
Ηµεροµηνία Έγκρισης των Ενδιάµεσων  Οικονοµικών Καταστάσεων : 28η  Μαΐου 2008

∆ιεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας   : www.reds.gr

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

31/03/2008 31/12/2007 31/03/2008 31/12/2007 1/1-31/03/2008 1/1-31/3/2007 1/1-31/03/2008 1/1-31/3/2007

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Επενδύσεις σε ακίνητα 103.378.768 101.641.460 13.355.883 13.359.758 Έσοδα µίσθωσης επενδυτικών ακινήτων - 1.023.034 - 1.023.034

Πάγια στοιχεία ενεργητικού 323.089 310.419 153.003 133.619

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόµενα για πώληση 119.414 119.414 119.000 119.000

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 4.444.040 4.325.798 43.050.772 43.070.203 Αποτέλεσµα πώλησης επενδυτικών ακινήτων - 369.914 - -

Αποθέµατα 7.004.843 6.214.480 6.993.536 6.203.172 Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 52.755 363.460 197.273 437.124
Απαιτήσεις από πελάτες 3.419.694 3.684.877 3.927.907 3.638.521 Μείον : ∆απάνες εκµετάλλευσης (92.070) (720.975) (128.819) (838.969)

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 41.248.250 44.164.515 14.551.289 16.262.659 Μικτό αποτέλεσµα από την επενδυτική δραστηριότητα (39.315) 1.035.433 68.454 621.189

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 159.938.099 160.460.962 82.151.390 82.786.934

Κέρδη /(ζηµίες) προ φόρων (1.325.633) 365.622 (373.551) 74.275

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Κέρδη /(ζηµίες) µετά από φόρους (1.235.322) 290.165 (390.897) 96.129

Μετοχικό Κεφάλαιο 51.889.447 51.889.447 51.889.447 51.889.447
Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης 58.459.290 59.740.354 6.981.793 7.372.690 Κατανέµονται σε :

Σύνολο Καθαρής Θέσης µετόχων εταιρίας (α) 110.348.737 111.629.802 58.871.240 59.262.137 Μετόχους Εταιρίας (1.235.322) 290.165 (390.897) 96.129

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (β) - - - - Μετόχους Μειοψηφίας - - - -

Σύνολο Καθαρής Θέσης (γ) = (α) + (β) 110.348.737 111.629.802 58.871.240 59.262.137 Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά  (σε €) (0,0312) 0,0073 (0,0099) 0,0024

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 20.924.809 20.493.045 - -

Προβλέψεις/ λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 18.419.940 18.414.213 18.419.940 18.414.213

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 534.227 52.030 - - (1.222.024) 532.545 (405.745) 373.556

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 9.710.386 9.871.873 4.860.210 5.110.583

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 49.589.362 48.831.160 23.280.150 23.524.796
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 159.938.099 160.460.962 82.151.390 82.786.934

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΤΑΙΡΙΑ

31/03/2008 31/03/2007 31/03/2008 31/03/2007
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης περιόδου (01/01/2008 και 01/01/2007 αντίστοιχα) 111.629.802 107.827.743 59.262.137 53.379.338

Κέρδη / (ζηµίες)  περιόδου, µετά από φόρους (1.235.322) 290.165 (390.897) 96.129
Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές (45.742) (1.242) - -

Σύνολο καθαρής θέσης λήξης περιόδου (31/03/2008 και 31/03/2007 αντίστοιχα) 110.348.737 108.116.666 58.871.240 53.475.468

1/1-31/03/2008 1/1-31/03/2007 1/1-31/03/2008 1/1-31/03/2007
Λειτουργικές ∆ραστηριότητες
Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων (1.325.633) 365.622 (373.551) 74.275

Πλέον /µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις 65.725 174.460 13.904 139.425

Προβλέψεις 5.727 2.824 5.727 2.520

Συναλλαγµατικές διαφορές 240.383 - - -
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη & ζηµίες) επενδυτικής δραστηριότητας (325.913) (177.649) (97.584) (4.817)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 363.797 170.112 51.487 164.673

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων (790.364) 1.452.096 (790.364) (265.282)

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 254.803 1.475.225 (280.050) 684.200

(Μείωση) / αύξηση τρεχουσών υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (167.503) 92.658 (250.372) 169.953

Μείον : 
Xρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (363.797) (170.112) (51.487) (164.673)

Kαταβεβληµένοι  φόροι 11.535 (699.814) (7.251) (412.172)

Σύνολο εισροών (εκροών) λειτουργικών δραστηριοτήτων (α) (2.031.239) 2.685.422 (1.779.541) 388.103
Επενδυτικές  ∆ραστηριότητες 
Απόκτηση πώληση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών & λοιπών επενδύσεων - - - (15.000)
Αγορά ενσώµατων και άϋλων  παγίων περιουσιακών στοιχείων (2.124.898) (4.923.999) (29.413) (70.995)

Τόκοι εισπραχθέντες 325.913 177.649 97.584 4.817
Σύνολο εισροών (εκροών) επενδυτικών δραστηριοτήτων (β) (1.798.985) (4.746.350) 68.172 (81.177)
Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες 
Εισπράξεις από εκδοθέντα/ αναληφθέντα δάνεια 913.961 5.328.257 - -
Μερίσµατα πληρωθέντα (2) - (2) -
Σύνολο εισροών / (εκροών) χρηµατοοικονοµικών δραστηριοτήτων (γ) 913.959 5.328.257 (2) -

(2.916.265) 3.267.329 (1.711.370) 306.925
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 44.164.490 23.353.827 16.262.635 2.435.689
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 41.248.226 26.621.155 14.551.264 2.742.614

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1.

