.627,60

Η Εταιρεία
30/6/2019
31/12/2018
103,04
820,49
0,00
0,00
55.266,36
0,00
-84,12
18,92

-84,12
56.002,73

Η χρονική ενηλικίωση των εµπορικών απαιτήσεων (καθαρή από τις αναµενόµενες πιστωτικές ζηµίες) έχει ως εξής:
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Ο Όµιλος
Η Εταιρεία
30/6/2019
31/12/2018 30/6/2019
31/12/2018
27.446,80
139.067,42
18,92
56.002,73
Χωρίς Καθυστέρηση
1-90 µέρες
82.298,49
93.498,34
91-120 µέρες
51.767,43
58.812,37
121-180 µέρες
7.261,38
8.249,56
>181 ηµέρες
261.690,02
434.999,91
Σύνολο
430.464,12
734.627,60
18,92
56.002,73
Ο Όµιλος και η Εταιρεία εφάρµοσαν την απλοποιηµένη προσέγγιση της παραγράφου 5.5.15 του ∆.Π.Χ.Α. 9, βάσει της
οποίας ο αντίθετος λογαριασµός των αναµενόµενων πιστωτικών ζηµιών από απαιτήσεις από πελάτες προσδιορίζεται στο
ποσό που προκύπτει µε βάση τη συνολική διάρκεια των απαιτήσεων.
Για τον προσδιορισµό των εν λόγω ζηµιών χρησιµοποιήθηκε πίνακας χρονολογικής ανάλυσης και
ποσοστών, που αναπτύχθηκε µε τη χρήση ιστορικών δεδοµένων και εύλογων προβλέψεων για το µέλλον.
Η κίνηση της Αποµείωσης για επισφαλείς απαιτήσεις έχει ως εξής:
Ο Όµιλος
Η Εταιρεία
30/6/2019
31/12/2018 30/6/2019
31/12/2018
1.018.044,32
910.721,03
84,12
Υπόλοιπο έναρξης χρήσης
0,00
55.040,94
Αλλαγή λογιστικής πολιτικής (∆ΠΧΑ 9)
11,23
52.282,35
Αποµειώσεις περιόδου
72,89
-784,96
Χρησιµοποιηθείσα πρόβλεψη
Υπόλοιπο τέλος χρήσης
1.017.259,36
1.018.044,32
84,12
84,12

5.7 Λοιπές απαιτήσεις
Οι Λοιπές απαιτήσεις του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
Ο Όµιλος
30/6/2019
31/12/2018
454.831,73
299.574,98
2.084,23
2.083,76
0,00
1.413,25

Χρεώστες διάφοροι
Ελληνικό ∆ηµόσιο
Προκαταβολές για κτήση παγίων
Λογ/σµοί διαχ/σεως προκαταβολών
& πιστώσεων

180,72
122.189,43
46.003,00
625.289,11

Έξοδα εποµένων χρήσεων
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα
Σύνολο

148.804,01
30.960,74
482.836,74

Η Εταιρεία
30/6/2019
31/12/2018
2.507.618,05
2.340.377,75
10,68
10,55
0,00
0,00
79.402,14
0,00
2.587.030,87

0,00
77.890,10
0,00
2.418.278,40

5.8 Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Τα ταµιακά διαθέσιµα του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής :
Ο Όµιλος

Η Εταιρεία

Ταµείο
Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας

30/6/2019
237,89
1.648.690,76

31/12/2018

30/6/2019
31/12/2018
88,62
8.393,88
20,49
1.120.217,63 1.591.538,82 1.050.811,13

Σύνολο

1.648.928,65

1.128.611,51 1.591.559,31 1.050.899,75

5.9 Μετοχικό Κεφάλαιο
Κατά την 30η Ιουνίου 2019, το καταβληµένο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε 7.483.970 Ευρώ, διαιρούµενο σε
14.967.940 ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,50 Ευρώ η κάθε µία.
Στις 30 Ιουνίου 2019 δεν κατέχονται µετοχές της Εταιρίας είτε από την ίδια είτε από θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις

5.10 ∆άνεια
Τα δάνεια του Οµίλου και της Εταιρείας έχουν χορηγηθεί από Ελληνικές τράπεζες και είναι σε ευρώ. Τα ποσά, που είναι
αποπληρωτέα εντός ενός έτους από την ηµεροµηνία του ισολογισµού, χαρακτηρίζονται ως βραχυπρόθεσµα ενώ τα ποσά,
που είναι αποπληρωτέα σε µεταγενέστερο στάδιο, χαρακτηρίζονται ως µακροπρόθεσµα.
Τα δάνεια του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται, ως εξής:
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Μακροπρόθεσµα Τραπεζικά δάνεια
Βραχυπρόθεσµα Τραπεζικά δάνεια
Σύνολο δανείων

Ο Όµιλος
30/6/2019
31/12/2018
Βραχυπρόθεσµες Μακροπρόθεσµες Βραχυπρόθεσµες Μακροπρόθεσµες
υποχρεώσεις
υποχρεώσεις
υποχρεώσεις
υποχρεώσεις
14.159.510,15
63.726.279,51
13.074.168,07
14.286.527,51
40.707.122,82
100.761.101,71
54.866.632,97
63.726.279,51
113.835.269,78
14.286.527,51

Μακροπρόθεσµα Τραπεζικά δάνεια
Βραχυπρόθεσµα Τραπεζικά δάνεια
Σύνολο δανείων

Η Εταιρεία
30/6/2019
31/12/2018
Βραχυπρόθεσµες Μακροπρόθεσµες Βραχυπρόθεσµες Μακροπρόθεσµες
υποχρεώσεις
υποχρεώσεις
υποχρεώσεις
υποχρεώσεις
14.156.995,45
14.286.527,51
13.074.168,07
14.286.527,51
40.544.700,57
40.851.947,32
54.701.696,02
14.286.527,51
53.926.115,39
14.286.527,51

