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PROFITUL DISTRIBUIBIL

Grupul a realizat un profit distribuibil recurent de 34,76 eurocenți pe acțiune în exercițiul financiar 2015. Acest rezultat, combinat cu venitul 
nerecurent distribuibil de 0,58 eurocenți pe acțiune (provenit din discountul financiar obținut la rambursarea anticipată a unui împrumut pe termen 
lung), reprezintă o creştere de 19% în veniturile distribuibile recurente pe acțiune, comparativ cu 2014. Această creștere se datorează performanței 
puternice constante a activelor NEPI, impactului pozitiv al achizițiilor și dezvoltărilor finalizate în cursul exercițiului financiar şi aranjamentului de 
creditare favorabil încheiat cu partenerul minoritar al Grupului în proiectul Mega Mall.
   
DISTRIBUȚIE FINALĂ ȘI OPȚIUNEA DE RESTITUIRE DE CAPITAL

Consiliul a declarat o distribuție de 17,17 eurocenți pe acțiune pentru perioada de șase luni încheiată la 31 decembrie 2015, care combinată cu 
veniturile distribuibile aferente primei jumătăți a anului financiar, rezultă într-o distribuție de 35,34 eurocenți pe acțiune aferentă întregului an 2015. 
Acționarii au opțiunea de a primi distribuția în numerar sau sub forma unei emisiuni de acțiuni plătite integral, la o rată situată între distribuția 
declarată și prețul de referință. Prețul de referință va fi determinat folosind un discount de maxim 5% la valoarea medie a acțiunilor tranzacționate 
pe JSE în ultimele 5 zile (minus distribuția aferentă), nu mai târziu de 1 martie 2016.

În scurt timp va fi emisă o circulară care detaliază această rezoluție, însoțită de anunțuri pe Stock Exchange News Service (SENS) a Johannesburg 
Stock Exchange Limited (JSE), pe Regulatory News Service (RNS) al Bursei de Valori din Londra (LSE) și la Bursa de Valori București (BVB).

ASPECTE PRINCIPALE

RATING INVESTMENT GRADE ȘI EMISIUNEA DE OBLIGAȚIUNI

În octombrie 2015, Standard & Poor’s Ratings Services (S&P) a atribuit NEPI un prim rating  corporativ preliminar pe termen lung BBB-. Moody’s 
Investors Service (Moody’s) a crescut ratingul Companiei la Baa3, de la Ba1 în 2014, ambele având o perspectivă stabilă. 

În urma unui roadshow cu investitori europeni în instrumente financiare cu venit fix în noiembrie 2015, NEPI a emis €400 milioane în eurobonduri 
negarantate la 5,25 ani, cu maturitate la 26 februarie 2021, având un cupon fix de 3,750% si un preț de emisiune de 99,597%. Aceasta reprezintă o 
realizare importantă pentru NEPI, deoarece este prima dată când Compania colectează sume semnificative de la investitori europeni și, prin urmare, 
este mai bine poziționată pentru a concura pe termen lung pe piața de real estate din CEE. Din suma colectată, €212 milioane au fost folosite pentru 
refinanțarea datoriei existente, iar soldul este disponibil pentru achiziții și dezvoltări. 

ACHIZIȚII ȘI DEZVOLTĂRI

Grupul a finalizat achiziția și dezvoltarea mai multor proprietăți în cursul anului 2015, care sunt discutate mai jos în detaliu. Toate cifrele referitoare 
la populații sunt estimări. Data efectivă sau de deschidere a achizițiilor și dezvoltărilor este detaliată între paranteze după nume și toate 
proprietățile sunt situate în România, în cazul în care nu se menționează diferit.

ACHIZIȚII DE PROPRIETĂȚI IMOBILIARE ȘI DEZVOLTĂRI ȘI EXTINDERI FINALIZATE

Mega Mall (14 mai 2015)
Cea mai mare dezvoltare a Grupului de până în prezent, Mega Mall, cu o suprafață închiriabilă brută (GLA) de 75.500m2, a fost inaugurat în prima 
jumătate a anului 2015, ajungând în prezent la un grad de ocupare de 98,2%. De la deschidere, centrul s-a impus pe segmentul de retail din zona 
dens populată din estul Bucureștiului, cu 910.000 de persoane care locuiesc la o distanță de maxim 30 de minute de mers cu mașina. Peek & 
Cloppenburg a deschis în Mega Mall cel mai mare magazin al său din România în octombrie 2015. 

Iris Titan Shopping Centre (1 iulie 2015)
NEPI a achiziționat Iris Titan Shopping Centre, un centru comercial de 44.700m2 GLA. Centrul este situat în Titan, sectorul cel mai populat al 
Bucureștiului, iar 599.000 de rezidenți locuiesc la maxim 15 minute de mers cu mașina de centrul comercial. Ancora centrului este primul și cel mai 
mare hipermarket Auchan din România, alți chiriaşi fiind numeroase branduri internaționale, precum Adidas, C&A, CCC, Deichmann, dm, Flanco, 
H&M, New Yorker și Takko, cât și un cinematograf cu șapte săli.

