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Ηµεροµηνία έγκρισης των Ενδιάµεσων  Οικονοµικών Καταστάσεων 28η   Νοεµβρίου  2007

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

30/09/2007 31/12/2006 30/09/2007 31/12/2006 1/1-30/09/2007 1/1-30/09/2006 1/7-30/09/2007 1/7-30/09/2006

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Επενδύσεις σε ακίνητα 102.378.877 107.451.874 13.320.293 35.268.810 Κύκλος εργασιών 26.773.586 8.672.531 155.238 2.690.877

Πάγια στοιχεία ενεργητικού 534.905 255.071 92.371 136.213 Μικτά κέρδη/(ζηµίες) 12.938.690 2.839.554 52.592 888.977

Προκαταβολές για  µακροχρόνιες  Λειτουργικές Μισθώσεις - 9.432.146 - 9.432.146

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 2.249.160 2.470.322 41.345.083 41.514.298

Αποθέµατα 8.225.815 9.026.078 8.194.396 6.719.997

Απαιτήσεις από πελάτες 5.690.605 7.232.075 5.359.506 4.304.912 Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων 9.667.093 2.401.742 (481.992) 368.816
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 49.187.721 23.353.851 18.308.701 2.435.714 Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους 6.600.072 1.786.235 (524.511) 292.875

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόµενα για πώληση 35.000 - 35.000 -

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 168.302.083 159.221.417 86.655.350 99.812.090 Κατανέµονται σε :

Μετόχους Εταιρίας 6.600.072 1.786.235 (524.511) 292.875
Μετόχους Μειοψηφίας - - - -

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά  (σε €) 0,1666 0,0451 (0,0132) 0,0074

Μετοχικό Κεφάλαιο 51.889.447 51.889.447 51.889.447 51.889.447

Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης 62.258.788 55.938.296 8.213.587 1.489.891

Σύνολο Καθαρής Θέσης µετόχων εταιρίας (α) 114.148.236 107.827.743 60.103.034 53.379.338

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (β) - - - -

Σύνολο Καθαρής Θέσης (γ) = (α) + (β) 114.148.236 107.827.743 60.103.034 53.379.338

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 22.363.084 - - -

Προβλέψεις/ λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 18.461.431 22.126.109 18.459.715 22.124.393 1/1-30/09/2007 1/1-30/09/2006 1/7-30/09/2007 1/7-30/09/2006

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις - 10.750.000 - 10.750.000

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 13.329.332 18.517.564 8.092.601 13.558.359 Κύκλος εργασιών 24.020.524 4.484.253 195.697 1.330.002

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 54.153.847 51.393.674 26.552.316 46.432.753 Μικτά κέρδη/(ζηµίες) 12.218.971 1.489.546 116.096 420.946
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 168.302.083 159.221.417 86.655.350 99.812.090

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ

Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων 9.981.632 1.310.466 66.735 112.406

Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους 7.119.799 907.622 25.180 29.752

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΤΑΙΡΙΑ

30/09/2007 30/09/2006 30/09/2007 30/09/2006 Κατανέµονται σε :
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης περιόδου (01/01/2007 και 01/01/2006 αντίστοιχα) 107.827.743 105.794.262 53.379.338 52.578.500 Μετόχους Εταιρίας 7.119.799 907.622 25.180 29.752

Κέρδη / (ζηµίες)  περιόδου, µετά από φόρους 6.600.072 1.786.235 7.119.799 907.622 Μετόχους Μειοψηφίας - - - -

Αύξηση Μ.Κ. µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών υπέρ το άρτιο - 5.545.437 - 5.545.437 Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά  (σε €) 0,1797 0,0229 0,0006 0,0008

Κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών υπέρ το άρτιο - (5.545.437) - (5.545.437)

∆ιαγραφή ζηµιών προηγούµενων χρήσεων - 20.993.440 - 20.993.440
(Μείωση) Μ.Κ. για διαγραφή ζηµιών προηγούµενων χρήσεων - (20.993.440) - (20.993.440)
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα (396.103) - (396.103) -
Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές 116.523 - - -

Σύνολο καθαρής θέσης λήξης περιόδου (30/09/2007 και 30/09/2006 αντίστοιχα) 114.148.236 107.580.497 60.103.034 53.486.122