Η λήξη των µακροπρόθεσµων δανείων έχει ως εξής :
Μέχρι 1 έτος
Από 2 έως 5 έτη
Περισσότερο των 5 ετών
Σύνολο
Μείον : Μελλοντικές χρηµατοοικονοµικές
χρεώσεις
Τρέχουσα αξία υποχρεώσεων
Η Τρέχουσα αξία των υποχρεώσεων έχει ως εξής:
Ποσά σε ευρώ
Μέχρι 1 έτος
Από 2 έως 5 έτη
Περισσότερο των 5 ετών
Σύνολο

Ο Όµιλος
30/6/2019
31/12/2018
15.253.840,15
13.931.359,72
69.246.743,01
15.000.853,89
0,00
0,00
84.500.583,16
28.932.213,61

Η Εταιρεία
30/6/2019
31/12/2018
14.728.456,55
13.931.359,73
14.715.123,34
15.000.853,89
0,00
0,00
29.443.579,89
28.932.213,62

-6.614.793,50
77.885.789,66

-1.571.518,03
27.360.695,58

-1.000.056,93
28.443.522,96

-1.571.518,08
27.360.695,54

14.159.510,15
63.726.279,51
0,00
77.885.789,66

13.074.168,07
14.286.527,51
0,00
27.360.695,58

14.156.995,45
14.286.527,51
0,00
28.443.522,96

13.074.168,07
14.286.527,47
0,00
27.360.695,54

Στα δάνεια του Οµίλου και της Εταιρείας υπάρχουν εµπράγµατες εξασφαλίσεις (βλέπε Σηµείωση 5.1).
Κατά την λήξη της τρέχουσας περίοδο υπάρχουν ληξιπρόθεσµες οφειλές από τόκους και χρεολύσια ύψους € 10,36 εκατ.
στην Εταιρεία.
Στις 29.08.2019 το Πρωτοδικείο Αθηνών, µε τη απόφαση 712/29-8-2019, επικύρωσε τη συµφωνίας εξυγίανσης, µε βάση το
άρθρο 106β του Ν.3588 όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 4446/2016 της Εταιρείας και των πιστωτών της.
Τα σηµαντικότερα σηµεία της
Σηµαντικά γεγονότα.

συµφωνίας

αναλύονται στη Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στη παράγραφο 1

Στις 21.6.2019 εγκρίνεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της θυγατρικής εταιρείας DORECO AE και από το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο της Εγγυήτριας εταιρείας PASAL Α.Ε η τροποποίησης όρων της από 21/4/2010 Σύµβασης Κάλυψης Κοινού
Ενυπόθηκου Οµολογιακού ∆ανείου και παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή της σχετικής Πρόσθετης Πράξης των
όρων του ∆ανείου µε την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.
Τα κυριότερα σηµεία της Πρόσθετης πράξης είναι:
Το ανεξόφλητο κεφάλαιο του ∆ανείου ,ποσού 47.400 χιλ. θα εξοφληθεί σε µία (1) δόση την 22/11/2024
Ληξιπρόθεσµοι τόκοι ,ποσού 6.753 χιλ. θα εξοφληθούν την22/11/2024
Τόκοι υπερηµερίας, ποσού 837 χιλ. θα εξοφληθούν την 22/11/2024.
Το επιτόκιο του δανείου ορίζεται ως εξής:
α) από ένα σταθερό τµήµα, το οποίο αποκαλείται “Περιθώριο” (Spread) και από 01/07/2015 ανέρχεται σε µία (1) µονάδα
βάσης (0,01%) ετησίως και
β) από ένα κυµαινόµενο τµήµα, το οποίο από 01/01/2020 ισούται µε το EURIBOR 12µήνου, καθ’ όλη τη διάρκεια του
∆ανείου.
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ∆ΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΉΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ DORECO AE
Σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39 (Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και επιµέτρηση), µία αναδιάρθρωση δανειακής
υποχρέωσης αναγνωρίζεται λογιστικά ως «εξόφληση» εάν η αναδιοργάνωση αυτή λάβει χώρα µε ουσιαστικά διαφορετικούς
όρους από τον υφιστάµενο δανεισµό ή η επαναδιαπραγµάτευση της δανειακής υποχρέωσης είναι µε διαφορετικό δανειστή.
Σε αυτή την περίπτωση η υφιστάµενη υποχρέωση δεν αναγνωρίζεται και ο νέος δανεισµός αναγνωρίζεται στην εύλογη του
αξία. Η διαφορά µµεταξύ της εύλογης αξίας της νέας δανειακής υποχρέωσης και της λογιστικής αξίας του παλιού
υφιστάµενου δανεισµού αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων. Τα τυχόν έξοδα που προκύπτουν σε περίπτωση
που εξαλείφεται το χρέος αναγνωρίζεται ως µέρος του κέρδους ή της ζηµίας της εξάλειψης. Κατά επέκταση και σύµφωνα µε
το ∆ΛΠ 39, η θυγατρική Εταιρεία προέβη στην λογιστική αντιµετώπιση της αναδιάρθρωσης των δανειακών υποχρεώσεων
µε βάση του κατά πόσον οι όροι των νέων δανειακών υποχρεώσεων ήταν «ουσιαστικά διαφορετικοί» από τους
προηγούµενους όρους των υφιστάµενων δανείων. Από την αξιολόγηση των νέων δανειακών συµβάσεων προέκυψε ότι είχε
επέλθει µια «ουσιαστική τροποποίηση» των όρων των υφιστάµενων δανείων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ∆ΛΠ 39.
Συνεπώς η θυγατρική Εταιρεία προέβη στην αναγνώριση της εν λόγω αναδιάρθρωσης ως εξόφληση των υφιστάµενων
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υποχρεώσεων, και ως εκ τούτου στην µετέπειτα αναγνώριση της νέας δανειακής υποχρέωσης σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39 παρ.
40. Η εν λόγω λογιστική αντιµετώπιση περιλάµβανε τα εξής:
α) Από-αναγνώριση των υφιστάµενων δανειακών υποχρεώσεων ,β)Αναγνώριση των νέων δανειακών υποχρεώσεων στην
εύλογη τους αξία, µε βάση τις αναµενόµενες µελλοντικές ταµειακές ροές της τροποποιηµένης δανειακής υποχρέωσης,
Προεξοφληµένες µε το επιτόκιο µε το οποίο η οικονοµική οντότητα θα µπορούσε να δανειστεί µε παρόµοιους όρους και
συνθήκες της αγοράς ,γ)Αναγνώριση του κέρδους ποσό των € 5.567 χιλ. (η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας της
παλαιάς υποχρέωσης και της εύλογης αξίας της νέας δανεικής υποχρέωσης) και ποσό των € 4.732 χιλ. από τον
επαναλογισµό των τόκων από 1/7/2015 µέχρι 30/9/2019 στην κατάσταση συνολικού εισοδήµατος περιόδου στο κονδύλι
«Κέρδος λόγω αναδιάρθρωσης δανειακών χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων».