Extinderea City Park – prima fază (31 iulie 2015)
Grupul a inaugurat prima fază a extinderii mall-ului, cu un cinematograf Cinema City cu zece săli, având cea de-a doua sală 4DX din România (prima 
fiind deschisă în Mega Mall). Centrul este situat în Constanța, cu o populație de 284.000 de locuitori. Un numar de 541.000 de persoane locuiesc la 
maxim 45 de minute de mers cu mașina de City Park. 

Extinderea Shopping City Deva (24 septembrie 2015)
Extinderea cu 10.100m2 GLA a Shopping City Deva atrage cei 57.000 de locuitori ai orașului și pe cele 277.000 de persoane care locuiesc la maxim 
45 de minute de mers cu mașina de centrul comercial. Extinderea include chiriași cum ar fi Altex, C&A, CCC, Cinema City (cu șase săli), Deichmann, 
H&M, Hervis, KFC, New Yorker, Orsay și o zonă de divertisment. Suprafața GLA totală după extindere este 52.300m2 și adăugarea acestor branduri 
și a facilităților de divertisment consolidează poziția dominantă la nivel regional a centrului.

Extinderea Severin Shopping Center - prima fază (15 octombrie 2015)
Prima fază a extinderii mallului situat in Drobeta Turnu Severin, cuprinde o suprafață de 4.400m2 GLA. Orașul are 86.000 locuitori, iar 175.000 de 
persoane locuiesc la maxim 45 de minute de mers cu mașina de centrul comercial. Noii chiriași includ Benvenuti, Cinema City (cu șase săli), KFC și o 
zonă de divertisment.   

Shopping City Timișoara – hipermarket şi galerie (26 noiembrie 2015)
NEPI progresează cu dezvoltarea unei prime faze de 56.800m2 GLA, a unui mall regional cu  până la 80.000m2 GLA, într-un sector dens populat 
al Timișoarei. Orașul, cu 319.000 de locuitori, este al treilea oraș din România, iar 570.000 de locuitori se află la maxim 45 de minute de mers 
cu mașina. Prima secțiune, de 16.300m2 GLA, include chiriași precum Carrefour, Media Galaxy, Noriel, Pepco și Zoomania. Magazinul de bricolaj 
adiacent, deținut de Dedeman, a deschis la 23 octombrie 2015.  

SPAȚII DE BIROURI - DEZVOLTĂRI FINALIZATE

The Office, Cluj-Napoca - faza II (27 noiembrie 2015)
A doua fază a The Office, Cluj-Napoca, cu 19.400m2 GLA de spații de birouri de clasa A a fost finalizată și gata pentru amenajările chiriașilor în 
noiembrie 2015. La data de 8 februarie 2016, 82% din faza II este închiriată. 

City Business Centre, Timișoara - clădirile D&E (30 noiembrie 2015)
NEPI a achiziționat şi ultimele două clădiri finalizate recent ale complexului City Business Centre, care, având o suprafață totală de 47.100m2 GLA,  
incluzând 5 clădiri separate și o parcare comună, este cel mai mare de clasă A din Timişoara. 

DEZVOLTĂRI ÎN CURS

Grupul a crescut constant investiția în dezvoltări, pe parcursul ultimilor cinci ani, dezvoltările și redezvoltările finalizate contribuind semnificativ la 
creșterea profitului distribuibil pe acțiune. Dezvoltările curente ale NEPI, inclusiv redezvoltările și extinderile, au crescut la €601 milioane  (estimate 
la cost), din care €145 milioane au fost cheltuite până la data de 31 decembrie 2015. Aceasta reprezintă o creștere de €54 milioane comparativ cu 
anul precedent. 

DEZVOLTĂRILE ȘI EXTINDERILE SPAȚIILOR DE RETAIL

Extinderea City Park - faza II
A doua fază a extinderii City Park, având chiriași precum C&A, Colin's, H&M, Motivi, New Yorker, Orsay, Sephora, World Class și Zara Home, este în 
curs de desfășurare și inaugurarea este estimată în al doilea trimestru din 2016. După finalizare, suprafața totală a centrului va fi 49.800m2 GLA.

Extinderea Mall-ului Promenada
Grupul a inițiat procedurile de obținere a autorizațiilor necesare emiterii unui nou plan de urbanism zonal și permis de construcție pentru o 
extindere a spațiilor comerciale și a clădirii de birouri integrate din Promenada Mall, situat în cel mai nou sector central de afaceri al Bucureștiului. 
Extinderea va adăuga aproximativ 34.000m2 GLA pentru retail celor 40.400m2 existenți, iar clădirea de birouri integrată va avea o suprafață 
maximă de 30.000m2 GLA (în funcție de autorizațiile care urmează a fi primite). Extinderea spațiilor comerciale va include noi retaileri de modă, un 
cinematograf și zone suplimentare de divertisment, precum și 1.900 de noi locuri de parcare, de care vor beneficia rezidenți și angajați. Sub rezerva 
obținerii permiselor, NEPI estimează că extinderea va fi finalizată în 2018.