Χώρα έδρας %     Συµµετοχής

Ελλάδα Μητρική

Ελλάδα 67,00%

Ελλάδα 100,00%

Ελλάδα 100,00%

Ελλάδα 100,00%

Κύπρος 100,00%

Ρουµανία ΄Εµµεσα 100,00%

Κύπρος 100,00%

Ρουµανία ΄Εµµεσα 100,00%

DAMBOVITA REAL ESTATE SRL Ρουµανία ΄Εµµεσα 100,00%

2.

Ελλάδα 50,00%

Αθήνα,  28η Μαϊοιυ  2008

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

&  ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

Α∆Τ Ξ 434814 Α∆Τ AE 574340

- - -

(1.287.749) 358.085 (419.649) 234.131

Αποτέλεσµα από την επιµέτρησηση στην εύλογη αξία  των επενδυτικών ακινήτων

Κέρδη /(ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων

Κέρδη /(ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και
συνολικών αποσβέσεων

-

(ποσά σε €)

ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ  Α.Ε.                                                                                                                                                                                     

Πλέον /µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που 
σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες :

REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.                                                                                                                                                                       

Καθαρή αύξηση/ (µείωση)  στα  ταµειακά  διαθέσιµα  και  ισοδύναµα  περιόδου    
(α) + (β) + (γ)

Οι εταιρίες του Οµίλου µε τις χώρες των καταστατικών τους εδρών και τα  ποσοστά συµµετοχής, που περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, 
µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης των κονδυλίων Ενεργητικού, Παθητικού και Αποτελεσµάτων Χρήσεως, 

ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ Α.Ε. (βλ.σηµείωση Νο 9)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ποσά σε €)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της "REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ". Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους
επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε τον εκδότη, να  ανατρέξει στη  διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη  (www.reds.gr), όπου αναρτώνται οι  οικονοµικές καταστάσεις   καθώς και η έκθεση επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή, όποτε αυτή απαιτείται.

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά σε €) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ  (ποσά σε €)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΤΑΙΡΙΑ

REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣTOIXEIA KAI ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ  ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008
(Σύµφωνα  µε τις  Αποφάσεις 6/448/11.10.2007 & 7/448/11.10.2007 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς )

ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 13564/06/Β/86/123

∆ιεύθυνση έδρας :  Ερµού 25 Ν. Κηφισιά -Αθήνα T.K. 145 64 

Α∆Τ ΑΕ 023455 Αρ. Αδ. ΟΕΕ 37081

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.                                                                                                                                                                                                                                           

CORREA HOLDINGS LIMITED

3G A.E. ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                                                                                                                                           

Εταιρίες του Οµίλου µε τις χώρες των καταστατικών τους εδρών   και τα ποσοστά συµµετοχής, που περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, µε 
την µέθοδο της Αναλογικής Ενοποίησης, είναι :

PMS PARKING SYSTEMS Α.Ε.                                                                                                                                                                                                                                       

KARTEREDA HOLDINGS LIMITED

CLH ESTATE S.R.L.

PROFIT CONSTRUCT S.R.L.

3. H  "REDS A.E." ενοποιείται στις οικονοµικές καταστάσεις της "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε.",  η οποία   κατέχει ποσοστό 51,15%.   Η 
"ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ "  εδρεύει στην Ελλάδα. 

 
4. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της µητρικής και των Εταιριών του Οµίλου παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα :  

 
Εταιρία   
REDS A.E. 2 έτη (2006-2007) 
PMS PARKING SYSTEMS A.E. 5 έτη (2003-2007) 
ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ Α.Ε. 6 έτη (2002-2007) 
ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. 9 έτη (1999-2007) 
ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. 6 έτη (2002-2007) 
3G A.E. 5 έτη (2003-2007) 
CORREA HOLDINGS LTD  1 έτος  (2007) 
PROFIT CONSTRUCT SRL 1 έτος (2007) 
KARTEREDA HOLDINGS LTD 1 έτος (2007) 
CLH ESTATE SRL 1 έτος (2007) 

 
Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη ύψους  150 χιλ. ευρώ, η οποία στις παρούσες ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις παρουσιάζεται  στο λογαριασµό «Λοιπές προβλέψεις βραχυπρόθεσµες». 
 

5. ∆εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη επί των παγίων στοιχείων της Εταιρίας  και του Οµίλου. 
6. ∆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 ΑΕ», 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 χιλ. ευρώ 
περίπου. Για την ενδεχόµενη αυτή υποχρέωση δεν έχει σχηµατισθεί  σχετική πρόβλεψη, επειδή η ∆ιοίκηση της Εταιρίας θεωρεί ότι θα είναι 
θετική γι’  αυτήν η τελική έκβαση της υπόθεσης. 

