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Ισολογισµός  

 Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ. 

Σηµ. 30-Σεπ-07 31-∆εκ-06 30-Σεπ-07 31-∆εκ-06
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώµατα πάγια 208.185 217.995 62.267 99.319
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 326.720 37.077 30.104 36.894
Επενδύσεις σε ακίνητα 5 102.378.877 107.451.874 13.320.293 35.268.810
Επενδύσεις σε θυγατρικές - - 39.406.512 39.390.511
Επενδύσεις σε κοινοπραξίες - - 10.770 10.770
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία  διαθέσιµα προς πώληση 
µακροπρόθεσµα 35.000 - 35.000 -
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 2.237.263 2.393.294 1.915.904 2.035.989
Προκαταβολές για µακρ.Λειτουργ.Μισθώσεις 8 - 9.432.146 - 9.432.146
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 11.896 77.028 11.896 77.028

105.197.942 119.609.413 54.792.747 86.351.468
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέµατα 7 8.225.815 9.026.078 8.194.396 6.719.997

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 8 5.690.605 7.232.075 5.359.506 4.304.912
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία  διαθέσιµα προς πώληση 
βραχυπρόθεσµα 25 25 25 25
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 49.187.696 23.353.827 18.308.677 2.435.689

63.104.140 39.612.004 31.862.603 13.460.623
Σύνολο ενεργητικού 168.302.083 159.221.417 86.655.350 99.812.090
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους
Μετοχικό κεφάλαιο 51.889.447 51.889.447 51.889.447 51.889.447
Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο 95.973 95.973 95.973 95.973
Λοιπά αποθεµατικά 8.924.221 6.391.107 814.742 814.742
Κέρδη/ (ζηµιές) εις νέον 53.238.595 49.451.216 7.302.872 579.176

114.148.236 107.827.743 60.103.034 53.379.338

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 114.148.236 107.827.743 60.103.034 53.379.338
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

∆άνεια µακροπρόθεσµα 10 22.363.084 - - -
Προβλέψεις Αποζηµίωσης Προσωπικού 91.619 84.058 89.903 82.342
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 9 42.976 3.715.215 42.976 3.715.215
Λοιπές προβλέψεις µακροπρόθεσµες 18.326.836 18.326.836 18.326.836 18.326.836

40.824.515 22.126.109 18.459.715 22.124.393
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 9 10.636.624 17.356.366 5.415.512 12.418.481
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις (φόρος 
εισοδήµατος) 2.690.767 1.161.198 2.675.148 1.139.878
∆άνεια βραχυπρόθεσµα 10 - 10.750.000 - 10.750.000
Μερίσµατα πληρωτέα 14 1.941 - 1.941 -

13.329.332 29.267.564 8.092.601 24.308.359
Σύνολο υποχρεώσεων 54.153.847 51.393.674 26.552.316 46.432.753
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 168.302.083 159.221.417 86.655.350 99.812.090

Η ΕΤΑΙΡΙΑO OMIΛΟΣ

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 7 έως  15 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση αποτελεσµάτων 

 Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ. 

1/1-30/9/2007 1/1-30/9/2006 1/7-30/9/2007 1/7-30/9/2006

Πωλήσεις (σηµ. Νο4) 26.773.586 8.675.531 155.238 2.690.877

Κόστος πωληθέντων (13.834.896) (5.835.977) (102.646) (1.801.900)

Μεικτό κέρδος 12.938.690 2.839.554 52.592 888.977

Έξοδα διοίκησης (2.454.012) (2.186.248) (487.507) (631.742)

Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκµετάλλευσης (καθαρά) (σηµ.Νο11) (748.642) 1.735.989 (42.782) 77.084

Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης 9.736.035 2.389.294 (477.697) 334.320

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα (έξοδα) - καθαρά (68.942) 12.447 (4.296) 34.497

Κέρδη προ φόρων 9.667.093 2.401.742 (481.992) 368.816

Φόρος εισοδήµατος (3.067.021) (615.507) (42.519) (75.941)
Καθαρά κέρδη περιόδου 6.600.072 1.786.235 (524.511) 292.875

Κέρδη/(ζηµίες) ανά µετοχή -βασικά  (σε €) 0,1666 0,0451 (0,0132) 0,0074

Ο ΟΜΙΛΟΣ

 

1/1-30/9/2007 1/1-30/9/2006 1/7-30/9/2007 1/7-30/9/2006

Πωλήσεις 24.020.524 4.484.253 195.697 1.330.002

Κόστος πωληθέντων (11.801.553) (2.994.707) (79.601) (909.057)

Μεικτό κέρδος 12.218.971 1.489.546 116.096 420.946

Έξοδα διοίκησης (1.463.031) (1.195.510) (237.047) (342.736)

Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκµετάλλευσης (καθαρά) (σηµ.Νο 11) (737.235) 1.221.774 (12.391) 117.037

Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης 10.018.706 1.515.809 (133.342) 195.247

Έσοδα από µερίσµατα 60.536 12.590 - -

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα (έξοδα) - καθαρά (97.610) (217.933) 200.077 (82.841)

Κέρδη προ φόρων 9.981.632 1.310.466 66.735 112.406

Φόρος εισοδήµατος (2.861.833) (402.844) (41.555) (82.654)
Καθαρά κέρδη περιόδου 7.119.799 907.622 25.180 29.752

Κέρδη/(ζηµίες) ανά µετοχή -βασικά  (σε €) 0,1797 0,0229 0,0006 0,0008

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 7 έως 15 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων  

Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ. 