Extinderea Severin Shopping Center – faza II
Grupul va extinde Severin Shopping Center cu o suprafață suplimentară pentru retaileri de modă de 1.500m2 GLA în 2016, mărind astfel suprafața 
totală închiriabilă a centrului la 22.400m2. 

Shopping City Timișoara – secțiunea de modă și divertisment 
Hipermarketul Carrefour și galeria au fost deschise în ultimul trimestru din 2015, în timp ce secțiunea de modă și divertisment este programată 
pentru finalizare în primul trimestru din 2016. Printre chiriași se numără Bershka, C&A, CCC, Cropp, Deichmann, dm, Douglas, H&M, Hervis, KFC, 
Koton, LC Waikiki, New Yorker, Orsay, Otter, Pimkie, Pizza Hut, Pull&Bear, Sephora, Sport Vision, Stradivarius, Tom Tailor și Zara. Centrul va 
avea o zonă semnificativă si modernă de divertisment, inclusiv o sală de fitness și cinematograf cu treisprezece ecrane (cel mai mare din afara 
Bucureștiului), cu IMAX și o sală 4DX.

Shopping City Piatra Neamț 
Grupul dezvoltă un mall regional cu o suprafață de 27.900m2 GLA în Piatra Neamț. Orașul are 86.000 locuitori, iar 245.000 de persoane locuiesc la 
maxim 45 de minute de mers cu mașina de centrul comercial.
Carrefour va opera un hipermarket de 10.000m2, iar Cinema City va deschide un cinematograf cu șase sali. Alți chiriași garantați includ C&A, CCC, 
Orsay și Pepco. Centrul comercial este programat pentru deschidere în ultimul trimestru din 2016. 

DEZVOLTĂRI DE BIROURI

The Office, Cluj-Napoca – faza III
Pe baza cererii crescute de spații de birouri de clasa A, NEPI va începe în curând lucrările la a treia fază a dezvoltării The Office, Cluj-Napoca, de 
18.500m2 GLA. Grupul estimează că acest proiect va fi finalizat în 2017. 

Victoriei Office 
Acest proiect, situat în Piața Victoriei, lângă clădirea Guvernului României, include dezvoltarea unei clădiri de birouri moderne și renovarea unei 
clădiri istorice. Proiectul de 8.400m2 GLA este programat pentru finalizare în al treilea trimestru din 2016.  

ALTE ASPECTE

Venitul nerecuperabil de la chiriași pentru 2015 a fost de €398 mii, echivalentul a 0,26%  din venitul anual din chirii și alte venituri din exploatare. 
Procentul suprafețelor vacante la 31 decembrie 2015 a fost de 2,9%, fără a lua în calcul proprietățile pentru vânzare. Această creștere în procentul 
spațiilor vacante, de la 1,8% la 31 decembrie 2014 se datorează, în primul rând, dezvoltărilor de spații de birouri recent finalizate și ultimelor achiziții. 

Compania urmărește în mod activ oportunități de investiții în alte state din zona CEE decât cele în care este momentan prezentă și intenționează să 
investească pe noi piețe în 2016. Deși este o concurență crescută pe piață (rezultată parțial din lichiditate ridicată), iar în ultima perioadă se observă 
o scădere a randamentelor, dată fiind poziționarea sa curentă pe piață, Compania rămane într-o poziție favorabilă extinderii, datorită bazei existente 
de proprietăți din portofoliul acesteia.

SCHIMBĂRI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

După cum a fost anunțat pe 30 decembrie 2015, dl. Dewald Joubert a demisionat din funcția de Director neexecutiv. Consiliul de Administrație 
l-a numit pe dl. Robert Reinhardt Emslie în calitate de Director neexecutiv, decizie intrată în vigoare începând cu 4 februarie 2016. Dl. Emslie este 
expert contabil, cu experiență semnificativă în servicii bancare și management de proprietăți, deținând în prezent funcțiile de președinte și director 
neexecutiv în diverse companii private sau listate la bursă.

MANAGEMENTUL DISPONIBILULUI DE NUMERAR ŞI AL DATORIILOR

Pe parcursul anului financiar, Compania a încasat €179 de milioane euro prin emisiunea de noi acțiuni ordinare. 

În urma emisiunii de obligațiuni negarantate în valoare de €400 milioane în noiembrie 2015, Compania a rambursat împrumutul la termen 
sindicalizat negarantat de 143,8 milioane euro contractat în timpul anului 2015, credit punte pentru finanțarea obligațiunilor și împrumuturilor 
garantate de €68 milioane. Grupul a îmbunătățit condițiile de creditare la câteva din împrumuturile sale, printre care se numără și Aupark Kosice, 
Aupark Zilina și Floreasca Business Park.    