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

1/1-30/09/2007 1/1-30/09/2006 1/1-30/09/2007 1/1-30/09/2006 REDS A.E. 1 έτος (2006)
Λειτουργικές ∆ραστηριότητες PMS PARKING SYSTEMS A.E. 4 έτη (2003-2006)
Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων 9.667.093 2.401.742 9.981.632 1.310.466 ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ Α.Ε. 5 έτη (2002-2006)
Πλέον /µείον προσαρµογές για: ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. 8 έτη (1999-2006)
Αποσβέσεις 416.301 514.681 285.294 407.944 ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. 5 έτη (2002-2006)
Προβλέψεις 7.561 1.457 7.561 5.683 3G A.E. 4 έτη (2003-2006)
Συναλλαγµατικές διαφορές 113.981 - - - 5. ∆εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη επί των παγίων στοιχείων της Εταιρίας και του Οµίλου.
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη & ζηµίες) επενδυτικής δραστηριότητας 1.705.817 (258.557) 2.272.768 (28.170) 6. ∆εν υπάρχουν επιδικίες ή υπό διαιτησία διαφορές των εταιρειών του Οµίλου, καθώς  και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 954.298 246.110 355.479 233.513 να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία των εταιρειών 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 
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 800.263 2.676.099 (1.474.399) (55.429) καταβλητέου ποσού ειδικής  εισφοράς του Ν. 2947/2001, η οποία κατά το ∆ήµο ανέρχεται στο ποσό των  750.000 ευρώ περίπου.  Για την ενδεχόµενη
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 12.721.037 4.700.269 10.221.086 126.319 αυτή υποχρέωση δεν έχει σχηµατισθεί σχετική πρόβλεψη, επειδή η ∆ιοίκηση της Εταιρίας θεωρεί ότι θα είναι θετική γι΄αυτήν η τελική έκβαση της υπόθεσης.
(Μείωση) / αύξηση τρεχουσών υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (10.745.060) 2.919.079 (10.675.208) (809.721) 7. 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 
Μείον : και στην Εταιρία 24 άτοµα.
Xρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (616.528) (246.110) (355.479) (233.513) 8. Την 28/07/2005 η Εταιρία υπέγραψε συµφωνία  µε την εταιρεία "LA SOCIETE GENERAL IMMOBILLIERE ESPANGE (LSGIE)",  για την πώληση του
Kαταβεβληµένοι  φόροι (3.067.313) (615.976) (2.984.881) (463.711) 100% των µετοχών της θυγατρικής της εταιρείας "ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.", µε  συνολικό τίµηµα  70 εκατ. Ευρώ. Η  συναλλαγή αναµένεται να
Σύνολο εισροών (εκροών) λειτουργικών δραστηριοτήτων (α) 11.957.451 12.338.792 7.633.853 493.382 ολοκληρωθεί  περί τα τέλη του 2009 και τελεί υπό τις προϋποθέσεις της απόκτησης του γειτονικού ακινήτου της εταιρίας "ΚΑΝΤΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
Επενδυτικές  ∆ραστηριότητες ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ" και της έκδοσης οικοδοµικών αδειών για το σύνολο του ακινήτου στην Κάντζα Παλλήνης. 
Απόκτηση πώληση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών & λοιπών επενδύσεων - - (16.001) (1.500.000) 9. Η εταιρεία έχει αναγνωρίσει πρόβλεψη για την κάλυψη υποχρέωσης εξαγοράς από τον ΟΤΕ, του 33% των µετοχών που κατέχει στην θυγατρική
Αγορά ενσώµατων και άϋλων  παγίων περιουσιακών στοιχείων (17.737.764) (390.294) (427.602) (15.895) "ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ Α.Ε." έναντι ελαχίστου τιµήµατος, όπως καθορίζεται στην από 28/02/2002 σχετική Σύµβαση.  Το ποσόν της πρόβλεψης 

Εισπράξεις από πωλήσεις  ενσώµατων και άϋλων  παγίων 19.543.945 2.940 19.543.494 2.940 ανέρχεται σε 18,3 εκατ. Ευρώ και έχει προσαυξήσει το κόστος επένδυσης της REDS  στην εν λόγω θυγατρική,  η οποία ενοποιείται κατά 100%.

