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Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Η παρούσα παρουσίαση έχει συνταχθεί από την εταιρεία ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (πρώην MIG Real Estate Α.Ε.Ε.Α.Π. ή η Εταιρεία),
μόνον για σκοπούς πληροφόρησης και δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. Δεν επιτρέπεται κατά τούτο η δημοσιοποίηση, αποστολή ή αναπαραγωγή της
από οποιοδήποτε πρόσωπο.

Η παρούσα δεν αποτελεί προσφορά προς αγορά ή πώληση ούτε πρόσκληση συμμετοχής σε προσφορά αγοράς ή πώλησης κινητών αξιών ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων ή σε
οποιαδήποτε άλλη επένδυση. Καμία πληροφορία ή τμήμα της παρούσας δεν δύναται να ερμηνευθεί ότι συνιστά επενδυτική συμβουλή ή σύσταση για τη σύναψη οποιασδήποτε
συναλλαγής. Η Εταιρεία δεν παρέχει με την παρούσα οποιαδήποτε βεβαίωση ή εγγύηση για την ακρίβεια ή την πληρότητα της πληροφόρησης, και καμία δήλωση δεν γίνεται ότι οι
όροι οποιασδήποτε μελλοντικής προσφοράς για συναλλαγή σε οποιοδήποτε χρηματοπιστωτικό μέσο έκδοσης της Εταιρείας ή που θα αναφέρεται σε τέτοιο χρηματοπιστωτικό μέσο θα
συμμορφώνονται με τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα. Οι επενδυτές οφείλουν κατά τούτο πριν πραγματοποιήσουν οποιαδήποτε συναλλαγή να καθορίσουν τυχόν οικονομικούς
κινδύνους και οφέλη, οποιεσδήποτε νομικές, φορολογικές και λογιστικές συνέπειες αυτής, καθώς και την ικανότητά τους να αναλάβουν τέτοιους κινδύνους, χωρίς να βασίζονται στην
πληροφόρηση που παρέχει η παρούσα.

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ – ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΣΕ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Η παρούσα περιέχει πληροφόρηση που βασίστηκε σε ιστορικά οικονομικά στοιχεία ενώ ενδέχεται να περιέχει και προβλέψεις, εκτιμήσεις και δηλώσεις αναφερόμενες σε μελλοντικά
γεγονότα.

Οποιαδήποτε τέτοια αναφορά αποτελεί δήλωση αναφερόμενη σε μελλοντικά γεγονότα και βασίζεται σε κάποιες παραδοχές που στο μέλλον ενδέχεται να αποδειχθούν εν τοις πράγμασι
λάθος ή ανακριβείς. Οι εν λόγω παραδοχές ενδέχεται να επηρεαστούν από παράγοντες που μπορεί να ανήκουν ή να μην ανήκουν στη σφαίρα ελέγχου μας και τα αποτελέσματα
ενδέχεται να είναι ουσιωδώς διαφορετικά από τις σχετικές δηλώσεις που περιέχονται στην παρούσα.

Η Εταιρεία δεν προτίθεται να τροποποιήσει ή να επικαιροποιήσει την παρούσα στην περίπτωση που οι εν λόγω προβλέψεις ή δηλώσεις που αναφέρονται σε μελλοντικά γεγονότα δεν
πραγματοποιηθούν ή μεταβληθούν στο μέλλον.



Εκτιμηθείσα αξία(α)(β) €1,49 δις

Αριθμός ακινήτων 333

Μικτή εκμισθώσιμη επιφάνεια(τ.μ.) 899 χιλ.

Ποσοστό πληρότητας 97,2%

Κύκλος εργασιών €115,4 εκατ.
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Η Εθνική Πανγαία με μία ματιά
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Γεωγραφική διασπορά (β)

Η μεγαλύτερη Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας («Α.Ε.Ε.Α.Π.») στην Ελλάδα

(α)  Συμπεριλαμβανομένων των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων και του οικοπέδου στην περιοχή Pomezia στην Ιταλία
(β)  Εκτίμηση στις 31 Δεκεμβρίου 2016 από τους ανεξάρτητους τακτικούς εκτιμητές
(γ)  Το ποσοστό αντιπροσωπεύει το % του ετησιοποιημένου μισθώματος ανά μισθωτή, ήτοι μίσθωμα την 31-Δεκ-2016 επί 12.