La 31 decembrie 2015, Grupul avea lichidități de €330 milioane și o facilitate revolving suplimentară netrasă de €80 milioane. Rata de îndatorare 
(gearing) a NEPI (datorie purtătoare de dobândă minus lichidități împărțit la acțiuni în proprietăți de investiții și proprietăți listate) a ajuns la 14,6%, 
comparativ cu 8% la sfârșitul anului precedent și este de așteptat să crească în continuare, după ce lichiditățile sunt cheltuite pentru a finanța 
achiziții și dezvoltările aflate în curs. Fondurile angajate pentru dezvoltări și achiziții aflate în due diligence sau într-un stadiu avansat al negocierilor 
depășesc suma de €300 milioane. 

Rata medie a dobânzii, inclusiv costurile de hedging, a fost de 3,9% în 2015, în scădere de la 5% în 2014, ca urmare a contractării unei noi datorii 
la un cost mai mic și a reducerii marjei dobânzii la datoria existentă. La 31 decembrie 2015 expunerea Grupului la variațiile ratei dobânzii a fost 
acoperită intregral, 41% din rata dobânzii de bază (Euribor) fiind acoperită cu caps și 59% cu swaps.

PERSPECTIVE

Rezultatul distribuibil recurent pe acțiune pentru 2016 va fi cu aproximativ 15% mai mare decât cel înregistrat în 2015. Rezultatul distribuibil recurent 
aferent primei jumătăți a anului 2016 se estimează că va fi cu aproximativ 5% mai mare comparat cu cel înregistrat în perioada corespondentă 
din 2015, datorită schimbărilor în aranjamentele de creditare și datelor de finalizare a dezvoltărilor și achizițiilor planificate pentru prima jumătate 
a anului 2016, presupunând că va exista un mediu macroeconomic stabil, nu se va înregistra falimentul unor mari companii și că proiectele de 
dezvoltare vor continua conform planului, fiind de asemenea, sensibile la impactul achizițiilor aflate în curs. Această previziune nu a fost auditată 
sau analizată de auditorii NEPI și reprezintă responsabilitatea Consiliului.

Din dispoziția Consiliului de Administrație,

Alexandru Morar     Mirela Covașă
Director Executiv     Director Financiar

9 februarie 2016

BILANȚ CONSOLIDAT 31 dec 2015 31 dec 2014
ACTIVE
Active imobilizate 1 858 740  1 389 772 
Total investiții imobiliare 1 814 357  1 334 512 

Investiții imobiliare la valoarea justă 1 655 219  1 038 545 
Investiții imobiliare în curs de execuție 159 138  213 894 

 Avansuri pentru imobilizări corporale –  82 073 
Fond comercial 23 986  17 639 
Alte active imobilizate 18 115 37 446
Imobilizări financiare la valoarea justă 2 282  175 

Active curente 410 095 180 526
Investiții imobiliare care urmează a fi vândute 25 255 27 360
Creanțe comerciale și alte creanțe 55 229  41 199 
Casa și conturi la bănci 329 611  111 967 

Total active 2 268 835  1 570 298 

CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII 772 285 329 009
Credite bancare 201 095 218 399
Obligațiuni 393 414 –
Datorii privind impozitul amânat 93 571  55 907 
Alte datorii pe termen lung 15 443  9 446 
Datorii financiare la valoarea justă 3 417  5 104 
Datorii comerciale și alte datorii 65 345  40 153

Total capitaluri proprii atribuibile acționarilor 1 496 550 1 241 289
Total capitaluri proprii și datorii 2 268 835  1 570 298
Valoarea ajustată a activului net pe acțiune (euro) 5,25 4,63

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE CONSOLIDAT 31 dec 2015 31 dec 2014

Venitul brut din chirii 110 937 67 459

Taxa de servicii netă și cheltuieli de exploatare (2 526) (1 733)

Taxa de servicii și alte recuperări 44 074 25 619

Cheltuieli cu exploatarea investițiilor imobiliare (46 600) (27 352)

Venitul net din exploatare 108 411 65 726

Cheltuieli de organizare (9 618) (4 538)

Rezultatul net al gestionării proprietății 2 902 1 498

EBITDA 101 695 62 686

Rezultatul financiar net (5 759) (1 677)

Cheltuieli financiare (17 829) (15 676)

Venituri financiare 3 822 6 374

Dobânda capitalizată din costurile de dezvoltare 8 248 7 625

Interese minoritare (7 427) 4 920

Rezultatul direct al investițiilor 88 509 65 929

Rezultatul indirect al investițiilor 69 889 33 266

Rezultatul perioadei atribuibil acționarilor 158 398 99 195

Reversarea rezultatului indirect (69 889) (33 266)

Ajustări specifice ale grupului 12 096 2 273

Câștiguri distribuibile înainte de primele pentru emisiuni de acțiuni 100 605 68 202