 

Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεµατικό 
υπέρ το άρτιο

Λοιπά 
αποθέµατικα

Αποτελέσµατα εις 
νέον Σύνολο

1 Ιανουαρίου 2006 67.337.451 5.641.410 6.327.916 26.487.485 105.794.262

Καθαρό κέρδος περιόδου - - - 1.786.235 1.786.235

Έκδοση µετοχικού κεφαλαίου / αύξηση 5.545.437 (5.545.437) - - -

Έκδοση µετοχικού κεφαλαίου / (µείωση) (20.993.440) - - 20.993.440 -

30 Σεπτεµβρίου  2006 51.889.447 95.973 6.327.916 49.267.161 107.580.497

Καθαρό κέρδος περιόδου - - - 247.246 247.246

Μεταφορά από/σε  Αποθεµατικά - - 63.190 (63.190) -

31 ∆εκεµβρίου 2006 51.889.447 95.973 6.391.107 49.451.216 107.827.743

Καθαρό κέρδος περιόδου - - - 6.600.072 6.600.072

∆ιανεµηθέντα µερίσµατα - - - (396.103) (396.103)

Μεταφορά από/σε  Αποθεµατικά - - 2.416.591 (2.416.591) -

Συναλλαγµατικές διαφορές - - 116.523 - 116.523

30 Σεπτεµβρίου  2007 51.889.447 95.973 8.924.221 53.238.595 114.148.236

Ο ΟΜΙΛΟΣ

 

Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεµατικό 
υπέρ το άρτιο

Λοιπά 
αποθέµατικα

Αποτελέσµατα εις 
νέον Σύνολο

1 Ιανουαρίου 2006 67.337.451 5.641.410 784.259 (21.184.620) 52.578.500

Καθαρό κέρδος περιόδου - - - 907.622 907.622

Έκδοση µετοχικού κεφαλαίου / αύξηση 5.545.437 (5.545.437) - - -

Έκδοση µετοχικού κεφαλαίου / (µείωση) (20.993.440) - - 20.993.440 -

30 Σεπτεµβρίου  2006 51.889.447 95.973 784.259 716.442 53.486.122

Καθαρό κέρδος περιόδου - - - (106.784) (106.784)

Μεταφορά από/σε  Αποθεµατικά - - 30.483 (30.483) -

31 ∆εκεµβρίου 2006 51.889.447 95.973 814.742 579.175 53.379.338

Καθαρό κέρδος περιόδου - - - 7.119.799 7.119.799

∆ιανεµηθέντα µερίσµατα - - - (396.103) (396.103)

30 Σεπτεµβρίου  2007 51.889.447 95.973 814.742 7.302.872 60.103.034

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 7 έως 15 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση ταµειακών ροών 

 Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ. 

30-Σεπ-07 30-Σεπ-06 30-Σεπ-07 30-Σεπ-06

Λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη προ φόρων 9.667.093 2.401.742 9.981.632 1.310.466

Πλέον/µείον προσαρµογές για:

Αποσβέσεις 416.301 514.681 285.294 407.944

Προβλέψεις 7.561 1.457 7.561 5.683

Συναλλαγµατικές διαφορές 113.981 - - -

Αποτελέσµατα (έσοδα,έξοδα, κέρδη & ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας 1.705.817 (258.557) 2.272.768 (28.170)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 954.298 246.110 355.479 233.513
Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή 
που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες :

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 800.263 2.676.099 (1.474.399) (55.429)

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 12.721.037 4.700.269 10.221.086 126.319

Μείωση / (αύξηση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (10.745.060) 2.919.079 (10.675.208) (809.721)

Μείον :

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (616.528) (246.110) (355.479) (233.513)

Καταβεβληµένοι φόροι (3.067.313) (615.976) (2.984.881) (463.711)
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 11.957.451 12.338.792 7.633.853 493.382

Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση/ πώληση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών & λοιπών 
επενδύσεων - - (16.001) (1.500.000)

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (17.737.764) (390.294) (427.602) (15.895)

Εισπράξεις από πωλήσεις  ενσώµατων και άϋλων παγίων  στοιχείων 19.543.945 2.940 19.543.494 2.940
Αγορά χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων διαθεσίµων προς 
πώληση (35.000) - (35.000) -

Τόκοι εισπραχθέντες 885.356 258.557 257.869 15.580

Μερίσµατα εισπραχθέντα - - 60.536 12.590
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές  δραστηριότητες (β) 2.656.537 (128.796) 19.383.296 (1.484.785)

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

∆άνεια αναληφθέντα (σηµ.Νο10) 25.363.084 - 3.000.000 -

Αποπληρωµή δανεισµού (13.750.000) (100.000) (13.750.000) -

Μερίσµατα πληρωθέντα (394.162) - (394.162) -
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµατοδοτικές  δραστηριότητες (γ) 11.218.923 (100.000) (11.144.162) -

Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα 
περιόδου (α)+(β)+(γ) 25.832.910 12.109.996 15.872.988 (991.403)

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 23.354.786 9.526.034 2.435.689 1.777.114
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης  περιόδου 49.187.696 21.636.029 18.308.677 785.711

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 7 έως 15 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων 

1 Γενικές πληροφορίες 

Η Εταιρία και ο  Όµιλος δραστηριοποιείται στον κλάδο «∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας». Η κύρια δραστηριότητα της είναι 
η ανάπτυξη, πώληση ή εκµίσθωση ακινήτων µέσω λειτουργικής µίσθωσης. Ο Όµιλος δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στη 
Ρουµανία. 