Πηγή: Πληροφορίες Εταιρείας για την 31 Δεκεμβρίου 2016

0,4%

16,4%

83,2%

Ιταλία

Ελλάδα

Λοιπά

Ελληνικό 
Δημόσιο

(60%) (10%) (9%)

Ιταλικό 
Δημόσιο

(6%)

Σύνολο Ενεργητικού €1,63 δις

Εσωτερική λογιστική αξία (NAV) €1,19 δις

NAV ανά μετοχή €4,68

Δάνεια προς επενδύσεις (LTV) 27,1%

Καθαρό LTV 23,4%

Κέρδη χρήσης €53,5 εκατ. (6%)
(+25%)

Επενδύσεις τετραετίας 2013 – 2016: €620 εκατ.



Μία από τις κορυφαίες εταιρείες επενδύσεων σε εμπορικά ακίνητα η οποία δραστηριοποιείται κυρίως στην Ελλάδα και επιλεκτικά στην 
ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Υψηλής ποιότητας, υψηλής απόδοσης, διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο σε υψηλής προβολής και εμπορικότητας αστικές 
περιοχές 

Προβλέψιμες ταμειακές ροές λόγω των υψηλών επιπέδων πληρότητας, της ισχυρής βάσης μισθωτών και μακροχρόνιων 

μισθώσεων

Κεφαλαιακή διάρθρωση με σημαντικά περιθώρια για χρηματοδότηση νέων επενδύσεων

Εσωτερικά διοικούμενη εταιρεία από ιδιαίτερα έμπειρα στελέχη με αποδεδειγμένο ιστορικό αναφορικά με την εξεύρεση επενδυτικών 

ευκαιριών, υλοποίηση επενδύσεων και δημιουργίας αξίας για την εταιρεία και τους μετόχους της
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Χαρακτηριστικά των ακινήτων της Εθνική Πανγαία

Πάτρα, Ελλάδα
Ερμού 19
Αθήνα, Ελλάδα

Ακίνητο ΚΑΡΕΛΑ, 
Παιανία, Ελλάδα

Metro Complex
Piazza Udine, 
Μιλάνο

Αθήνα, Ελλάδα

Υψηλής ποιότητας εμπορικά ακίνητα 

Υψηλής Ποιότητας Γραφεία
Το πρώτο και μεγαλύτερο στην Ελλάδα 

συγκρότημα γραφείων πιστοποιημένο κατά 
LEED for New Construction: GOLD

Σύγχρονα συγκροτήματα γραφείων

Καταστήματα σε σημεία υψηλής 
εμπορικότητας (High Street Retail)

Καταστήματα σε σημεία υψηλής 
εμπορικότητας (High Street Retail)
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Αριθμός Ακινήτων

Μικτή εκμισθώσιμη επιφάνεια
(χιλ. τ.μ.)

Ετησιοποιημένο μίσθωμα (%)

Εκτιμηθείσα αξία (%)

Πληρότητα(β) (%)

5

Υψηλής ποιότητας, υψηλής απόδοσης, διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο σε 
υψηλής προβολής και εμπορικότητας αστικές περιοχές 

Γραφεία

Εμπορικοί 
Χώροι/

Καταστήματα
Λοιπά(α)

(α) Η κατηγορία «Λοιπά» περιλαμβάνει ξενοδοχεία πόλης, αποθήκες, χώρο αρχείων, πρατήρια υγρών καυσίμων, χώρους στάθμευσης και ένα οικόπεδο στην περιοχή Pomezia στην Ιταλία
(β)    Εξαιρείται το οικόπεδο στην περιοχή Pomezia στην Ιταλία και τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα

Πηγή: Πληροφορίες Eταιρείας για την 31 Δεκεμβρίου 2016; Εκτίμηση στις 31 Δεκεμβρίου 2016 από τους ανεξάρτητους τακτικούς εκτιμητές

97,1% 97,2% 100,0%

62 264 7

537 341 21

55% 44% 1%

53% 43% 4%

Εκτιμηθείσα αξία €1,49 δις

Αριθμός ακινήτων 333

Μικτή εκμισθώσιμη επιφάνεια(τ.μ.) 899 χιλ.