5.11

Υποχρεώσεις από µισθώσεις

Οι υποχρεώσεις µισθώσεων του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής

Υπόλοιπο 1.1.2019
Τοκοι περιόδου
Χρεολύσια περιόδου
Υπόλοιπο 30.06.2019
Το υπόλοιπο αναλύετα σε :
Μακροπρόθεσµη υποχρέωση Μισθώσεων
Βραχυπρόθεσµη υποχρέωση Μισθώσεων

Υπόλοιπο 1.1.2018
Τοκοι περιόδου
Χρεολύσια περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2018
Το υπόλοιπο αναλύετα σε :
Μακροπρόθεσµη υποχρέωση Μισθώσεων
Βραχυπρόθεσµη υποχρέωση Μισθώσεων

Επενδυτικά
ακίνητα
Κτηρία
6.067.260,55
16.306,81
104.180,94
244,01
-378.867,30
-600,00
5.792.574,19
15.950,82

5.228.589,43
563.984,76
5.792.574,19
6.602.440,73
222.554,42
-757.734,60
6.067.260,55

ΣΥΝΟΛΟ
6.083.567,36
104.424,95
-379.467,30
5.808.525,01

14.475,06
1.475,76
15.950,82

5.243.064,49
565.460,52
5.808.525,01

0,00

6.602.440,73
222.554,42
-757.734,60
6.067.260,55

5.513.045,53
554.215,02
6.067.260,55

Η λήξη των Μισθώσεων έχει ως εξής :

Υποχρεώσεις µίσθωσης ελάχιστα µισθώµατα
Μέχρι 1 έτος
Από 2 έως 5 έτη
Περισσότερο των 5 ετών
Σύνολο
Μείον : Μελλοντικές χρηµατοοικονοµικές
χρεώσεις µισθώσεων
Τρέχουσα αξία υποχρεώσεων
µίσθωσης
Η Καθαρή αξία υποχρεώσεων
µίσθωσης έχει ως εξής:
Ποσά σε ευρώ
Μέχρι 1 έτος
Από 2 έως 5 έτη
Περισσότερο των 5 ετών
Σύνολο

30/6/2019

31/12/2018

760.134,70
757.734,71
5.588.213,75 5.957.481,05
8.502,34
0,00
6.356.850,79 6.715.215,76
-548.325,78

-647.955,21

5.808.525,01 6.067.260,55
30/6/2019

31/12/2018

565.460,52
554.215,02
5.235.455,32 5.513.045,53
7.609,17
0,00
5.808.525,01 6.067.260,55

Το ∆ΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο µοντέλο για το λογιστικό χειρισµό από την πλευρά του µισθωτή, το οποίο απαιτεί ο µισθωτής
να αναγνωρίζει περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες τις συµβάσεις µισθώσεων µε διάρκεια άνω των 12 µηνών,
εκτός εάν το υποκείµενο περιουσιακό στοιχείο είναι µη σηµαντικής αξίας.
Ανάλυση του λογιστικού χειρισµού Βλέπε και Σηµείωση 5.3.
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Οι υποχρεώσεις µίσθωσης για τα Επενδυτικά ακίνητα είναι εξασφαλισµένες µε τα µισθωµένα ενσώµατα πάγια τα οποία
περιέρχονται στον εκµισθωτή σε περίπτωση αδυναµίας του µισθωτή να εξοφλήσει τις υποχρεώσεις του.(Βλέπε και
Σηµείωση 5.1).

5.12

Αναβαλλόµενος Φόρος εισοδήµατος

Η κίνηση για τον Αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος έχει ως ακολούθως:
Υπόλοιπο έναρξης 1/1/2018
χρεώσεις/(πιστώσεις) στη κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης
Υπόλοιπο 31/12/2018

Ο Όµιλος
4.008.909,32
-925.181,64
3.083.727,68

Η Εταιρεία
648.471,79
237.955,17
886.426,96

Υπόλοιπο έναρξης 1/1/2019
χρεώσεις/(πιστώσεις) στη κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης
Υπόλοιπο 30/06/2019

3.083.727,68
1.851.466,11
4.935.193,79

886.426,96
227.009,72
1.113.436,68

Ο υπολογισµός των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων διενεργείται στο επίπεδο της κάθε
επιµέρους εταιρείας του Οµίλου και, στο βαθµό που προκύπτουν και απαιτήσεις και υποχρεώσεις, συµψηφίζονται µεταξύ
τους (στο επίπεδο της κάθε επιµέρους εταιρίας). Οι αναγνωρισθείσες αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και
υποχρεώσεις ανάγονται στις εξής αιτίες :