Η Εταιρεία έχει συσταθεί και είναι εγκατεστηµένη στην Ελλάδα και η διεύθυνση της έδρας της και τα κεντρικά γραφεία της 
είναι στην Ακακιών 39 & Μονεµβασίας , Μαρούσι Αττικής. 

Οι µετοχές της Εταιρείας διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο Αθηνών και κατατάσσεται στον κλάδο Οικονοµικής 
∆ραστηριότητας «∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας» (Real estate holding & Development). 

Η «REDS A.E.» ενοποιείται µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης, στις οικονοµικές καταστάσεις της «ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε.», η οποία κατέχει το 50,83% του µετοχικού της κεφαλαίου και εδρεύει στην Ελλάδα. 

Οι παρούσες ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο την 28η Νοεµβρίου    
2007 και είναι διαθέσιµες στην διεύθυνση διαδικτύου της Εταιρίας www.reds.gr  

 

2 Σύνοψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών 

2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων   

Οι παρούσες ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις καλύπτουν την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 
2007 και έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο («∆ΛΠ») 34 « Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις». 
Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε εκείνα τα ∆ΠΧΠ που είτε είχαν εκδοθεί και ίσχυαν την 
περίοδο σύνταξης αυτών των οικονοµικών καταστάσεων (Νοέµβριος  2007), είτε είχαν εκδοθεί και είχαν πρόωρα υιοθετηθεί.  

Οι λογιστικές αρχές, οι οποίες χρησιµοποιήθηκαν κατά τη σύνταξη των ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων, 
είναι συµβατές µε αυτές που χρησιµοποιήθηκαν για τη σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων για τη χρήση που 
έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2006.  

Για την καλύτερη κατανόηση και πληρέστερη πληροφόρηση οι παρούσες ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές 
καταστάσεις πρέπει να διαβάζονται παράλληλα µε την ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε  στις 
31 ∆εκεµβρίου 2006 που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.reds.gr). 

Αυτές οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε την αρχή του ιστορικού κόστους, εκτός από τα 
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία τα οποία έχουν κατηγοριοποιηθεί σε εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων ή διαθέσιµα προς 
πώληση σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39. Μη πραγµατοποιηθέντα κέρδη ή ζηµιές που προκύπτουν από αλλαγές στην εύλογη αξία των 
επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση αναγνωρίζονται στα αποθεµατικά εύλογης αξίας στα ίδια κεφάλαια µέχρι τα στοιχεία 
αυτά να πωληθούν ή να χαρακτηρισθούν ως αποµειωµένα. Κατά την πώληση ή όταν χαρακτηρισθούν ως αποµειώµενα, τα 
κέρδη ή οι ζηµιές µεταφέρονται στα αποτελέσµατα. Ζηµιές αποµείωσης που έχουν αναγνωρισθεί στα αποτελέσµατα δεν 
αντιστρέφονται µέσω αποτελεσµάτων. 

Αναφορικά µε δαπάνες που πραγµατοποιούνται σε µη τακτά χρονικά διαστήµατα κατά τη διάρκεια της χρήσης, έχουν 
διενεργηθεί προβλέψεις εξόδων ή πραγµατοποιηθέντα έξοδα καταχωρήθηκαν σε µεταβατικούς λογαριασµούς µόνο στις 
περιπτώσεις που ο χειρισµός αυτός θα ήταν ο ενδεδειγµένος κατά το τέλος της χρήσης.  
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3 Σηµείωση σχετική µε µελλοντικά γεγονότα 

Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις καθώς και οι σηµειώσεις και αναφορές που τις συνοδεύουν ενδέχεται να εµπεριέχουν 
ορισµένες υποθέσεις και υπολογισµούς που αναφέρονται σε µελλοντικά γεγονότα σε σχέση µε τις εργασίες, την ανάπτυξη και 
τις οικονοµικές επιδόσεις του Οµίλου.  Παρά το γεγονός ότι αυτές οι υποθέσεις και υπολογισµοί βασίζονται στην καλύτερη 
δυνατή γνώση της ∆ιοίκησης της Εταιρίας και  του Οµίλου σε σχέση µε τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγµατικά 
αποτελέσµατα µπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισµούς και τις υποθέσεις που έχουν ληφθεί υπόψη κατά τη 
σύνταξη των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων του Οµίλου. 

 

4 Πληροφόρηση κατά τοµέα 

Κατά την 30η Σεπτεµβρίου  2007, ο Όµιλος δραστηριοποιείται σε  3 επιχειρηµατικούς τοµείς: 

• Ανάπτυξη και πώληση ακίνητης περιουσίας  

• Εκµετάλλευση ακινήτων  

• ∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας και παροχή υπηρεσιών τεχνικών συµβουλών  

 

 Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ. 