Ποσοστό πληρότητας 97,2%
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Περίληψη επενδύσεων που ολοκληρώθηκαν το 2016

(α)    Το ακίνητο είχε αποκτηθεί κενό. Η Eταιρεία μίσθωσε το μεγαλύτερο μέρος του ακινήτου (96%) τον Δεκέμβριο του 2016 (ημερομηνία έναρξης μισθωτηρίων: 01.01.2017)
(β)     Ο μισθωτής έχει αναλάβει το κόστος και την ευθύνη υλοποίησης των έργων ανάπτυξης ώστε να λειτουργήσουν τα ακίνητα ως ξενοδοχείο πόλης και ξενοδοχείο πόλης απευθυνόμενο σε φοιτητές, αντίστοιχα

Πηγή: Πληροφορίες από Εταιρεία για την 31 Δεκεμβρίου 2016 6

Κτήριο
Καταστημάτων

Κατάστημα Κατάστημα Κατάστημα
Γραφεία και θέσεις 

στάθμευσης
Γραφεία και θέσεις 

στάθμευσης
Ξενοδοχείο

πόλης

Ξενοδοχείο πόλης 
απευθυνόμενο σε 

φοιτητές

Είδος
Κτήριο 

Καταστημάτων
Κατάστημα Κατάστημα Κατάστημα Γραφεία Γραφεία Ξενοδοχείο πόλης Ξενοδοχείο πόλης

Τοποθεσία Χανιά Πάτρα
Κολωνάκι,

Αθήνα
Σύνταγμα, 

Αθήνα

Αμπελόκηποι, Αθήνα

(1ος όροφος)

Μαρούσι, Αθήνα

(1ος όροφος)
Πάτρα Πάτρα

Ημερομηνία 
Απόκτησης

26-02-2016 11-03-2016 29-06-2016 07-07-2016 21-12-2016

Αξία 
Απόκτησης

€1,82 εκ. €2,55 εκ. €1,57 εκ. €4,70 εκ. €3,72 εκ.

Μικτή 
εκμισθώσιμη

επιφάνεια
~ 746 τ.μ. ~ 680 τ.μ. ~ 217 τ.μ. ~ 369 τ.μ.

~ 2.359 τ.μ.

(συμπ. 50 θ.σ.)

~ 743 τ.μ.

(συμπ. 15 θ.σ.)
~ 5.149 τ.μ. ~ 2.471 τ.μ.

Μισθωτής Public

Massimo Dutti

(Inditex
Group)

Vodafone Five Shoes

e-Travel: γραφεία και 25 
θ.σ.

GRNET: 16 θ.σ.

AIT: γραφεία

CISCO: θ.σ.
DPN (β) DPN (β)

Λήξη 
μίσθωσης

2021 2025 2027 2024
e-Travel: 2025 (α)

EEDET: 2018 (α)

AIT: 2017

CISCO: 2022
2041 2041

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwirmrSozcDMAhWIQBoKHfnvB0YQjRwIBQ&url=http://www.proprius.gr/files/Property Listings/P Ioakeim 14  Irodotou str 2015(2).pdf&psig=AFQjCNEYdHWrCpN3RcCofkxMVR625I3RIQ&ust=1462457610359957
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwirmrSozcDMAhWIQBoKHfnvB0YQjRwIBQ&url=http://www.proprius.gr/files/Property Listings/P Ioakeim 14  Irodotou str 2015(2).pdf&psig=AFQjCNEYdHWrCpN3RcCofkxMVR625I3RIQ&ust=1462457610359957
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjf_YjI4vrMAhXBsxQKHdi2AwEQjRwIBw&url=http://www.planetek.gr/contact_us/offices&psig=AFQjCNENLGo5Fm0FsXPLjjnH_NORfZLLOg&ust=1464455885792333
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjf_YjI4vrMAhXBsxQKHdi2AwEQjRwIBw&url=http://www.planetek.gr/contact_us/offices&psig=AFQjCNENLGo5Fm0FsXPLjjnH_NORfZLLOg&ust=1464455885792333


Περίληψη επενδύσεων που ολοκληρώθηκαν το 2016 (συν.)