Επενδύσεις σε ακίνητα
Ενσώµατα Πάγια Στοιχεία
Άυλα πάγια
Προβλέψεις
Υποχρέωση από Συµβάσεις Μίσθώσεων
Λοιπά
Φόροι εισοδήµατος , που θα επιβαρύνουν λογιστικά
τις επόµενες χρήσεις

Ο Όµιλος
Η Εταιρεία
30/6/2019
31/12/2018
30/6/2019
31/12/2018
4.859.957,91
4.481.452,84 2.305.824,50 2.159.273,33
-15.660,83
-17.264,92
-0,01
-0,01
-15.388,34
-16.991,79
-15.539,67
-16.852,87
-296.356,40
-305.114,14 -115.716,21
-126.286,71
-1.448.143,55
-1.516.815,14 -1.448.143,55 -1.516.815,14
1.850.785,00
458.460,83
387.011,62
387.108,36
4.935.193,79

3.083.727,68 1.113.436,68

886.426,96

Ο Όµιλος και η Εταιρεία αναγνωρίζουν αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις για φορολογικές ζηµίες στον βαθµό που
είναι πιθανό ότι θα υπάρξουν επαρκή φορολογικά κέρδη που θα συµψηφιστούν µε αυτές τις φορολογικές ζηµίες.
5.13

Προβλέψεις

Μέσα στην χρήση 2018 ολοκληρώθηκε προσωρινός φορολογικός έλεγχος της Εταιρείας ,για Παρακρατούµενους φόρους,
ΦΠΑ ,χαρτόσηµο και λοιπούς φόρους , για τη περίοδο 01/09/2015 – 31/03/2018 από τον οποίο δεν προέκυψε κανένας
επιπλέον φόρος.
Για τις χρήσεις 2011, 2012 , και 2013 οι ελληνικές εταιρείες του Οµίλου ελέγχθηκαν από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές
που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994.
Για τη χρήση 2014 , 2015 ,2016 και 2017 οι ελληνικές εταιρείες του Οµίλου και η Εταιρία ελέγχθηκαν από τους Ορκωτούς
Α
Ελεγκτές Λογιστές ,σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.4174/2013(ΚΦ∆), χωρίς να προκύψουν πρόσθετες
φορολογικές υποχρεώσεις .
Για την χρήση 2018 οι ελληνικές εταιρείες του Οµίλου και η Εταιρεία θα ελεγχθούν, από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές,
Α
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.4174/2013(ΚΦ∆).
Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και τα σχετικά φορολογικά πιστοποιητικά προβλέπεται να χορηγηθούν µετά τη
δηµοσίευση των Ενδιάµεσων Χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της 30/6/2019. Αν µέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού
ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιµούµε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις
Ενδιάµεσες Χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της ΠΟΛ. 1172/2017, στις 31/12/2018 παραγράφηκαν οριστικά για τις ελληνικές εταιρείες του
Οµίλου, όλες οι χρήσεις µέχρι και το 2013.
Η Εταιρεία και οι θυγατρικές της θεωρούν ότι έχουν σχηµατίσει επαρκείς προβλέψεις έναντι των πρόσθετων φόρων που
πιθανόν να προκύψουν κατά τους µελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους, βάσει των ευρηµάτων των φορολογικών ελέγχων
προηγούµενων ετών και προγενέστερων διερµηνειών των φορολογικών νόµων.
Οι κατωτέρω παρατιθέµενες χρήσεις των εταιρειών του Οµίλου δεν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές.

Εταιρεία

Εκκρεµείς χρήσεις

PASAL A.Ε

2014 – 2018

Ε.ΜΕ.Λ – ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΕΙΩΝ ΛΑΥΡΙΟΥ Α.Ε.

2014 – 2018

ΣΕΛΙ∆Α 28 ΑΠΟ 34

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 01/01 -30/06/2019
Ποσά σε ΕΥΡΩ (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

PASAL CYPRUS LTD

2007 - 2018

DORECO

2014 – 2018

MFGVR LTD

2008 – 2018

SIBO AE

2014 – 2018

ARVEN ΑΕ

2014 – 2018

5.14

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

Οι Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής :
Ο Όµιλος
30/6/2019
31/12/2018
423.978,84
424.938,84
423.978,84
424.938,84

Εγγυήσεις ενοικίων
Σύνολο

Η Εταιρεία
30/6/2019
31/12/2018
220.500,01
220.500,01
220.500,01
220.500,01

Οι εγγυήσεις ενοικίων του Οµίλου αφορούν ληφθείσες εγγυήσεις από τους µισθωτές του Εµπορικού κέντρου επί της οδού
Πειραιώς 180 καθώς και εγγυήσεις του ακινήτου της Εταιρείας στην Ελευσίνα.
5.15

Προµηθευτές

Οι Προµηθευτές του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:

Προµηθευτές
Επιταγές πληρωτέες

Ο Όµιλος
30/6/2019
31/12/2018
1.443.044,40
1.984.147,70
101.757,36
50.495,47

Προκαταβολές πελατών
Σύνολο

45.729,13
1.590.530,89

1.200,00
2.035.843,17

Η Εταιρεία
30/6/2019
31/12/2018
61.304,35
54.143,50
60.822,48
6.000,00
0,00
122.126,83

0,00
60.143,50

Οι προµηθευτές και οι λοιπές υποχρεώσεις είναι βραχυπρόθεσµης διάρκειας λήγουν κατά µέσο όρο εντός τριών µηνών από
την ηµεροµηνία ισολογισµού και δεν βαρύνονται µε τόκους. Οι εύλογες αξίες τους ταυτίζονται περίπου µε τις λογιστικές
αξίες τους.