Τα αποτελέσµατα για κάθε τοµέα για το Γ’ τρίµηνο  έως την 30η  Σεπτεµβρίου 2007 ήταν τα παρακάτω: 

Ενοποιηµένα στοιχεία πληροφόρησης κατά 
τοµέα περιόδου 01/01-30/09/2007

Πωλήσεις 
ακινήτων & 
µισθωτικών 

δικαιωµάτων

Εκµετάλλευση 
ακινήτων

Παροχή 
υπηρεσίας Συνολικά

Πωλήσεις (µικτές & καθαρές) 23.961.967 2.354.887 456.732 26.773.586

Μεικτά κέρδη (ζηµίες) ανά τοµέα 12.054.246 753.115 131.329 12.938.690

Έξοδα ∆ιοίκησης (2.454.012)

Άλλα έσοδα/ (έξοδα) Εκµετάλλευσης - καθαρά (748.642)

Λειτουργικά κέρδη 9.736.035

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα/ (έξοδα) - καθαρά (68.942)

Κέρδη προ φόρων 9.667.093

Φόρος εισοδήµατος (3.067.021)
Καθαρό κέρδος 6.600.072
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Τα αποτελέσµατα για κάθε τοµέα για το Γ’ τρίµηνο έως την 30η  Σεπτεµβρίου  2006  είχαν ως εξής: 

Ενοποιηµένα στοιχεία πληροφόρησης κατά 
τοµέα περιόδου 01/01-30/09/2006

Πωλήσεις 
ακινήτων

Εκµετάλλευση 
ακινήτων

Παροχή 
υπηρεσίας Συνολικά

Πωλήσεις (µικτές & καθαρές) 4.580.403 3.093.953 1.001.175 8.675.531

Μεικτά κέρδη (ζηµίες) ανά τοµέα 1.282.614 1.452.063 104.876 2.839.554

Έξοδα ∆ιοίκησης (2.186.248)

Άλλα έσοδα/ (έξοδα) Εκµετάλλευσης - καθαρά 1.735.989

Λειτουργικά κέρδη 2.389.294

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα/ (έξοδα) - καθαρά 12.447

Κέρδη προ φόρων 2.401.742

Φόρος εισοδήµατος (615.507)
Καθαρό κέρδος 1.786.235

 

 

5 Επενδυτικά ακίνητα  

Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ. 

Κόστος 30-Σεπ-07 31-∆εκ-06 30-Σεπ-07 31-∆εκ-06

Αρχή περιόδου 109.270.978 97.888.539 36.681.396 25.763.344

Συνναλαγµατικές διαφορές 4.886 - - -

Εξαγορά/ απορρόφηση θυγατρικής 4.285.948 - - -

Προσθήκες 13.126.431 11.382.439 415.724 10.918.052

Πωλήσεις/ διαγραφές (23.714.332) - (23.714.332) -

Τέλος περιόδου 102.973.912 109.270.978 13.382.787 36.681.396

Συσσωρευµένες αποσβέσεις

Αρχή περιόδου (1.819.104) (1.197.548) (1.412.585) (926.536)

Αποσβέσεις περιόδου (374.089) (621.555) (248.068) (486.049)

Πωλήσεις/ διαγραφές 1.598.159 - 1.598.159 -

Τέλος περιόδου (595.034) (1.819.104) (62.494) (1.412.586)

Αναπόσβεστη αξία 102.378.878 107.451.874 13.320.293 35.268.810

Η ΕΤΑΙΡΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ

 

 

• Επί των ακινήτων της εταιρίας δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη. 

• Η αξία του ακινήτου της θυγατρικής «ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.» επανεκτιµήθηκε  λόγω ένταξης 
στο Σχέδιο Πόλης έκτασης επιφανείας 133.000 τµ. περίπου, βάσει του ΦΕΚ 319/∆/2005 µε το οποίο εγκρίθηκε η 
πολεοδοµική µελέτη του «Επιχειρηµατικού Πάρκου Γυαλού – ∆ήµου Σπάτων».  Το σύνολο των 173.000 τµ. περίπου, της 
εν λόγω θυγατρικής απεικονίζεται στις παρούσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις , στα «Επενδυτικά ακίνητα» 
βάσει του ∆ΛΠ 40, µε ποσό  32,9 εκ. ευρώ, επανεκτιµήθηκε δε τον Απρίλιο του 2007 σε 41,9 εκ. ευρώ. 