Αγορά χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων διαθεσίµων προς πώληση (35.000) - (35.000) - 10. Η αξία του ακινήτου της θυγατρικής "ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε." επανεκτιµήθηκε λόγω ένταξης στο Σχέδιο Πόλης έκτασης  επιφανείας 
Τόκοι εισπραχθέντες 885.356 258.557 257.869 15.580 133.000 τµ περίπου, βάσει του ΦΕΚ 319/∆/2005 µε το οποίο εγκρίθηκε η πολεοδοµική µελέτη του "Επιχειρηµατικού Πάρκου Γυαλού -∆ήµου Σπάτων".
Μερίσµατα εισπραχθέντα - - 60.536 12.590 Το σύνολο των  173.000 τµ περίπου, της εν λόγω θυγατρικής  απεικονίζεται στις παρούσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις  µε ποσό ευρώ 32,9 εκ.

Σύνολο εισροών (εκροών) επενδυτικών δραστηριοτήτων (β) 2.656.537 (128.796) 19.383.296 (1.484.785) στα "Επενδυτικά ακίνητα",  βάσει του  ∆ΛΠ 40,  επανεκτιµήθηκε δε τον Απρίλιο του 2007 σε ποσό 41,9 εκ. ευρώ. 
Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες 11. Την 20/6/2006 υπογράφηκε προσύµφωνο πώλησης τµήµατος του ακινήτου της θυγατρικής "ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.", στην περιοχή 
Εισπράξεις από εκδοθέντα/ αναληθφέντα δάνεια 25.363.084 - 3.000.000 - Γυαλού Σπάτων έναντι τιµήµατος 13,4 εκ. € µε την εταιρία MACARTHURGLEN HELLAS Ε.Π.Ε.  Το οριστικό συµβόλαιο πώλησης  τελεί υπό την
Εξοφλήσεις ∆ανείων (13.750.000) (100.000) (13.750.000) - προϋπόθεση της έκδοσης οικοδοµικής αδείας. Η εταιρία δεν θα αναγνωρίσει έσοδο µέχρι την οριστικοποίηση της συναλλαγής.
Μερίσµατα πληρωθέντα (394.162) - (394.162) - 12. Η εταιρία "CLH ESTATE S.R.L." αγόρασε τον Φεβρουάριο του 2007 οικόπεδο 8.500τµ περίπου, στην περιοχή Μπανεάσα στο Βουκουρέστι Ρουµανίας,
Σύνολο εισροών / (εκροών) χρηµατοοικονοµικών δραστηριοτήτων (γ) 11.218.923 (100.000) (11.144.162) - επί του οποίου προτίθεται να ανεγείρει συγκρότηµα πολυτελών κατοικιών συνολικού προϋπολογισµού 15 εκ. ευρώ περίπου.

25.832.910 12.109.996 15.872.988 (991.403) 13. Toν Απρίλιο του 2007 η Εταιρία προχώρησε στην εξαγορά του 100% του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας "CORREA HOLDINGS LTD",  µε έδρα την Κύπρο.
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 23.354.786 9.526.034 2.435.689 1.777.114 Η "CORREA HOLDINGS LTD", στην συνέχεια εξαγόρασε το σύνολο των µετοχών της εταιρίας "PROFIT CONSTRUCT SRL",  µε έδρα την Ρουµανία.
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 49.187.696 21.636.029 18.308.677 785.711 Η Εταιρία κατέχει πλέον µέσω της συνδεδεµένης "PROFIT COSTRUCT SRL"  οικόπεδο συνολικής έκτασης 6.000τµ. στην περιοχή Splaiul Unirii, στο κέντρο 

του Βουκουρεστίου. Στο εν λόγω ακίνητο πρόκειται να αναγερθεί συγκρότηµα γραφείων και κατοικιών συνολικού προϋπολογισµού 45 εκ.ευρώ περίπου.
Οι ως άνω συµµετοχές περιλήφθησαν για πρώτη φορά στις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Μητρικής την 30/06/2007, µε την µέθοδο της 
Ολικής Ενοποίησης.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 14. Την 12.06.2007 η Εταιρία υπέγραψε µε εταιρίες που διαχειρίζεται ο επενδυτικός οίκος HENDERSON  α)  συµφωνητικά  πώλησης των Εµπορικών της Κέντρων  