5.16

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

Οι Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:

Λοιπές υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
Ασφαλιστικοί οργανισµοί
Εξοδα χρήσεως δουλευµένα
Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο

Ο Όµιλος
30/6/2019
31/12/2018
175.921,31
221.332,16
34.378,20
38.760,57
162.572,00 4.964.186,37
5.012.374,59
141.830,16
5.385.246,10 5.366.109,26

Η Εταιρεία
30/6/2019 31/12/2018
46.069,41
36.572,26
8.170,24
12.643,59
9.240,00 4.930.157,28
4.932.289,83
16.749,64
4.995.769,48 4.996.122,77

Στο λογαριασµό Πιστωτές διάφοροι περιέχεται και η υποχρέωση προς την TRASTOR AEEΠ ποσού € 4.928 χιλ. η οποία
περιλαµβάνεται στη συµφωνία Εξυγίανσης
Στις 29.08.2019 το Πρωτοδικείο Αθηνών, µε τη απόφαση 712/29-8-2019, επικύρωσε τη συµφωνίας εξυγίανσης, µε βάση το
άρθρο 106β του Ν.3588 όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 4446/2016 της Εταιρείας και των πιστωτών της.
Τα σηµαντικότερα σηµεία της
Σηµαντικά γεγονότα.

συµφωνίας

αναλύονται στη Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στη παράγραφο 1

Κατά την λήξη της τρέχουσας χρήσης δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσµες οφειλές από φόρους στον Όµιλο και στην Εταιρεία.

5.17

Έσοδα µίσθωσης επενδυτικών ακινήτων

Τα Έσοδα µίσθωσης επενδυτικών ακινήτων έχουν ως εξής

Εσοδα µίσθωσης επενδυτικών ακινήτων

Ο Όµιλος
30/6/2019
30/6/2018
1.016.617,82
1.000.104,05

Η Εταιρεία
30/6/2019
30/6/2018
768.044,68
760.777,93

Τα σωρευτικά µελλοντικά µισθώµατα, εισπρακτέα βάσει µη ακυρούµενων συµβάσεων λειτουργικής µίσθωσης, µη
συµπεριλαµβανοµένων µελλοντικών αναπροσαρµογών, έχουν ως ακολούθως:
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Μέχρι 1 έτος
Από 2 µέχρι και 5 έτη
Περισσότερο από 5 έτη
ΣΥΝΟΛΑ

5.18

Ο Όµιλος
30/6/2019
30/6/2018
2.138.461
2.156.338,00
7.034.989
7.484.852,00
2.980.871
5.302.187,00
12.154.321,00 14.943.377,00

Η Εταιρεία
30/6/2019
30/6/2018
1.529.434
1.524.000,00
6.097.212
6.096.000,00
2.895.287
5.142.970,00
10.521.933,00
12.762.970,00

Έξοδα σχετιζόµενα µε επενδύσεις σε ακίνητα

Στα Έξοδα σχετιζόµενα µε επενδύσεις σε ακίνητα του Οµίλου συµπεριλαµβάνονται :
30/6/2019
158.128,40
163.567,51
134.127,92
44.010,39
499.834,22

Αµοιβές Συνεργατών-Συµβούλων
Παροχές τρίτων
Φόροι τέλη
∆ιάφορα έξοδα

30/6/2018
164.701,68
203.226,10
143.205,61
53.456,07
564.589,46

Τα έξοδα σχετιζόµενα µε επενδύσεις σε ακίνητα στον Όµιλο αφορούν κυρίως έξοδα του εµπορικού κέντρου ATHENS
HEART επί της οδού Πειραιώς 180 .
5.19

Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού

Ο αριθµός απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου στον Όµιλο ήταν 20 και στην Εταιρεία ήταν 3
άτοµα ( 30.06.18: 26 άτοµα και 5 άτοµα)
5.20

Λοιπά λειτουργικά έξοδα

Στα Λοιπά λειτουργικά έξοδα του Οµίλου και της Εταιρείας συµπεριλαµβάνονται :

Αµοιβές Συνεργατών-Συµβούλων
Παροχές τρίτων
Φόροι τέλη
∆ιάφορα έξοδα
Σύνολο

5.21

Ο Όµιλος
30/6/2019
30/6/2018
113.312,12
176.110,56
195.511,84
82.084,82
102.149,17
91.306,82
25.515,80
74.314,91
436.488,93
423.817,11

Η Εταιρεία
30/6/2019
30/6/2018
36.942,89
51.546,08
57.991,74
72.441,27
3.154,46
11.787,64
8.312,74
26.060,96
106.401,83
161.835,95

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα

Στα χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα του Οµίλου και της Εταιρείας συµπεριλαµβάνονται

•Τόκοι από ∆άνεια τραπεζών
• Τόκοι από Μισθώσεις
• Λοιπά µε τις χρηµατοδοτήσεις έξοδα

5.22

Ο Όµιλος
30/6/2019
30/6/2018
623.871,69
1.499.239,52
104.424,95
113.615,15
7.235,29
3.405,25
735.531,93
1.616.259,92

Η Εταιρεία
30/6/2019
30/6/2018
623.871,69
942.690,63
104.424,95
113.615,15
308,96
237,97
728.605,60
1.056.543,75

Φόροι Εισοδήµατος

Η φορολογική επιβάρυνση των αποτελεσµάτων και η συµφωνία του φόρου εισοδήµατος έχουν ως εξής:

Τρέχουσα φορολογική επιβάρυνση
Αναβαλλόµενη φορολογική επιβάρυνση
Φόρος από µη αναγνωριζόµενη φορολογική ζηµία
Φόρος από αναγνωριζόµενη φορολογική ζηµία
Σύνολο φορολογικής επιβάρυνσης

