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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 
 
• Συνοπτικές Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις REDS Α.Ε. 31.03.2003, 30.06.2003, 

30.9.2003 και 31.12.2003. 
 
• Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις  REDS Α.Ε. 31.12.2003. 
 
• Προσάρτηµα των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της REDS Α.Ε. 31.12.2003. 
 
• Έκθεση ∆ιαχείρισης ∆.Σ. της REDS Α.Ε. για τη χρήση 2003 για τις ενοποιηµένες 

οικονοµικές καταστάσεις. 
 
• Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις REDS Α.Ε. 31.3.2003, 30.6.2003, 30.9.2003 και 

31.12.2003. 
 
• Οικονοµικές Καταστάσεις  REDS Α.Ε. 31.12.2003.  
 
• Προσάρτηµα των Οικονοµικών Καταστάσεων της REDS Α.Ε. 31.12.2003. 
 
• Έκθεση ∆ιαχείρισης ∆.Σ. της REDS Α.Ε. για τη χρήση 2003. 
 
• Οικονοµικές Καταστάσεις  ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. 31.12.2003. 
 
• Προσάρτηµα των Οικονοµικών Καταστάσεων της ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. 31.12.2003. 
 
• Οικονοµικές Καταστάσεις ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. 31.12.2003. 
 
• Προσάρτηµα των Οικονοµικών Καταστάσεων της ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 

Α.Ε. 31.12.2003. 
 
• Οικονοµικές Καταστάσεις PMS PARKING SYSTEMS Α.Ε. 31.12.2003. 
 
• Προσάρτηµα των Οικονοµικών Καταστάσεων της PMS PARKING SYSTEMS Α.Ε. 

31.12.2003. 
 
• Οικονοµικές Καταστάσεις ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ Α.Ε. 31.12.2003. 
 
• Προσάρτηµα των Οικονοµικών Καταστάσεων της ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ Α.Ε. 31.12.2003. 
 
• Ενοποιηµένες Ετήσιες Καταστάσεις ταµιακών ροών χρήσης 2003 υπογεγραµµένες και 

ελεγµένες από τον ορκωτό ελεγκτή της Εταιρίας. 
 
• Ετήσιες Καταστάσεις ταµιακών ροών χρήσης 2003 υπογεγραµµένες και ελεγµένες από 

τον ορκωτό ελεγκτή της Εταιρίας.  
 
• Πίνακας ∆ιάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων από ΑΜΚ µε καταβολή µετρητών.  
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REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Αρ. Μ.Α.Ε. 13564/06/Β/86/123 

 
Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α 

ΤΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 

(βάσει των διατάξεων του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 
 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 και ειδικότερα τη διάταξη του άρθρου 107 και τις διατάξεις 
που το άρθρο αυτό παραπέµπει, παρέχουµε τις ακόλουθες πληροφορίες που αναφέρονται στις 
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις  της 31/12/2003. 
 
 
1. Επιχείρηση που καταρτίζει τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. 
 
1.1. Αρθρο 99 παρ. 1 και 2. 
Επιχείρηση που καταρτίζει τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. 
 
Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις καταρτίστηκαν από τη µητρική εταιρία «REDS AΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»  µε Αρ. Μ.Α.Ε. 13564/06/Β/86/123.  
 
2. Πληροφορίες για την ηµεροµηνία κλεισίµατος των ετήσιων οικονοµικών 
καταστάσεων βάσει των οποίων καταρτίσθηκαν οι ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις  του οµίλου επιχειρήσεων. 
 
2.1. Αρθρο 104 παρ. 6 . 
Ηµεροµηνία καταρτίσεως των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της µητρικής. 
 
Η ηµεροµηνία καταρτίσεως των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της µητρικής εταιρείας είναι η 31η 
∆εκεµβρίου 2003. 
 
2.2. Αρθρο 104 παρ. 6 & 7. 
Σύνταξη ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων µε ηµεροµηνία διαφορετική από την αντίστοιχη των 
ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων. 
 
∆εν συντάχθηκαν ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις  µε ηµεροµηνία διαφορετική της ηµεροµηνίας  
σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων της µητρικής. 
 
 
3. Πληροφοριακά στοιχεία για τις επιχειρήσεις που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση 
ή που εξαιρέθηκαν από αυτήν. 
 