Πηγή: Πληροφορίες από Εταιρεία για την 31 Δεκεμβρίου 2016
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Χαρτοφυλάκιο ακινήτων μικτής χρήσης

Είδος

Κατάστημα Κατάστημα               Κατάστημα           Γραφεία Κατάστημα

Κατάστημα Κατάστημα           Γραφεία Αποθηκευτικός χώρος

Τοποθεσία Ρώμη (4), Πιατσέντσα, Παβία, Γένοβα, Τσιβιταβέκια, Φερράρα (Ιταλία)

Ημερομηνία 
Απόκτησης

19-12-2016

Αξία Απόκτησης €21,56 εκ.

Μικτή 
εκμισθώσιμη

επιφάνεια
~ 6.070 τ.μ.

Μισθωτής / 
Τελικός Χρήστης

Cernaia Srl, Banca Popolare di Sondrio, Societa Essenziale Arl, Caserma Carabinieri
Trionfale, Mango Italia Spa, SM Italia Srl, ASL, Zara

Λήξη μίσθωσης 2021 (Μ.Ο.)



Προβλέψιμες ταμειακές ροές λόγω των υψηλών επιπέδων πληρότητας, της 
ισχυρής βάσης μισθωτών και μακροχρόνιων μισθώσεων

Ισχυρή Βάση Μισθωτών

Μακροχρόνιες Μισθώσεις

Σημείωση: Τα ποσοστά που παρουσιάζονται στη σελίδα αυτή είναι υπολογισμένα επί του ετησιοποιημένου μισθώματος την 31-Δεκ-2016.
(α) Τα ποσοστά για την ΕΤΕ και το Ελληνικό Δημόσιο δεν περιλαμβάνουν τον μηχανισμό ευελιξίας

Πηγή: Πληροφορίες από Εταιρεία για την 31 Δεκεμβρίου 2016



Σταθμισμένη μέση διάρκεια μίσθωσης (WALT) 19 έτη περίπου λαμβ. υπ’ όψιν τη 
διάρκεια των μισθωτηρίων

21,3%

16,0 %

0,4%

Χρηματοπιστωτικά 
Ιδρύματα 

Επιχειρήσεις Δημόσια Διοίκηση Λοιπά

62,3%


WALT 14 έτη περίπου λαμβ. υπ’ όψιν τις συμβατικά 
«κλειστές» περιόδους των μισθωτηρίων

95% του ετησιοποιημένου μισθώματος αφορά σε συμβάσεις στις οποίες ο μισθωτής έχει παραιτηθεί του δικαιώματος καταγγελίας της μίσθωσης (α)

Αναπροσαρμογή Μισθωμάτων 

8

~ 91% του ετησιοποιημένου μισθώματος αναπροσαρμόζεται
ετησίως κατ’ ελάχιστον είτε με ΔΤΚ, είτε με EHICP, είτε με
ISTAT.



Κεφαλαιακή διάρθρωση 

31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016

Δείκτης Μόχλευσης (Δανεισμός / Σύνολο ενεργητικού) 20,5% 24,6% 24,9%

LTV (Δανεισμός / Αξία Χαρτοφυλακίου Ακινήτων (1)) 23,8% 27,0% 27,1%

Net LTV (Καθαρός Δανεισμός(2) / Αξία Χαρτοφυλακίου Ακινήτων (1)) 14,9% 20,8% 23,4%

Ληκτότητα δανειακών υποχρεώσεων (χρεολύσια) την 31-Δεκ-2016

(1) Εκτίμηση την 31 Δεκεμβρίου 2014, 2015 και 2016 από τους ανεξάρτητους τακτικούς εκτιμητές, συμπεριλαμβανομένων των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων.
(2) Καθαρός Δανεισμός: Δανεισμός μείον ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

9

31.12.2016

Δανειακές Υποχρεώσεις (κεφάλαιο) € 407,4 εκατ.