7. Το απασχολούµενο προσωπικό την 31.03.2008 ήταν στον Όµιλο 81  και στην Εταιρία 28 άτοµα. Την 31.03.2007 ήταν στον Όµιλο 27 και στην 
Εταιρία 26 άτοµα. 

8. Την 28.07.2005 η Εταιρία υπέγραψε συµφωνία µε την Εταιρία “LA SOCIETE GENERAL IMMOBILLIERE ESPANGE (LSGIE)”, για την πώληση 
του 100%   των µετοχών της θυγατρικής της εταιρίας «ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ», µε συνολικό τίµηµα 70 εκατ. ευρώ. Η 
συναλλαγή 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. Η 
Εταιρία ολοκλήρωσε την Α’ φάση πολεοδοµικής διαδικασίας και αναµένει τις σχετικές εγκρίσεις από τους αρµόδιους φορείς. 

9. Η Εταιρία έχει αναγνωρίσει πρόβλεψη για την κάλυψη της υποχρέωσης εξαγοράς από τον  ΟΤΕ, του 33% των µετοχών που κατέχει στην 
θυγατρική «ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΕ» έναντι ελαχίστου τιµήµατος, όπως καθορίζεται  στην από 28/02/2002 σχετική Σύµβαση.  Το ποσόν της 
πρόβλεψης ανέρχεται σε 18,3 εκατ. ευρώ και έχει προσαυξήσει το κόστος επένδυσης της REDS AE  στην εν λόγω θυγατρική, η οποία 
ενοποιείται κατά 100%. 

10. Η αξία του ακινήτου της θυγατρικής «ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ» , 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  µε ποσό 33,4 εκατ. ευρώ στα «Επενδυτικά ακίνητα», βάσει του ∆ΛΠ40, επανεκτιµήθηκε δε τον Απρίλιο του 2007 σε ποσό 41,9 
εκατ. ευρώ. 

11. Την 20.06.2006 υπογράφηκε προσύµφωνο πώλησης τµήµατος του ακινήτου της θυγατρικής «ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ», στην 
περιοχή Γυαλού Σπάτων έναντι τιµήµατος 13,4 εκατ. ευρώ 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. 

12. Η εταιρία «CLH ESTATE SRL», αγόρασε το Φεβρουάριο του 2007 οικόπεδο 8.500 τµ περίπου, στην περιοχή Μπανεάσα στο Βουκουρέστι 
Ρουµανίας.  

13. 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” κατέχει το 100% του Μετοχικού Κεφαλαίου 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 στα πλαίσια της δραστηριοποίησής της στην αγορά ακινήτων της  Ρουµανίας  ολοκλήρωσε τον 
Φεβρουάριο του 2008,  µέσω της συνδεδεµένης εταιρίας “Profit Construct Srl” την εξαγορά του 100% της “Dambovita Real Estate Srl”, και  έχει 
στην κατοχή της  πλέον οικόπεδο συνολικής έκτασης 8.016 τµ στην περιοχή Splaiul Unirii, στο κέντρο του Βουκουρεστίου. Στο ακίνητο πρόκειται 
να ανεγερθεί κτιριακό συγκρότηµα µικτής χρήσης.  Η εταιρία “Dambovita Real Estate Srl”, ενοποιείται για πρώτη φορά στις οικονοµικές 
καταστάσεις της 31.03.2008 µε την µέθοδο της Ολικής Ενοποίησης. 

14. Την 12.06.2007 η Εταιρία υπέγραψε µε εταιρίες που διαχειρίζεται ο επενδυτικός οίκος HENDERSON  α)  συµφωνητικά  πώλησης των 
Εµπορικών της Κέντρων  Veso Mare & Escape Center  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 εκατ. ευρώ. Η συµφωνία 
αναµένεται να ολοκληρωθεί 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. 

15. Κατά την  χρήση 2007 η Εταιρία συµµετείχε  στην ίδρυση  καθώς και στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας "ATHENS 
METROPOLITAN EXPO AE", µε ποσοστό 11,67%, έναντι ποσού 119 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. 

16. Τα ποσά πωλήσεων και αγορών του Οµίλου και της  Εταιρίας για την περίοδο 01.01.2008 έως 31.03.2008, καθώς και τα υπόλοιπα των 
απαιτήσεων και υποχρεώσεων στις 31.03.2008 που έχουν προκύψει από συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ∆ΛΠ 
24,  έχουν ως εξής :  
 Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη Όµιλος 

ποσό € 
Εταιρία 
ποσό € 

α) Πωλήσεις αγαθών & υπηρεσιών 23.235 238.735 
β) Αγορές  αγαθών και υπηρεσιών  72.192 56.294 
γ) Απαιτήσεις 535.619 1.924.961 
δ) Υποχρεώσεις 108.156 89.070 
ε) Συναλλαγές  και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης 148.181 135.636 
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 42.553 0 
ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 2.776 0 

 
 
 