Ο Όµιλος
30/6/2019
30/6/2018
14.767,74
-2.529,35
-1.851.466,11
-453.214,78
2.529,35
-15.473,00
-1.852.171,37
-453.214,78

Η Εταιρεία
30/6/2019
30/6/2018
0,00
0,00
-227.009,72
-204.797,45

-227.009,72

-204.797,45

Ο φόρος, επί των κερδών προ φόρων της Εταιρείας, διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που θα πρόκυπτε
χρησιµοποιώντας τον φορολογικό συντελεστή, επί των κερδών. Η διαφορά έχει ως εξής:
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Ο Όµιλος
30/6/2019
30/6/2018

Κέρδη (Ζηµίες) προ φόρων, ως λογαριασµός αποτελεσµάτων
Συντελεστής φόρου
Φόροι εισοδήµατος
Φόρος από αγνωριζόµενες φορολογικές ζηµίες
Φόρος από µη αγνωριζόµενες φορολογικές ζηµίες
Φόροι που αναλογούν σε µη φορολογούµενα έσοδα -έξοδα
Σύνολο φορολογικής επιβάρυνσης

10.397.596,77
28%
-2.911.327,10
-15.473,00
0,00
1.074.628,73
-1.852.171,37

Η Εταιρεία
30/6/2019
30/6/2018

-1.047.162,59
29%
303.677,15

112.785,64
28%
-31.579,98

-522.808,81
29%
151.614,55

2.529,35
-759.421,28
-453.214,78

0,00
-195.429,74
-227.009,72

0,00
-356.412,00
-204.797,45

Σύµφωνα µε τις διατάξεις ,του άρθρου 23 Ν.4579/2018, τα κέρδη από επιχειρηµατική δραστηριότητα που αποκτούν τα
νοµικά πρόσωπα και οι νοµικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, εξαιρουµένων των πιστωτικών ιδρυµάτων,
φορολογούνται µε συντελεστή είκοσι εννέα τοις εκατό (29%) για τα εισοδήµατα του φορολογικού έτους 2018, ο οποίος
µειώνεται σταδιακά σε είκοσι οκτώ τοις εκατό (28%) για τα εισοδήµατα του φορολογικού έτους 2019, σε είκοσι επτά τοις
εκατό (27%) για τα εισοδήµατα του φορολογικού έτους 2020, σε είκοσι έξι τοις εκατό (26%) για τα εισοδήµατα του
φορολογικού έτους 2021 και σε είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) για τα εισοδήµατα του φορολογικού έτους 2022 και εποµένων.
5.23 Κέρδη/(ζηµίες) ανά µετοχή
Τα κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται µε τη διαίρεση του αναλογούντος στους µετόχους του Οµίλου και της Εταιρείας κέρδους
µε τον σταθµισµένο µέσο όρο των σε κυκλοφορία µετοχών κατά τη διάρκεια της περιόδου.
Ο Όµιλος
Κέρδη( ζηµιές) που αναλογούν στους µετόχους της µητρικής
Σταθµισµένος µέσος αριθµός µετοχών
Βασικά κέρδη (ζηµιές) κατά µετοχή σε ευρώ

30/6/2019
30/6/2018
8.545.933,23 -1.500.317,38
14.967.940,00 14.967.940,00
0,5709

-0,1002

Η Εταιρεία
31/12/2018
-6.493.096,88
14.967.940,00

30/6/2019
30/6/2018
31/12/2018
-114.224,08 -727.606,26 -5.858.525,01
14.967.940,00 14.967.940,00 14.967.940,00

-0,4338

-0,0076

-0,0486

-0,3914

5.24 Αναµόρφωση κονδυλίων Χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων χρήσεως 31/12/2018
Ορισµένα κονδύλια των Χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της χρήσεως 31/12/ 2018 αναταξινοµήθηκαν
για να καταστούν συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα των Ενδιάµεσων Χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της
περιόδου 30/6/2019 ως εξής:
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΜΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 31/12/2018
Μακροπρόθεσµα ∆άνεια
Μακροπρόθεσµη Υποχρέωση µίσθωσης

∆ηµοσιευµένα
19.799.573,04

Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια
Βραχυπρόθεσµη Υποχρέωση µίσθωσης

54.480.339,41

Αναταξινόµηση Αναταξινοµηθέντα
-5.513.045,53
14.286.527,51
5.513.045,53

-554.215,02

53.926.124,39
554.215,02

5.25 Συναλλαγές και Απαιτήσεις από Υποχρεώσεις προς Συνδεδεµένα Πρόσωπα
Οι ενδο-οµιλικές συναλλαγές και τα ενδο-οµιλικά υπόλοιπα της εταιρίας µε τις θυγατρικές και συνδεµένες εταιρίες έχουν ως
εξής:
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ΟΜΙΛΟΣ
ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ
EMEL AE
PASAL CYPRUS LTD
DORECO AE
SIBO AE
ARVEN AE
ΣΥΝΟΛΑ

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ
EMEL AE
PASAL CYPRUS LTD
DORECO AE
SIBO AE
ARVEN AE
ΣΥΝΟΛΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30.06.2019
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

0,00

0,00

31.12.2018
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

0,00

01.01.2019-30.06.2019
ΕΣΟ∆Α
ΕΞΟ∆Α

30.06.2019
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
967.464,28
1.000,00
1.211,97
0,00
0,00
500,00
0,00
15.200,00
1.109.732,92
500,00
0,00
2.078.409,17
17.200,00

0,00

01.01.2018-30.06.2018
ΕΣΟ∆Α
ΕΞΟ∆Α

0,00

31.12.2018
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
963.662,44
1.000,00
1.211,94
500,00
500,00
1.106.451,86
500,00
0,00
2.071.326,24
2.500,00