Περιθώριο Επιτοκίου (μέσο σταθμικό) 4,51%

Διάρκεια (μέση σταθμική)
2019

(Χωρίς Δικαίωμα επέκτασης διάρκειας)

2020

(Με Δικαίωμα επέκτασης διάρκειας)

Πηγή: Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις για Δεκ-2014, Δεκ-2015 και Δεκ-2016

Μη λαμβανομένου υπ’ όψιν δικαιώματος επέκτασης διάρκειας Λαμβανομένου υπ’ όψιν δικαιώματος επέκτασης διάρκειας
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Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία

Προσαρμοσμένο EBITDAΈσοδα από μισθώματα

12μηνη περίοδος που έληξε

σε € εκατ. Δεκ-2014 Δεκ-2015 Δεκ-2016

Κύκλος Εργασιών 93,1 110,9 115,4

Άμεσα έξοδα σχετιζόμενα με επενδύσεις σε ακίνητα 
(Επαναλαμβανόμενα)

(6,7) (11,3) (12,0)

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (1,3) (2,2) (2,1)

Λοιπά Έσοδα / Έξοδα (Επαναλαμβανόμενα) (0,8) (2,7) (1,8)

Προσαρμοσμένο EBITDA 84,3 94,7 99,5

Καθαρό αποτέλεσμα από τόκους (7,4) (20,6) (21,0)

Φόρος (1,5) (1,4) (6,8)

Καθαρό Κέρδος / (Ζημία ) από αναπ. των επενδ. σε ακίνητα 
σε εύλογη αξία

98,0 (23,7) (18,2)

Καθαρό Κέρδος/ (Ζημία ) χρηματοοικονομικών μέσων 
προσδιορισμένων σε εύλογη αξία

(0,1) 0,4 1,1

Αποσβέσεις (0,0) (0,1) (0,0)

Λοιπά έσοδα/ (έξοδα) (μη επαναλαμβανόμενα) 3,8 (6,6) (1,1)

Κέρδη / (Ζημίες) περιόδου 177,6 42,7 53,5

σε € εκατ. Δεκ-2014 Δεκ-2015 Δεκ-2016

Επενδύσεις σε ακίνητα 1.407,7 1.470,0 1.490,0

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 103,4 55,9 80,8

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 125,6 90,4 54,7

Σύνολο Ενεργητικού 1.636,7 1.616,4 1.625,5

Ίδια κεφάλαια 1.260,4 1.193,7 1.194,9

Δανειακές Υποχρεώσεις 335,7 397,1 404,1

Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα 3,0 2,8 1,9

Λοιπά στοιχεία παθητικού 37,6 22,8 24,6

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων και 
Παθητικού

1.636,7 1.616,4 1.625,5

93,1

114,4110,919,1%
3,2%

99,4

94,7

84,3

12,3%

5,0%

(σ
ε

€
εκ

α
τ.

)

12μηνη περίοδος
12μηνη περίοδος

(σ
ε

€
εκ

α
τ.

)

Πηγή: Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις για Δεκ-2014, Δεκ-2015 και Δεκ-2016
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Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Οικονομικής Θέσης Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων
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NAV ανά μετοχή

Μέρισμα χρήσης 2014 
€109,4 εκατ.

(€0,5717 ανά μετοχή)

04.2015

Μέρισμα χρήσης 2015
€52,0 εκατ.

(€0,2035 ανά μετοχή)

04.2016

Πηγή: Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις για Δεκ-2015 και Δεκ-2016, 
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Παράρτημα
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Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων – ΔΠΧΑ

Ποσά σε χιλ. € Δεκ-2014 Δεκ-2015 Δεκ-2016

Κύκλος Εργασιών 93.054 110.861 115.433

93.054 110.861 115.433

Καθαρό κέρδος/ (ζημία) από αναπροσαρμογή των επενδύσεων σε ακίνητα σε 
εύλογη αξία

98.651 (23.723) (18.220)

Άμεσα έξοδα σχετιζόμενα με επενδύσεις σε ακίνητα (6.718) (12.576) (12.342)

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (1.287) (2.175) (2.119)

Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων περιουσιακών στοιχείων (23) (40) (24)

Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων (29) (29) (28)

Καθαρή μεταβολή χρηματοοικονομικών μέσων προσδιορισμένων στην εύλογη αξία 
μέσω αποτελεσμάτων

(125) 416 1.145

Other Income 4.472 1.686 500

Λοιπά έξοδα (1.435) (9.716) (2.980)

Εταιρική Υπευθυνότητα - - (153)

Λειτουργικά Κέρδη/ (Ζημίες) 186.560 64.704 81.212

Έσοδα από τόκους 3.233 182 142

Χρηματοοικονομικά έξοδα (10.693) (20.814) (21.099)