• Η εταιρία  “CLH ESTATE S.R.L.” αγόρασε τον Φεβρουάριο του 2007 οικόπεδο 8.500 τµ περίπου στην περιοχή 
Μπανεάσα  στο Βουκουρέστι Ρουµανίας, επί του οποίου προτίθεται  να αναγείρει συγκρότηµα  πολυτελών κατοικιών 
συνολικού προϋπολογισµού 15 εκ. ευρώ. Η Εταιρία κατόπιν αγοράς που  πραγµατοποίησε τον Απρίλιο του 2007, µέσω 
της συνδεδεµένης “Profit Construct SRL” , κατέχει οικόπεδο  συνολικής έκτασης 6.000 τµ στην περιοχή Spaiul Unirii  
στο κέντρο του Βουκουρεστίου. Στο ακίνητο πρόκειται να ανεγερθεί συγκρότηµα γραφείων και κατοικιών συνολικού 
προϋπολογισµού 45 εκ. ευρώ περίπου. 
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• Η µείωση του υπολοίπου των επενδυτικών ακινήτων της µητρικής  οφείλεται στην πώληση που πραγµατοποιήθηκε την  
12.06.2007,  σε εταιρία που διαχειρίζεται ο επενδυτικός οίκος ΗΕΝDERSON, µε την οποία  η Εταιρία υπέγραψε  
συµφωνητικό πώλησης για το   Εµπορικό   Κέντρο  Veso Mare  στην Πάτρα (βλέπε και Σηµ. 16).  Το εν λόγω ακίνητο 
απεικονίζονταν στις Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρίας στο λογαριασµό  «Επενδυτικά ακίνητα» βάσει του ∆ΛΠ 40.  

  

6 Συµµετοχές Οµίλου 

 

Όλες οι συµµετοχές της Εταιρίας περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές της καταστάσεις. 

Οι εταιρείες του Οµίλου που ενοποιούνται µε τη µέθοδο της Πλήρους Ενοποίησης είναι οι εξής: 

ΕΤΑΙΡΙΑ Εδρα % συµµετοχής 

ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΕΛΛΑ∆Α 100% 

ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ  Α.Ε. ΕΛΛΑ∆Α 100% 
PMS PARKING SYSTEMS Α.Ε. ΕΛΛΑ∆Α 100% 
ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ Α.Ε. ΕΛΛΑ∆Α 67% 
KARTEREDA HOLDINGS LTD ΚΥΠΡΟΣ 100% 
CLH ESTATE SRL ΡΟΥΜΑΝΙΑ Έµµεσα 100% 
CORREA HOLDINGS LTD ΚΥΠΡΟΣ 100% 
PROFIT CONSTRUCT  SRL ΡΟΥΜΑΝΙΑ Έµµεσα 100% 

 

� Τον  Απρίλιο του 2007  η Εταιρία προχώρησε στην εξαγορά  του 100% του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας 
“CORREA HOLDINGS LTD», µε  έδρα  την Κύπρο.  Η “CORREA HOLDINGS LTD», στην συνέχεια εξαγόρασε 
το σύνολο των µετοχών της εταιρίας «PROFIT CONSTRUCT SRL», µε έδρα τη Ρουµανία. Οι ως άνω συµµετοχές 
περιλήφθησαν για πρώτη φορά στις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της  Μητρικής την 30.06.2007, µε την 
µέθοδο της Ολικής Ενοποίησης. 

� Η εταιρία έχει αναγνωρίσει πρόβλεψη για την κάλυψη υποχρέωσης εξαγοράς από τον ΟΤΕ, του 33% των µετοχών 
που κατέχει στη θυγατρική «ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΕ» έναντι ελαχίστου τιµήµατος, όπως καθορίζεται στην από 
28/02/2002 σχετική Σύµβαση. Το ποσόν της πρόβλεψης ανέρχεται σε 18,3 εκ. ευρώ και έχει προσαυξήσει το κόστος 
επένδυσης της «REDS A.E.»  στην εν λόγω θυγατρική, µε αποτέλεσµα αυτή να ενοποιείται µε ποσοστό 100%. 

 

 

Στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις  περιλαµβάνεται  µε την µέθοδο της Αναλογικής Ενοποίησης η παρακάτω 
συµµετοχή : 

  

ΕΤΑΙΡΙΑ Ε∆ΡΑ % συµµετοχής 
3G Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΚΑΤ/ΚΩΝ 
ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΕΛΛΑ∆Α 
50% 
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7 Αποθέµατα 

Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ. 

30-Σεπ-07 31-∆εκ-06 30-Σεπ-07 31-∆εκ-06

Τελικά προϊοντα 2.808.933 5.083.595 2.777.514 2.777.514

Ηµιτελή προϊόντα 5.416.881 3.942.483 5.416.881 3.942.483

Συνολική καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία 8.225.815 9.026.078 8.194.396 6.719.997

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

Τα αποθέµατα αφορούν οικόπεδα προς πώληση και κατοικίες αποπερατωµένες και υπό κατασκευή. 

 

8 Απαιτήσεις 

 Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ. 

30-Σεπ-07 31-∆εκ-06 30-Σεπ-07 31-∆εκ-06

Πελάτες 512.857 4.544.542 206.568 1.308.417

512.857  4.544.542  206.568  1.308.417  

Προκαταβολή φόρου εισοδήµατος 2.102.977 432.706 2.055.952 277.550

Προκαταβολές για λειτουργικές µισθώσεις - 9.822.447 - 9.822.447

Λοιπές Απαιτήσεις 2.679.553 1.565.925 1.621.841 944.506

Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη 407.114 375.629 1.487.042 1.461.166