Prime pentru emisiuni de acțiuni 1 954 6 870

Câștiguri curente atribuibile acționarilor 102 559 75 072

Câștigul atribuibil pe acțiune (eurocenți) 35,34 29,69

din care câștig atribuibil recurent pe acțiune (eurocenți) 34,76 29,69

Distribuție declarată pe acțiune (eurocenți) 35,34 32,22

RECONCILIEREA PROFITULUI CURENT SUB FORMA CÂȘTIGURILOR ATRIBUIBILE ACȚIONARILOR 31 dec 2015 31 dec 2014

Rezultatul perioadei atribuibil acționarilor 158 398  99 195 
Pierderea nerealizată din diferențe de curs valutar 348  350 
Costuri de achiziție 933  2 357 
Plata pe bază de acțiuni 670  675 
Dobânda cumulată aferentă plății pe bază de acțiuni 89  542 
Ajustări de valoare justă – investiții imobiliare (89 946)  (35 227)
Ajustări de valoare justă – investiții mobiliare cotate –  (1 299)
Ajustări de valoare justă – instrumente financiare derivate pe rata dobânzii (1 398)  2 882 
Amortizarea instrumentelor financiare derivate pe rata dobânzii (3 554)  (708)
Dividende primite din investiții mobiliare cotate –  (2 417)
Dividende cumulate din investiții mobiliare cotate –  2 304 
Câștiguri din vânzarea de investiții imobiliare –  (619)
Câștiguri aferente achizițiilor de subsidiare – (1 400)
Cheltuieli cu impozitele amânate 19 508  1 567 
Prime pentru emisiuni de acțiuni 1 954  6 870 

Ajustări aferente intereselor minoritare
Ajustări de valoare justă – investiții imobiliare 18 598 –
Cheltuieli cu impozitele amânate (3 041) –
Câștiguri curente atribuibile acționarilor 102 559  75 072 
Distribuția din rezerve –  6 659 
Excepție: distribuție declarată (102 559)  (81 731)

Distribuție interimară (51 304)  (33 475)
Distribuție finală (51 255)  (48 256)

Câștiguri nedistribuite – –

Numărul de acțiuni purtătoare de profit 298 590 564 278 138 240

Câștigul atribuibil pe acțiune (eurocenți) 35.34  29.69 
Distribuția din rezerve pe acțiune (eurocenți) –  2.53 
Excepție: distribuție declarată pe acțiune (eurocenți) (35,34)  (32,22)

Distribuție interimară (eurocenți) (18,17)  (14,87)
Distribuție finală (eurocenți) (17,17)  (17,35)

Câștiguri pe acțiune nedistribuite – –

Situații financiare Pro Forma

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Toate sumele sunt exprimate în mii de euro, cu excepţia cazurilor în care se menţionează diferit

PROFIL EXPIRARE CHIRII 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ≥2025 Total
Total luând în calcul venitul din chirii 3,9% 9,7% 13,0% 14,1% 17,1% 13,8% 4,4% 2,8% 4,4% 16,8% 100%
Total luând în calcul spațiul închiriat 1,7% 6,8% 12,8% 12,7% 14,1% 12,8% 5,3% 5,4% 5,7% 22,7% 100%

PRINCIPII, POLITICI ŞI METODE CONTABILE
 
Situațiile financiare Pro forma prezentate constituie informații financiare pro forma conform Cerințelor de Listare ale JSE. 
Deoarece Grupul are ca şi obiective raportarea consecventă a elementelor considerate ca fiind cele mai relevante pentru investitori şi furnizarea 
unei baze comparative semnificative pentru utilizatorii situațiilor financiare, au fost întocmite situațiile financiare consolidate neauditate Pro Forma. 
Diferența principală dintre situațiile financiare consolidate Pro Forma şi rezultatele financiare consolidate condensate întocmite în conformitate cu 
IFRS este faptul că situațiile financiare consolidate neauditate Pro Forma au fost întocmite în conformitate cu metoda de consolidare proporțională 
pentru investițiile în joint ventures, care nu este în conformitate cu IFRS (în concordanță cu situațiile financiare întocmite în conformitate cu IFRS 
publicate înainte de 1 ianuarie 2013), în timp ce rezultatele financiare consolidate condensate întocmite în conformitate cu IFRS contabilizează 
aceste investiții conform metodei punerii în echivalență - ‘equity accounting’ (ca urmare a adoptării IFRS 11 ‘Aranjamente Comune’ începând cu  
1 ianuarie 2013). 
Situațiile financiare consolidate Pro Forma au fost pregătite de şi sunt responsabilitatea directorilor NEPI. Datorită naturii lor şi diferențelor 
prezentate mai sus, situațiile financiare consolidate neauditate Pro Forma ar putea să nu reflecte în mod exact situația financiară şi rezultatele 
Grupului. 
Directorii nu au cunoștință de nicio situație sau circumstanță aparută ulterior datei de 31 decembrie 2015 care necesită o dezvăluire suplimentară 
sau ajustări ale rezultatelor financiare consolidate condensate revizuite.
În ceea ce priveşte informațiile financiare Pro Forma incluse în acest raport preliminar, raportul unui contabil autorizat ce este necesar conform 
cerințelor JSE va fi disponibil pentru inspecție la sediul Companiei. În plus, orice referire la performanțele financiare viitoare incluse în acest raport 
preliminar nu au fost revizuite şi nu a fost emis nici un raport în privința acestora din partea auditorilor externi ai Grupului. Raportul auditorului de 
revizuire limitată nu face neapărat referire la toate informațiile incluse în acest anunț sau aceste rezultate financiare. Li se recomandă investitorilor 
ca, pentru a obține o înțelegere completă a misiunii auditorului, să obțină o copie a raportului de revizuire împreună cu informațiile financiare 
ataşate de la sediul Companiei. Directorii îşi asumă responsabilitatea pentru pregătirea raportului preliminar.