1.
Veso Mare & Escape Center  έναντι συνολικού τιµήµατος 40,5 εκ. ευρώ & β) προσύµφωνο πώλησης  του 100% των µετοχών της θυγατρικής εταιρίας 

Χώρα έδρας %     Συµµετοχής "ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ", έναντι εκτιµώµενου τιµήµατος 70 εκ. ευρώ. Η συµφωνία αναµένεται να ολοκληρωθεί το β΄εξάµηνο του 2009 µε την 
Ελλάδα Μητρική αποπεράτωση της κατασκευής και την έναρξη λειτουργίας του "Επιχειρηµατικού Πάρκου" που θα αναπτύξει η εταιρία σε τµήµα του ακινήτου της στην περιοχή
Ελλάδα 67,00% Γυαλού Σπάτων. Η Εταιρία δεν θα αναγνωρίσει έσοδο µέχρι την οριστικοποίηση της συναλλαγής.
Ελλάδα 100,00% 15. Τον Σεπτέµβριο του 2007 η Εταιρία συµµετείχε  στην ίδρυση της εταιρίας "ATHENS METROPOLITAN EXPO AE", µε ποσοστό 11,66% στο Μετοχικό της

Ελλάδα 100,00% Κεφάλαιο, έναντι ποσού 35 χιλ. ευρώ, η  έδρα της νεοσυσταθείσης εταιρίας είναι στην Ελλάδα. 

Ελλάδα 100,00%  Η "ATHENS METROPOLITAN EXPO AE" ανέλαβε µε Σύµβαση παραχώρησης την ανάπτυξη και λειτουργία του νέου Εκθεσιακού  και Συνεδριακού Κέντρου 
Κύπρος 100,00% του ∆ιεθνή Αερολιµένα Αθηνών. 
Ρουµανία ΄Εµµεσα 100,00% 16. Τα ποσά πωλήσεων και αγορών του Οµίλου και της  Εταιρίας για την περίοδο 01.01.2007 έως 30.09.2007, καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και 
Κύπρος 100,00% υποχρεώσεων στις 30.09.2007 που έχουν προκύψει από συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ∆ΛΠ 24,  έχουν ως εξής : 

PROFIT CONSTRUCT S.R.L. Ρουµανία ΄Εµµεσα 100,00% α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών  Οµίλου € 99.962,  Εταιρίας  € 563.821.

2.
β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών Οµίλου € 694.265, Εταιρίας € 684.285 .

Ελλάδα 50,00% γ) Απαιτήσεις  Οµίλου € 358.941,  Εταιρίας € 1.487.042. 

3.
H  "REDS A.E." ενοποιείται στις οικονοµικές καταστάσεις της "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε.",  η οποία κατέχει το 50,83% του µετοχικού της

δ) Υποχρεώσεις  Οµίλου € 144.431, Εταιρίας € 126.670.

κεφαλαίου και εδρεύει στην Ελλάδα. ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης Οµίλου €  438.942,  Εταιρίας € 436.289. 
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης Οµίλου € 37.289,  Εταιρίας € 0.
ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης Οµίλου € 4.627, Εταιρίας € 0.

Αθήνα,  28η Nοεµβρίου  2007

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

&  ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

Α∆Τ Ξ 434814 Α∆Τ AE 574340

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

10.152.336 2.903.975 (406.951) 581.194

9.736.035 334.3202.389.294 (477.697)

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 ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ (ποσά σε €)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007 ΕΩΣ 30η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007
(Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 13564/06/Β/86/123

∆ιεύθυνση έδρας :  Ακακιών 39 & Μονεµβασίας  Μαρούσι T.K. 151 25

Α∆Τ ΑΕ 023455 Αρ. Αδ. ΟΕΕ 37081

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ (ποσά σε €)

(ποσά σε €)

ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ  Α.Ε.                                                                                                                                                                                     

ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.                                                                                                                                                                                                                                                               

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, είναι :

ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ Α.Ε. (βλ.σηµείωση Νο 9)

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

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

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

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.

CORREA HOLDINGS LIMITED

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΑ

Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών,  επενδυτικών αποτελεσµάτων και 
συνολικών αποσβέσεων 10.304.000 1.923.753 (123.610) 263.682

(133.342) 195.24710.018.706 1.515.809