Έσοδα από τόκους – καθαρά (7.460) (20.632) (20.957)

Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων 179.100 44.072 60.255

Φόροι (1.482) (1.392) (6.792)

Κέρδη / (Ζημίες) περιόδου 177.618 42.680 53.463

Πηγή: Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις για Δεκ-2014, Δεκ-2015 και Δεκ-2016

12μηνη περίοδος που έληξε 



Ποσά σε χιλ. € Δεκ-2014 Δεκ-2015 Δεκ-2016

Ενεργητικό

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό

Επενδύσεις σε ακίνητα 1.407.659 1.470.079 1.490.000

Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία 4.334 3.348 2.265

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 216 187 159

Απαιτήσεις από αναβαλλόμενους φόρους - - 1

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 11.737 17.314 17.325

1.423.946 1.490.928 1.509.750

Κυκλοφορούν ενεργητικό

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 87.118 35.074 61.015

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 125.638 90.433 54.732

212.756 125.507 115.747

Σύνολο Ενεργητικού 1.636.702 1.616.435 1.625.497

Ίδια κεφάλαια και Παθητικό

Κεφάλαιο και Αποθεματικά

Μετοχικό Κεφάλαιο 765.193 766.484 766.484

Υπέρ το άρτιο 15.890 15.890 15.890

Αποθεματικά 326.953 333.615 336.119

Κέρδη / (Ζημίες) εις νέον 151.038 77.719 76.448

Ίδια Κεφάλαια Μετόχων Εταιρείας 1.259.074 1.193.708 1.194.941

Μη ελέγχουσες συμμετοχές 1.362 - -

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1.260.436 1.193.708 1.194.941

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Δανειακές Υποχρεώσεις 320.054 387.284 344.843

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 251 213 174

Υποχρεώσεις από αναβαλλόμενους φόρους 382 226 198

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 6.497 3.320 3.329

327.184 391.043 348.544

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Προμηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις 29.553 18.319 15.521

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 866 756 5.364

Δανειακές Υποχρεώσεις 15.621 9.830 59.230

Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα 3.042 2.779 1.897

49.082 31.684 82.012

Σύνολο Παθητικού 376.266 422.727 430.556

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Παθητικού 1.636.702 1.616.435 1.625.497
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Ενοποιημένη Κατάσταση Οικονομικής Θέσης – ΔΠΧΑ

Πηγή: Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις για Δεκ-2014, Δεκ-2015 και Δεκ-2016



 Τουλάχιστον 80% των στοιχείων του 
ενεργητικού πρέπει να επενδύονται 
σε ακίνητα

 Το κόστος ανάπτυξης δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 40% των επενδύσεων 
σε ακίνητα της Α.Ε.Ε.Α.Π.

 Η αξία κάθε ακινήτου δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 25% της αξίας του 
συνόλου των επενδύσεων της 
Α.Ε.Ε.Α.Π.

 Κινητά και ακίνητα που εξυπηρετούν 
λειτουργικές ανάγκες της Α.Ε.Ε.Α.Π. 
δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 10%
του ενεργητικού της
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 Τουλάχιστον το 50% των ετήσιων 
καθαρών προς διανομή κερδών

 Τα κέρδη που σχετίζονται με την 
υπεραξία από την πώληση ακινήτων 
δεν απαιτείται να 
συμπεριλαμβάνονται στη διανομή

 Ο συνολικός δανεισμός δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 75% του ενεργητικού 
της Α.Ε.Ε.Α.Π.

 Σύσταση ως “Ανώνυμη Εταιρεία” με 
ελάχιστο κεφάλαιο ύψους €25 εκατ.

 Υποχρεωτική εισαγωγή των μετοχών 
σε οργανωμένη αγορά που λειτουργεί 
στην Ελλάδα

 Η καταστατική έδρα πρέπει να είναι 
στην Ελλάδα

Βασικά σημεία του θεσμικού πλαισίου των Ελληνικών Α.Ε.Ε.Α.Π.

Διανομή κερδών / Δανεισμός Νομικές απαιτήσεις
Απαιτήσεις στοιχείων 

ενεργητικού

Πηγή: Νόμος 2778/1999, όπως ισχύει