Σύνολο 5.702.502 16.741.249 5.371.402 13.814.086

Απαιτήσεις από µακροχρόνιες λειτουργικές Μισθώσεις - 9.432.146 - 9.432.146

Λοιπές µακροπρόθεσµες  απαιτήσεις 11.896 77.028 11.896 77.028

Σύνολο µη Κυκλοφορούντος  Ενεργητικού 11.896 9.509.174 11.896 9.509.174

Σύνολο Κυκλοφορούντος  Ενεργητικού 5.690.605 7.232.075 5.359.506 4.304.912

5.702.502 16.741.249 5.371.402 13.814.086

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

Η µείωση των προκαταβολών για λειτουργικές µισθώσεις της µητρικής  οφείλεται στην πώληση που πραγµατοποιήθηκε την  
12.06.2007, σε εταιρία που διαχειρίζεται ο επενδυτικός οίκος ΗΕΝDERSON, µε την οποία  η Εταιρία υπέγραψε  
συµφωνητικό πώλησης για το   Εµπορικό   Κέντρο  Escape  Center  (βλέπε και Σηµ. 16). 
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9 Προµηθευτές 

 Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ. 

30-Σεπ-07 31-∆εκ-06 30-Σεπ-07 31-∆εκ-06

Προµηθευτές 218.068 269.438 201.697 253.381

∆εδουλευµένα έξοδα - 59.764 - 59.764

∆εδουλευµένοι τόκοι 337.770 - - -

Ασφαλιστικοί οργανισµοί και λοιποί φόροι/ τέλη 548.052 344.308 542.077 322.670

Προκαταβολή για λειτουργικές µισθώσεις - 3.741.931 - 3.741.931

Λοιπές υποχρεώσεις 9.428.863 9.990.408 4.585.829 5.095.767

Υποχρεώσεις από συνδεδεµένα µέρη 146.846 6.665.733 128.885 6.660.184

Σύνολο 10.679.600 21.071.581 5.458.488 16.133.697

Μακροπρόθεσµες 42.976 3.715.215 42.976 3.715.215

Βραχυπρόθεσµες 10.636.624 17.356.366 5.415.512 12.418.481

Σύνολο 10.679.600 21.071.581 5.458.488 16.133.697

Η ΕΤΑΙΡΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ

 

• Η µείωση των υποχρεώσεων από προκαταβολές για λειτουργικές µισθώσεις οφείλεται στην πώληση που 
πραγµατοποιήθηκε την  12.06.2007, των εµπορικών κέντρων Veso Mare και Escape  Center  (βλέπε και Σηµ. 16). 

• Η µείωση των υποχρεώσεων από συνδεδεµένα µέρη οφείλεται σε εξόφληση υποχρέωσης ύψους € 6 εκ περίπου της 
συνδεµένης ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ.  

•  

10 ∆άνεια  

Μακροπρόθεσµος δανεισµός 30-Σεπ-07 31-∆εκ-06 30-Σεπ-07 31-∆εκ-06

Αρχή περιόδου - - - -

Τραπεζικός δανεισµός 22.363.084 - - -
Σύνολο µακροπρόθεσµων δανείων 22.363.084 - - -

Βραχυπρόθεσµος δανεισµός

Αρχή περιόδου 10.750.000 - 10.750.000 -

Τραπεζικός δανεισµός 3.000.000 10.750.000 3.000.000 10.750.000

Αποπληρωµή δανεισµού (13.750.000) - (13.750.000)
Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων - 10.750.000 - 10.750.000

Σύνολο δανείων περιόδου 22.363.084 10.750.000 - 10.750.000

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

Το µεγαλύτερο µέρος του µακροπρόθεσµου δανεισµού αφορά τις συνδεδεµένες επιχειρήσεις  που έχουν έδρα την Ρουµανία, η  
λήξη των  µακροπρόθεσµων  δανείων είναι  το 2009  και το µέσο επιτόκιο δανεισµού την 30.09.2007 ανερχόταν σε 5,20%. 

Η µητρική εταιρία δεν έχει δανειακές υποχρεώσεις.  
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11 Λοιπά έσοδα /(έξοδα) εκµετάλλευσης  

Στην  Κατάσταση Αποτελεσµάτων περιόδου της Μητρικής στον λογαριασµό «Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκµετάλλευσης» 
εµφανίζεται ζηµία  ποσού  737 χιλ. €.  Το εν λόγω ποσό προέρχεται κυρίως από την εκποίηση επενδυτικών ακινήτων, 
λαµβάνοντας υπόψη την αποαναγνώρηση ληφθείσας προκαταβολής για λειτουργικές µισθώσεις ύψους 1.681 χιλ € που 
σχετίζεται µε τα εκποιηθέντα επενδυτικά ακίνητα.  

Στην Ενοποιηµένη Κατάσταση Αποτελεσµάτων  περιόδου, στον  ίδιο λογαριασµό  εµφανίζεται ζηµία  ποσού   748  χιλ. €.  

 

 

12 Ενδεχόµενες υποχρεώσεις 

Ο Όµιλος έχει ενδεχόµενες υποχρεώσεις σε σχέση µε τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και άλλα θέµατα που προκύπτουν στα 
πλαίσια της συνήθους δραστηριότητάς του. ∆εν αναµένεται να προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από τις ενδεχόµενες 
υποχρεώσεις.  