REZULTATE FINANCIARE CONSOLIDATE CONDENSATE  
REVIZUITE LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2015
Înființată și înregistrată în Insula Man, având numărul de înregistrare 001211V
Înregistrată ca o societate externă cu răspundere limitată, în conformitate cu legile în vigoare aplicate în Africa de Sud, având număr de înregistrare
2009/000025/10
Adresa: Anglo International House, Etajul 2, Strada Lord, Douglas, Insula Man, IM1 4LN
AIM simbol acțiuni: NEPI BVB simbol acțiuni: NEP JSE simbol acțiuni: NEP ISIN: IM00B23XCH02 (“NEPI”, “Grupul” sau “Compania”)
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BILANȚ CONSOLIDAT Revizuit 
31 dec 2015

Auditat 
31 dec 2014

ACTIVE
Active imobilizate 1 829 440  1 368 193 
Total investiții imobiliare 1 732 760  1 269 299 

Investiții imobiliare la valoarea justă 1 576 019 978 980 
Investiții imobiliare în curs de execuție 156 741 208 246 

 Avansuri pentru imobilizări corporale – 82 073 
Fond comercial 23 986  17 639 
Investiții în joint ventures 15 640 13 241 
Împrumuturi pe termen lung acordate joint ventures 36 674 30 395 
Alte active imobilizate 18 098 37 444 
Imobilizări financiare la valoarea justă 2 282 175 

Active circulante 381 097 148 705
Creanțe comerciale și alte creanțe 54 487  40 469 
Casa și conturi la bănci 326 610  108 236 

Investiții imobiliare care urmează a fi vândute 25 255 27 360
Total active 2 235 792  1 544 258 

CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII
Total capitaluri proprii atribuibile acționarilor 1 496 550  1 241 289 
Capital social 2 986  2 746 
Prime de capital 1 213 325  1 074 310 
Rezerva pentru plata pe bază de acțiuni 4 797  4 127 
Rezerve din conversie valutară (1 229)  (1 229)
Rezultat cumulat 275 042  167 133 
Interese minoritare 1 629  (5 798)

Total datorii 739 242 302 969

Datorii pe termen lung 661 717  241 345 
Credite bancare 162 788  171 071 
Obligațiuni 392 140 –
Datorii privind impozitul amânat 89 652  57 517 
Alte datorii pe termen lung 14 988  9 171 
Datorii financiare la valoarea justă 2 149  3 586 

Datorii pe termen scurt 77 525  61 624 
Datorii comerciale și alte datorii 62 827  38 365
Credite și împrumuturi pe termen scurt 13 424  23 259 
Dobânda acumulată pe obligațiuni 1 274 –

Total capitaluri proprii și datorii 2 235 792 1 544 258

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE CONSOLIDAT Revizuit 
31 dec 2015

Auditat 
31 dec 2014

Venituri nete 104 067  61 749 
Venitul din chirii și alte venituri din exploatare 148 799  87 017 
Cheltuieli cu exploatarea investițiilor imobiliare (44 732)  (25 268)

Cheltuieli administrative (6 695)  (2 839)

EBITDA 97 372 58 910

Cheltuieli de achiziție (933)  (2 357)
Ajustări la valoarea justă – investiții imobiliare 81 742  27 980 
Ajustări la valoarea justă – investiții mobiliare cotate –  1 299 
Dividende primite din investiții mobiliare cotate –  2 417 
Plata pe bază de acțiuni (670)  (675)
Pierderi din diferențe de curs valutar (339)  (241)
Câștiguri aferente achizițiilor de subsidiare –  1 400 
Câștiguri din vânzarea de imobilizări corporale –  619 
Profitul înainte de rezultatul financiar net și impozitare 177 172  89 352 

Rezultat financiar net (916)  3 278 
Venituri financiare 7 613  7 315 
Cheltuieli financiare (8 529)  (4 037)

Ajustări la valoarea justă a instrumentelor financiare 1 149 (1 866)
Cota din profitul net al joint ventures 2 399  4 148

Profit înainte de impozitare 179 804  94 912 
Cheltuieli cu impozitele amânate (13 979)  (637)

Profit după impozitare 165 825  94 275 
Rezultatul global anual 165 825  94 275 
Interese minoritare (7 427)  4 920 

Rezultatul perioadei atribuibil acționarilor 158 398  99 195 
Numărul mediu ponderat de acțiuni emise 284 461 222 225 426 685
Numărul mediu ponderat diluat de acțiuni emise 285 813 260 229 775 959
Câștigul de bază mediu ponderat pe acțiune (euro cenți) 55,68  44,00 
Câștigul mediu ponderat diluat pe acțiune (euro cenți) 55,42  43,17 