0,00

ΟΜΙΛΟΣ
ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ
SATO
ΣΥΝΟΛΑ

ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ
SATO
ΣΥΝΟΛΑ

Παροχές προς τη ∆ιοίκηση
Αµοιβές διευθυντικών στελεχών
Αµοιβές ∆.Σ

01.01.2019-30.06.2019
ΕΣΟ∆Α
ΕΞΟ∆Α
0,00
0,00
0,00
0,00
19.354,83
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
59.354,83
0,00
01.01.2018-30.06.2018
ΕΣΟ∆Α
ΕΞΟ∆Α

11.330,64
75.322,58
86.653,22

0,00

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30.06.2019
01.01.2019-30.06.2019
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΕΣΟ∆Α
ΕΞΟ∆Α
103,04
10.733,21
17.848,58
103,04
10.733,21
17.848,58
0,00

31.12.2018
01.01.2018-30.06.2018
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΣΟ∆Α
ΕΞΟ∆Α
6.377,33
10.000,01
22.767,65
6.377,33
10.000,01
22.767,65

0,00

30.06.2019
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
103,04
10.733,21
103,04
10.733,21

31.12.2018
01.01.2018-30.06.2018
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΣΟ∆Α
ΕΞΟ∆Α
820,49
10.000,01
22.767,65
820,49
10.000,01
22.767,65
0,00

ΟΜΙΛΟΣ
01.01.-30.06.2019 01.01.-30.06.2018
52.500,00
63.511,63
52.500,00

01.01.2019-30.06.2019
ΕΣΟ∆Α
ΕΞΟ∆Α
4.848,31
4.848,31
0,00

63.511,63

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01.01.-30.06.2019 01.01.-30.06.2018
52.500,00
63.511,63
52.500,00

63.511,63

1.

Οι συναλλαγές µε την συνδεδεµένη εταιρία SATO αφορούν κατά € 17 χιλ. έσοδα από την εκµίσθωση επενδυτικών
ακινήτων.

2.

Οι υποχρεώσεις της εταιρίας προς την SATO κατά € 10 χιλ. αφορούν εγγυήσεις ενοικίων οι οποίες απορρέουν από τις
υφιστάµενες συµβάσεις µίσθωσης και που καταβάλλονται σύµφωνα µε τους συνήθεις όρους της αγοράς.

∆εν υπάρχουν δάνεια προς τα συνδεδεµένα µέρη, πέρα από τις κάτωθι εγγυήσεις δανείων:


Εγγύηση της PASAL για λογαριασµό της θυγατρικής DORECO AE ως προς την σύναψη οµολογιακού δανείου µε την
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ύψους € 55.000 χιλ.

Οι αµοιβές των διευθυντικών στελεχών και των µελών της ∆ιοίκησης περιλαµβάνουν βραχυπρόθεσµες παροχές.
∆εν υπάρχουν επισφαλείς απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη.
5.26 ∆εσµεύσεις και Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις και απαιτήσεις
Ο Όµιλος έχει ενδεχόµενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις σε σχέση µε τράπεζες , λοιπές εγγυήσεις και άλλα θέµατα που
προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας από τις οποίες δεν αναµένεται να προκύψουν ουσιώδεις
επιβαρύνσεις. Οι δοθείσες εγγυήσεις αναλύονται ως εξής:
Ο Όµιλος
30/6/2019
31/12/2018
Υποχρεώσεις -απαιτήσεις
Παραχωρηµένες υποθήκες & προσηµειώσεις - Οικόπεδα
και Κτίρια
Εγγυήσεις σε Τράπεζες υπέρ θυγατρικών
Λοιπές