∆εν υπάρχουν επιδικίες ή υπό διαιτησία διαφορές των εταιριών του Οµίλου, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή          
διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία των εταιριών του 
Οµίλου, εκτός από την εκκρεµή δικαστική διαφορά της θυγατρικής «ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ Α.Ε.», µε το ∆ήµο Παλλήνης στο 
Συµβούλιο της Επικρατείας και το ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, για το ύψος του καταβλητέου ποσού ειδικής εισφοράς 
του Ν. 2947/2001, η οποία κατά το ∆ήµο ανέρχεται στο ποσό των 750.000 ευρώ περίπου.  Για την ενδεχόµενη αυτή 
υποχρέωση δεν έχει σχηµατισθεί σχετική πρόβλεψη,  επειδή η ∆ιοίκηση της Εταιρίας  θεωρεί ότι θα είναι θετική γι΄αυτή   η 
τελική έκβαση της υπόθεσης.   

Οι φορολογικές δηλώσεις, τόσο της µητρικής όσο και των θυγατρικών της για τις χρήσεις όπως αναλυτικά αυτές αναφέρονται, 
δεν έχουν εξετασθεί από τις Φορολογικές Αρχές, µε συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων και 
προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι 
δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και ως εκ τούτου δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονοµικές 
καταστάσεις σε σχέση µε το θέµα αυτό.  

ΕΤΑΙΡΙΑ

Κλειόµενες 
χρήσεις έως 

και Τρόπος κλ. Χρήσεων

Ανέλεγκτες 
χρήσεις

REDS Α.Ε. 2005 Τακτικός Φ.Ελεγχος 1

PMS PARKING SYSTEMS A.E. 2002 Βάσει  Ν.3259/2004 4

ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ Α.Ε. - - 5

ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. 1998 Βάσει  Ν.3148/2003 8

ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ  Α.Ε. - - 5

3G Α.Ε. 2002 Βάσει  Ν.3259/2004 4  

 

13 Κέρδη ανά µετοχή 

Τα βασικά κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται µε διαίρεση του κέρδους που αναλογεί στους µετόχους της µητρικής µε τον 
σταθµισµένο µέσο αριθµό των κοινών µετοχών στην διάρκεια της περιόδου, εξαιρουµένων των ιδίων κοινών µετοχών που 
κατέχονται από θυγατρικές (ίδιες µετοχές).  Σε περίπτωση που ο αριθµός των µετοχών έχει αυξηθεί µε έκδοση δωρεάν 
µετοχών, ο νέος αριθµός µετοχών εφαρµόζεται και στα συγκριτικά στοιχεία. 

Η Εταιρεία δεν κατέχει τίτλους µετατρέψιµους σε κοινές µετοχές που είναι µειωτικοί των κερδών. Για το λόγο αυτό τα 
αναπροσαρµοσµένα κέρδη ανά µετοχή είναι ίσα µε τα βασικά κέρδη ανά µετοχή. 
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30-Σεπ-07 30-Σεπ-06 30-Σεπ-07 30-Σεπ-06

Κέρδη που αναλογούν στους µετόχους  (ποσά σε €) 6.600.072 1.786.235 7.119.799 907.622

Σταθµισµένος µέσος αριθµός των κοινών µετοχών 39.610.265 39.610.265 39.610.265 39.610.265

Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή -βασικά (σε €) 0,1666 0,0451 0,1797 0,0229

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

14 Μερίσµατα  ανά µετοχή 

Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων που πραγµατοποιήθηκε την 22.06.2007 εγκρίθηκε ως µέρισµα για τη 
χρήση 2006 το συνολικό ποσό των  € 396.102,65 ήτοι 0,01 €/µετοχή. Η σχετική υποχρέωση του υπολοίπου προς καταβολή  
µερίσµατος  απεικονίζεται στις παρούσες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις.  

 

15 Συναλλαγές της Εταιρείας µε συνδεδεµένα µέρη 

Οι συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µέρη έχουν ως εξής: 

Πωλήσεις  / Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 

01/01-30/9/2007
01/01-

30/9/2006
01/01-30/9/2007

01/01-
30/9/2006

Πωλήσεις αγαθών & υπηρεσιών προς την µητρική - - - -

Πωλήσεις αγαθών & υπηρεσιών προς τις θυγατρικές - - 463.859 498.300

Πωλήσεις αγαθών & υπηρεσιών προς λοιπά συνδεδεµένα µέρη 99.962 198.381 99.962 22.539

Αγορές αγαθών & υπηρεσιών από την  µητρική 161.189 148.465 150.758 84.113

Αγορές αγαθών & υπηρεσιών από τις θυγατρικές - - 451 -

Αγορές αγαθών & υπηρεσιών  από λοιπά συνδεδεµένα µέρη 533.076 70.913 533.076 20.409

Απαιτήσεις / Υποχρεώσεις  Συνδεδεµένων Μερών 

30-Σεπ-07 31-∆εκ-06 30-Σεπ-07 31-∆εκ-06

Απαιτήσεις από την µητρική - - - -

Απαιτήσεις από θυγατρικές - - 1.128.101 1.134.109

Απαιτήσεις από λοιπά συνδεδεµένα µέρη 358.941 327.057 358.941 327.057

Υποχρεώσεις προς την µητρική 103.498 19.544 85.537 19.544

Υποχρεώσεις προς θυγατρικές - - - -

Υποχρεώσεις προς λοιπά συνδεδεµένα µέρη 40.933 6.638.948 40.933 6.638.948

Συναλλαγές διευθυντικών  στελεχών & µελών  διοίκησης

01/01-30/9/2007
01/01-

30/9/2006
01/01-30/9/2007

01/01-
30/9/2006

Συναλλαγές & αµοιβές διευθυντικών στελεχών & µελών της διοίκησης 438.942 497.712 436.289 441.286

Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 37.289 426.289 - -

Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 4.627 - - -

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ
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16 Λοιπές σηµειώσεις 

• Το απασχολούµενο προσωπικό την 30.09.2007 ήταν στον Όµιλο 27 άτοµα και στην Εταιρία 27 άτοµα, την 30.09.2006 
ήταν στον Όµιλο 26 άτοµα   και  στην Εταιρία 24 άτοµα.   

• Η Εταιρεία "REDS A.E." υπέγραψε την 28/07/2005 συµφωνία µε την εταιρεία  "LA SOCIETE GENERALE 
IMMOBILIERE ESPAGNE (LSGIE)", για την πώληση του 100% των µετοχών της θυγατρικής της εταιρείας  “ΚΑΝΤΖΑ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.”, µε το συνολικό τίµηµα ευρώ 70 εκατ. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναµένεται να ολοκληρωθεί 
περί τα τέλη του 2009 και  τελεί υπό τις  προϋποθέσεις  της απόκτησης του γειτονικού ακινήτου της εταιρίας «ΚΑΝΤΖΑ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και της έκδοσης 
οικοδοµικών αδειών για το σύνολο του ακινήτου  στην Κάντζα Παλλήνης.  

• Την 20/6/2006 υπογράφηκε προσύµφωνο πώλησης τµήµατος του ακινήτου της θυγατρικής «ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ», στην περιοχή Γυαλού Σπάτων έναντι τιµήµατος 13,4 εκ. € µε την εταιρία MACARTHURGLEN 
HELLAS Ε.Π.Ε.  Το οριστικό συµβόλαιο πώλησης  τελεί υπό την προϋπόθεση της έκδοσης οικοδοµικής αδείας. Η 
εταιρία δεν θα  αναγνωρίσει έσοδο µέχρι την οριστικοποίηση της συναλλαγής.  

• Την 12.06.2007 η Εταιρία υπέγραψε µε εταιρίες που διαχειρίζεται ο επενδυτικός οίκος ΗΕΝDERSON  α) συµφωνητικά 
πώλησης των Εµπορικών της Κέντρων  Veso Mare (βλέπε Σηµ.5) και Escape Center (βλέπε Σηµ.8)  έναντι συνολικού 
τιµήµατος  40,5 εκ. ευρώ & β)  προσύµφωνο πώλησης του 100% των µετοχών της θυγατρικής εταιρίας «ΓΥΑΛΟΥ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ», έναντι εκτιµώµενου τιµήµατος  70 εκ. ευρώ. Η συµφωνία αναµένεται να 
ολοκληρωθεί το β΄εξάµηνο του 2009 µε την αποπεράτωση της κατασκευής και την έναρξη λειτουργίας  του 
«Επιχειρηµατικού Πάρκου» που θα αναπτύξει η εταιρία σε τµήµα του ακινήτου της στην περιοχή Γυαλού Σπάτων.  Η 
Εταιρία δεν θα  αναγνωρίσει έσοδο µέχρι την οριστικοποίηση της συναλλαγής.  

• Τον Ιούνιο του 2007 η Εταιρία υπέγραψε προσύµφωνο για την αγορά οικοπέδου επιφανείας  6.500τµ σε κεντρικό σηµείο 
του ∆ήµου Ελευσίνας.  Η εταιρία πρόκειται να προβεί στην αξιοποίηση του εν λόγω οικοπέδου µε την κατασκευή κτιρίου 
εµπορικών χρήσεων, συνολικής επιφάνειας ενοικίασης 9.100 τµ, που θα εξυπηρετείται από υπόγειο σταθµό αυτοκινήτων 
συνολικού προϋπολογισµού 15 εκ. ευρώ. 

• Τον  Σεπτέµβριο του 2007  η Εταιρία  συµµετείχε  στην ίδρυση της εταιρίας «ATHENS METROPOLITAN EXPO  Α.Ε.» 
µε ποσοστό 11,66% στο Μετοχικό της Κεφάλαιο, έναντι ποσού 35 χιλ. ευρώ, η έδρα της νεοσυσταθείσης εταιρίας είναι  
στην Ελλάδα. Η "ATHENS METROPOLITAN EXPO AE" ανέλαβε µε Σύµβαση παραχώρησης την ανάπτυξη και 
λειτουργία του νέου Εκθεσιακού  και Συνεδριακού Κέντρου του ∆ιεθνή Αερολιµένα Αθηνών.  

17 Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία Ισολογισµού  

∆εν υπάρχουν µεταγενέστερα των Οικονοµικών Καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν είτε τον Όµιλο είτε την 
Εταιρία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα ∆.Π.Χ.Π. 

Μαρούσι,  28η  Νοεµβρίου 2007 

 

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

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
& ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

    

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 

 