RECONCILIEREA VALORII ACTIVULUI NET LA VALOAREA AJUSTATĂ A ACTIVULUI NET Revizuit 
31 dec 2015

Auditat 
31 dec 2014

Valoarea Activului Net conform bilanțului consolidat  1 496 550  1 241 289 

Împrumuturi acordate conform planului inițial de stimulare prin acțiuni 64 9 132

Impozit amânat 89 652 57 517

Fond comercial (23 986)  (17 639)

Impozit amânat pentru joint ventures 3 919 (1 610)

Valoarea ajustată a activului net 1 566 199  1 288 689 

Valoarea activului net pe acțiune (euro) 5,01 4,52

Valoarea ajustată a activului net pe acțiune (euro) 5,25 4,63

Număr de acțiuni pentru calculul valorii activului net pe acțiune 298 565 564 274 526 188 

Număr de acțiuni pentru calculul valorii activului net ajustat pe acțiune 298 590 564 278 138 240 

RECONCILIEREA PROFITULUI  
SUB FORMA CÂŞTIGURILOR PRINCIPALE

Revizuit 
31 dec 2015

Auditat 
31 dec 2014

Profitul aferent perioadei atribuibil acționarilor 158 398  99 195 

Ajustări la valoarea justă a investițiilor imobiliare (81 742) (27 980)

Câștiguri din vânzarea de investiții imobiliare – (619)

Câștiguri aferente achizițiilor de subsidiare – (1 400)

Efectul fiscal al ajustărilor 14 333 4 952

Ajustări de valoare justă – investiții imobiliare ale joint ventures (8 204) (7 247)

Efectul fiscal al ajustărilor pentru joint ventures 1 312 1 160

Total rezultat principal 84 097 68 061

Numărul mediu ponderat de acțiuni emise 284 461 222 225 426 685

Numărul mediu ponderat diluat de acțiuni emise 285 813 260 229 775 959

Câștigul de bază mediu ponderat pe acțiune (euro cenți) 29,56 30,19

Câștigul mediu ponderat diluat pe acțiune (euro cenți) 29,42 29,62

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR 
CAPITALURILOR PROPRII 

Capital
social

Prime
de capital

Rezerva pentru 
plata pe bază 

de acțiuni

Rezerve din 
conversie 

valutară

Rezultat
cumulat

Interese 
minoritare

Total

Sold inițial la 1 ianuarie 2014 1 999 632 296 3 453 (1 229) 76 595 (878) 712 236

Tranzacții cu acționarii 747 442 014 674 – (8 657) – 434 778

– Emisiuni de acțiuni 715 427 289 – – – – 428 004
– Rezerva pentru plata pe 

bază de acțiuni – – 11 882 – – – 11 882
– Vânzare de acțiuni din Planul Curent 

de Motivare pe bază de acțiuni 12 3 293 (431) – – – 2 874
– Învestire de acțiuni emise 

în cadrul Planului Inițial de 
Motivare pe bază de acțiuni – – 675 – – – 675

– Învestire de acțiuni emise 
în cadrul Planului Curent de 
Motivare pe bază de acțiuni 13 4 791 (4 804) – – – –

– Reclasificarea Planului Curent de 
Motivare pe bază de acțiuni 7 6 641 (6 648) – – – –

– Câştiguri distribuite – – – – (8 657) – (8 657)

Total rezultat global aferent perioadei – – – – 99 195 (4 920) 94 275

– Rezultat curent – – – – 99 195 (4 920) 94 275

Sold la 31 decembrie 2014 2 746 1 074 310 4 127 (1 229) 167 133 (5 798) 1 241 289

Sold inițial la 1 ianuarie 2015 2 746 1 074 310 4 127 (1 229) 167 133 (5 798) 1 241 289

Tranzacții cu acționarii 240 139 015 670 – (50 489) – 89 436

– Emisiuni de acțiuni 205 129 767 – – – – 129 972
– Vânzare de acțiuni din Planul Inițial 

de Motivare pe bază de acțiuni 35 9 248 – – – – 9 283
– Învestire de acțiuni emise 

în cadrul Planului Inițial de 
Motivare pe bază de acțiuni – – 670 – – – 670

– Câştiguri distribuite – – – – (50 489) – (50 489)

Total rezultat global aferent perioadei – – – – 158 398 7 427 165 825

– Rezultat curent – – – – 158 398 7 427 165 825

Sold la 31 decembrie 2015 2 986 1 213 325 4 797 (1 229) 275 042 1 629 1 496 550

SITUAȚIA SIMPLIFICATĂ CONSOLIDATĂ  
A FLUXURILOR DE TREZORERIE

Revizuit 
31 dec 2015

Auditat 
31 dec 2014

Profit după impozitare 165 825 94 275

Ajustări (66 987) (33 574)

Schimbări în capital circulant 1 378 (10 406)

Flux de numerar din activitatea de exploatare 100 216 50 295

Rezultat net la vânzări de titluri de plasament listate 139 255 430 878

Câştiguri distribuite (50 489) (8 657)