157.710.000,00 157.710.000,00
58.200.000,00 58.200.000,00

Η Εταιρεία
30/6/2019
31/12/2018

82.620.000,00
58.200.000,00

82.620.000,00
58.200.000,00

215.910.000,00 215.910.000,00 140.820.000,00 140.820.000,00 -

Υπάρχουν διάφορες δικαστικές υποθέσεις των εταιριών του Οµίλου από τις οποίες δεν αναµένεται να προκύψουν
σηµαντικές επιπλέον επιβαρύνσεις.
5.27 Γεγονότα µεταγενέστερα των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων.
Στις 29.08.2019 το Πρωτοδικείο Αθηνών, µε τη απόφαση 712/29-8-2019, επικύρωσε τη συµφωνίας εξυγίανσης, µε βάση το
άρθρο 106β του Ν.3588 όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 4446/2016 της Εταιρείας και των πιστωτών της.
Αναλυτικότερα η συµφωνία εξυγίανσης προβλέπει:
Αποπληρωµή δανείων της Alpha Bank υπολοίπου € 46.310 χιλ. την 31.12.2017 ρυθµίζεται ως εξής: Πώληση ακινήτων
έναντι συνολικού τιµήµατος €23.240 χιλ. µε αντίστοιχη µείωση των δανειακών υποχρεώσεων. Το υπόλοιπο ποσό των
δανείων θα διαγραφεί ενώ θα αρθούν και όλες οι υφιστάµενες εγγυήσεις έναντι του συνολικού οφειλόµενου ποσού.
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Αποπληρωµή δανείου της Eurobank υπολοίπου € 13.935 χιλ. την 31.12.2017 ρυθµίζεται ως εξής: ∆ικαίωµα πρώτης
προτίµησης επί του ακινήτου της Χαλκίδας, ιδιοκτησίας της θυγατρικής εταιρείας ARVEN AE, αντί € 1,35 εκατ. µε
αντίστοιχη µείωση των δανειακών υποχρεώσεων . Εφόσον ασκηθεί το δικαίωµα προτίµησης το υπόλοιπο ποσό των
δανείων θα διαγραφεί ενώ θα αρθούν και όλες οι υφιστάµενες εγγυήσεις.
Σε περίπτωση µη ασκήσεως του ανωτέρω δικαιώµατος εξαγοράς ε η Τράπεζα θα λάβει ποσοστό 9,7% του συνόλου της
απαίτησής της, ήτοι ποσό ίσο µε ένα εκατοµµύριο τριακόσια πενήντα χιλιάδες (1.350.000,00) ΕΥΡΩ, το δε ποσό αυτό θα το
εισπράξει ως εξής:
- Σε πέντε (5) ετήσιες δόσεις ποσού εκάστης διακοσίων εβδοµήντα χιλιάδων (270.000,00) ΕΥΡΩ πλέον επιτοκίου euribor
εξαµήνου +1%, αρχής γενοµένης της πρώτης καταβολής σε ένα έτος από την έκδοση της ∆ικαστικής Απόφασης µε
δυνατότητα πρόωρης αποπληρωµής του από την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Οποιαδήποτε άλλη απαίτηση πέραν του ποσού αυτού,
αποσβέννυται και διαγράφεται.
Αποπληρωµή δανείου της ΕΤΕ υπολοίπου € 778 χιλ. την 31.12.2017 ως εξής:
Πώληση 2 οικοπέδων έναντι συνολικού ποσού € 960 χιλ. Το ποσό που προκύπτει πέραν της υφιστάµενης δανειακής
υποχρέωσης θα χρησιµοποιηθεί και για τη αποπληρωµή προς την Εθνική Leasing. Με την αποπληρωµή του δανείου θα
αρθούν και οι υφιστάµενες εγγυήσεις προς την θυγατρική DORECO AE ύψους € 55 εκατ.
Για την πιστώτρια TRASTOR ΑΕΕΑΠ προβλέπεται αποπληρωµή € 255 χιλ. σε 5 ετήσιες δόσεις µε επιτόκιο 1% και
διαγραφή του υπολοίπου της οφειλής ύψους 4,9 εκ. την 31.12.2017.
Στην Εθνική Leasing θα επιστραφεί το ακίνητο στο Μοσχάτο για το οποίο υπάρχει σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης και
θα αποπληρωθεί ποσό € 180 χιλ. εντός του 2019 και θα γίνει διαγραφή υπολοίπου της σύµβασης leasing.
Οι υποχρεώσεις την 31.12.2017 προς το ∆ηµόσιο, Ασφαλιστικούς οργανισµούς και εργαζόµενους ύψους € 189 χιλ. και
λοιπούς πιστωτές ύψους € 353 χιλ. έχουν αποπληρωθεί πλήρως το 2018.
Με την Συµφωνία εξυγιαίνεται η χρηµατοοικονοµική θέση της και ανοίγει ο δρόµος για την υγιή ανάπτυξη της Εταιρείας.
Στις 21.6.2019 εγκρίνεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της θυγατρικής εταιρείας DORECO AE και από το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο της Εγγυήτριας εταιρείας PASAL Α.Ε η τροποποίησης όρων της από 21/4/2010 Σύµβασης Κάλυψης Κοινού
Ενυπόθηκου Οµολογιακού ∆ανείου και παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή της σχετικής Πρόσθετης Πράξης των
όρων του ∆ανείου µε την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε .
Τα κυριότερα σηµεία της Πρόσθετης πράξης είναι:
Το ανεξόφλητο κεφάλαιο του ∆ανείου ,ποσού 47.400 χιλ. θα εξοφληθεί σε µία (1) δόση την 22/11/20254
Ληξιπρόθεσµοι τόκοι ,ποσού 6.753 χιλ. θα εξοφληθούν την22/11/2024
Τόκοι υπερηµερίας, ποσού 837 χιλ. θα εξοφληθούν την 22/11/2024.
Το επιτόκιο του δανείου ορίζεται ως εξής:
α) από ένα σταθερό τµήµα, το οποίο αποκαλείται “Περιθώριο” (Spread) και από 01/07/2015 ανέρχεται σε µία (1) µονάδα
βάσης (0,01%) ετησίως και
β) από ένα κυµαινόµενο τµήµα, το οποίο από 01/01/2020 ισούται µε το EURIBOR 12µήνου, καθ’ όλη τη διάρκεια του
∆ανείου.
Στις 29.08.2019 η θυγατρικής εταιρεία DORECO AE υπέγραψε συµφωνία µε την εταιρεία Hines για το εµπορικό κέντρο
Athens Heart. Η Hines αναλαµβάνει την διαχείριση (asset management) του εµπορικού κέντρου, ενώ η µητρική εταιρεία
PASAL Α.Ε , θα συνεχίσει παράλληλα να υποστηρίζει την λειτουργία του.
∆εν υπάρχουν άλλα γεγονότα µεταγενέστερα των Ενδιάµεσων Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων της 30ης Ιουνίου 2018,
τα οποία να αφορούν είτε την Εταιρία είτε τον Όµιλο και για τα οποία να επιβάλλεται αναφορά από τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ( ∆ΠΧΑ)
Οι παρούσες ενδιάµεσες Χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 27 Σεπτεµβρίου
2019 και έχουν υπογραφεί , από τους κάτωθι:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.
& ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΗΣ
Α. ∆. Τ. AB - 287935

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΑΖΟΣ
Α. ∆. Τ. ΑΗ- 093898

ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Α .∆. Τ. ΑΚ 546999
Α.Μ. Αδείας Ο .Ε.Ε. Α / 16009

ΣΕΛΙ∆Α 33 ΑΠΟ 34

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 01/01 -30/06/2019
Ποσά σε ΕΥΡΩ (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Οι ενδιάµεσες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, του Οµίλου και της Εταιρείας είναι αναρτηµένες
στην διεύθυνση διαδικτύου www.pasal.gr .

ΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 01/01-30/06/2017
Στοιχεία και πληροφορίες της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2018
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