Variația netă în credite bancare și obligațiuni 297 522 (43 704)

Alte cheltuieli (2 395) -

Flux de numerar din activitatea de finanțare 383 893 378 517

Investiții imobiliare și dezvoltări (265 735) (437 863)

Flux de numerar din activitatea de investiții în active mobiliare cotate - 64 795

Flux de numerar utilizat în activitatea de investiții (265 735) (373 068)

Creşterea netă a disponibilităților băneşti 218 374 55 744

Numerar la începutul perioadei 108 236 52 492

Numerar la sfârşitul perioadei 326 610 108 236

PROFIL RAMBURSARE CREDITE ȘI 
ÎMPRUMUTURI BANCARE Tipxed coupon bon Garantat/ Negarantat Control

Valoare rămasă 
de rambursat

Valoare disponibilă 
pentru retragere

2016 2017 2018 2019 2020
2021  

și ulterior

NE Property Cooperatief Obligațiuni cu 
cupon fix Negarantat 100% 400 000 – – – – – – 400 000

Aupark Kosice Mall Împrumut la termen Garantat 100% 80 143 24 857 5 526 5 526 5 526 5 526 58 039 –

Floreasca Business Park Împrumut la termen Garantat 100% 47 787 – 3 920 3 920 39 947 – – –

Aupark Zilina Împrumut la termen Garantat 100% 47 415 – 3 557 43 858 – – – –

Ploiești Shopping City (joint venture) Împrumut la termen Garantat 50% 16 334 – 1 095 1 095 1 095 1 095 1 095 10 859

The Office, Cluj-Napoca (joint venture) Împrumut la termen Garantat 50% 8 814 – 683 450 450 450 6 781 –

NE Property Cooperatief Facilități revolving Negarantat 100% – 80 000 – – – – – –

Total 600 493 104 857 14 781 54 849 47 018 7 071 65 915 410 859

Rata dobânzii de referință (1m EURIBOR, 3m EURIBOR) a fost acoperită prin instrumente financiare de limitare a ratei dobânzii-caps, la 0,3% pentru 41% din valoarea rămasă de rambursat şi prin instrumente financiare de fixare a ratei dobânzii-swaps la 1,7% pentru 59% din valoarea ramasă de rambursat.

Situații financiare IFRS
Toate sumele sunt exprimate în mii de euro, cu excepţia cazurilor în care se menţionează diferit

ANALIZA PE SEGMENTE Retail Birouri Industrial Corporativ Total

2015 Revizuit

Venitul din chirii şi alte venituri din exploatare 120 046 26 728 2 025 – 148 799

Profit înainte de rezultatul financiar net 162 501 15 856 1 295 (2 480) 177 172

Total active 1 532 260 380 016 17 099 306 417 2 235 792

Total datorii 241 875 99 038 2 372 395 957 739 242

2014 Auditat

Venitul din chirii şi alte venituri din exploatare 59 496 25 541 1 980 – 87 017

Profit înainte de rezultatul financiar net 67 431 18 719 1 728 1 474 89 352

Total active 1 153 768 292 647 17 208 80 635 1 544 258

Total datorii 167 993 129 111 2 382 3 483 302 969

COMBINĂRI DE ÎNTREPRINDERI  Aupark Kosice 
18 dec 2014*

Iris Titan Shopping Center 
1 iul 2015

City Business Centre  
30 noi 2015

Investiții imobiliare 165 000 86 000 28 533

Active circulante 9 599 5 164 1 038

Datorii pe termen scurt (8 677) (960) (256)

Datorii pe termen lung (82 875) (1 154) (5 610)

Datorii privind impozitul amânat (11 189) (4 905) (2 063)

Activ net la valoare justă 71 858 84 145 21 642

Fond comercial rezultat din achiziție 11 189 4 905 2 717

Plată totală de efectuat 83 047 89 050 24 359

Sume reținute de la vânzători (1 500) – (5 000)

Plată totală efectuată în numerar 81 547 89 050 19 359

*Tranzacție finalizată în 2015

PRINCIPII, POLITICI ŞI METODE CONTABILE
 
Rezultatele financiare consolidate condensate revizuite pentru anul încheiat la 31 decembrie 2015 au fost întocmite în conformitate cu criteriile de recunoaştere şi măsurare din Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), cu interpretările adoptate de Organismul Internațional de Normalizare 
(IASB), cu criteriile de prezentare ale IAS 34 Raportare Financiară Interimară şi cu Cerințele de Listare ale JSE. Principiile, politicile şi metodele contabile sunt cele care au fost aplicate şi pentru situațiile financiare pentru anul încheiat la 31 decembrie 2014. Directorii îşi asumă responsabilitatea pentru 
pregătirea raportului preliminar.
PricewaterhouseCoopers LLC au emis un raport de revizuire limitată nemodificat pentru situațiile financiare consolidate condensate pentru anul încheiat la 31 decembrie 2015, care este disponibil pentru inspecție la sediul Companiei. 
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