 
3.1. Αρθρο 107 παρ. 1 περ. β’ 
Πληροφοριακά στοιχεία για τις επιχειρήσεις που ενοποιήθηκαν µε την αρχή της ολικής ενοποίησης. 
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ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε∆ΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜ/ΧΗΣ. (%) ΤΗΣ 
ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΣΤΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ 
ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜ/ΧΗΣ 
(%) ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
Της ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ 
ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΤΟΣ 
ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ 

 

ΣΧΕΣΗ ΠΟΥ 
ΥΠΑΓΟΡΕΥΣΕ 

ΤΗΝ 
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ 

 

ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΑ 
ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

& ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΑΚΑΚΙΩΝ 39 & 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
ΜΑΡΟΥΣΙ 151 25 
 

100% 
 

0% α) ΣΧΕΣΗ 
ΜΗΤΡΙΚΗΣ – 
ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ 

(Αρθ. 42ε παρ. 5α) 

ΓΥΑΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ, 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ & 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

ΑΚΙΝΤΗΤΩΝ 

ΑΚΑΚΙΩΝ 39 & 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
ΜΑΡΟΥΣΙ 151 25 
 

100% 
 

0% α) ΣΧΕΣΗ 
ΜΗΤΡΙΚΗΣ – 
ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ 

(Αρθ. 42ε παρ. 5α) 

P.M.S. ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
& ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΩΡΩΝ 

ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

ΑΚΑΚΙΩΝ 39 & 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
ΜΑΡΟΥΣΙ 151 25 
 

99,9% 
 

0,1% α) ΣΧΕΣΗ 
ΜΗΤΡΙΚΗΣ – 
ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ 

(Αρθ. 42ε παρ. 5α) 

ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΗ 

ΑΚΑΚΙΩΝ 39 & 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
ΜΑΡΟΥΣΙ 151 25 
 

67% 
 

33% α) ΣΧΕΣΗ 
ΜΗΤΡΙΚΗΣ – 
ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ 

(Αρθ. 42ε παρ. 5α) 
 

 
Η εταιρεία κατά την διάρκεια της κλειόµενης χρήσης προχώρησε σε πώληση της κατά 100% συµµετοχής 
της στην εταιρεία «ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ».  Το  αποτέλεσµα που προέκυψε από την 
πώληση αυτή σε ενοποιηµένη βάση ανέρχεται  σε ποσό 6,15 χιλ.  €. 
 
 
3.2. Αρθρο 107 παρ. 1 περ. γ΄. 
Πληροφοριακά στοιχεία για τις θυγατρικές και υποθυγατρικές επιχειρήσεις που εξαιρέθηκαν από την 
ενοποίηση υπό ορισµένες προϋποθέσεις. 
 
∆εν συντρέχει τέτοια περίπτωση. 
 
3.3. Αρθρο 107 παρ. 1 περ. δ΄ & άρθρο 106 παρ. 2. 
Πληροφοριακά στοιχεία για τις συγγενείς επιχειρήσεις.  
 
∆εν συντρέχει τέτοια περίπτωση. 
 
3.4. Αρθρο 106 παρ. 8́  & άρθρο 107 παρ. 1 περ.δ΄. 
Πληροφοριακά στοιχεία για τις συγγενείς επιχειρήσεις. 
 
∆εν συντρέχει τέτοια περίπτωση. 
 
 
4. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. 
Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας. 
 
 
4.1. Αρθρο 100 παρ. 5. 
Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων 
(αρθ. 101 έως 107 παρ. 1 & 2) που κρίθηκε απαραίτητη για την εµφάνιση, µε απόλυτη σαφήνεια, της 
πραγµατικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη του άρθρου 100  παρ. 3. 
 
∆εν έγινε. 
 
4.2.Αρθρο 101, παρ. 1 & 42β παρ.1. 
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Παρέκκλιση από την αρχή του αµετάβλητου της δοµής και µορφής εµφανίσεως του Ενοποιηµένου 
Λογαριασµού “αποτελέσµατα χρήσεως”. 
 
∆εν έγινε 
 
 
4.3. Αρθρο 101, παρ. 1 & 42β παρ.2. 
Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασµό στοιχείου σχετιζόµενου µε περισσότερους υποχρεωτικούς 
λογαριασµούς. 
 
∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 
 
 
4.4. Αρθρο 101, παρ. 1 & 42β παρ.3. 
Προσαρµογή στη δοµή και στους τίτλους των ενοποιηµένων λογαριασµών µε αραβική αρίθµηση, όταν η 
ειδική φύση της επιχειρήσεως το απαιτεί. 
 
∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 

 
 
4.5. Αρθρο 101, παρ. 1 & 42β παρ.4. 
Συµπτύξεις ενοποιηµένων λογαριασµών του Ισολογισµού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθµούς, για 
τις οποίες (συµπτύξεις), συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής. 
 
∆εν έγινε. 
 
4.6. Αρθρο 101, παρ. 1 &42β παρ. 5. : 
 
Αναµορφώσεις κονδυλίων προηγούµενης χρήσης για να καταστούν οµοειδή και συγκρίσιµα µε τα 
αντίστοιχα κονδύλια της κλειόµενης χρήσεως. 
 

Ι.    ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ   ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 
Ποσά προηγούµενης 

χρήσης 2002 
Αναµορφωµένα κονδύλια 

χρήσης 2002 

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 480.396,88 1.425.872,42 

Μείον : Κόστος πωληθέντων 454.918,66 1.303.705,23 

Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκµετάλλ. 25.478,22 122.167,19 

Πλέον : Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης 996.036,30 50.560,76 

Σύνολο 1.021.514,52 172.727,95 

Μείον : Έξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας. 2.761.057,30 1.912.270,73 

           Έξοδα Λειτουργίας διάθεσης  14.585,16 14.585,16 

Μερικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµ. -1.754.127,94 -1.754.127,94 

 
4.7. Αρθρο 109 παρ. 2. 
Ισοτιµία δραχµής – Eυρώ  στην περίπτωση που ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις δηµοσιεύθηκαν 
και σε  Eυρώ. 
 
Οι ενοποιηµένες  οικονοµικές καταστάσεις συντάχθηκαν και  δηµοσιεύθηκαν  σε  Ευρώ (€), µε βάση την 
αµετάκλητη σταθερή ισοτιµία. 
 
5. Αρχές καταρτίσεως των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων – Πληροφορίες 
για τις µεθόδους ενοποίησης. 
 
5.1. Αρθρο 103 παρ. 4. 
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Μέθοδος αναµόρφωσης της λογιστικής αξίας των ενοποιούµενων στοιχείων των θυγατρικών 
επιχειρήσεων (ή µέθοδος της αγοράς). 
 
Βλέπε παράγραφο 7.4. 
 
5.2. Αρθρο 103 παρ. 3. 
Μέθοδοι εµφάνισης της «χρεωστικής διαφοράς ενοποίησης θυγατρικής επιχείρησης» στις ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις. 
 
Οι  «χρεωστικές διαφορές ενοποίησης» εµφανίζονται αφαιρετικά απευθείας από τα αποθεµατικά του 
ενοποιηµένου ισολογισµού. 
 
 
5.3. Αρθρο 104 παρ. 3. 
Μέθοδοι απάλειψης των ενδοεταιρικών συναλλαγών. 
 
Η απάλειψη των ενδοεταιρικών συναλλαγών (υποχρεώσεις, απαιτήσεις, κέρδη και ζηµίες) µεταξύ των 
επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση έγινε ολικά.. 
 
 
5.4. Αρθρο 104 παρ. 4. 
Μη απάλειψη των ενδοεταιρικών κερδών ή ζηµιών. 
 
Εγινε απάλειψη των ενδοεταιρικών κερδών και ζηµιών ως άνω παρ. 5.3. 
 
 
5.5. Αρθρο 105 παρ. 5. 
Μέθοδοι εµφάνισης προσθέτων αποσβέσεων και προβλέψεων (που σχηµατίσθηκαν για λόγους 
φορολογικούς) στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. 
 
∆εν σχηµατίσθηκαν πρόσθετες αποσβέσεις και έκτακτες προβλέψεις από τις ενοποιούµενες συνδεµένες 
επιχειρήσεις κατά την σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων. 
 
 
5.6. Αρθρο 106 παρ. 9 
Μέθοδοι κατανοµής χρεωστικής διαφοράς αποτίµησης στα περιουσιακά στοιχεία της συγγενούς 
επιχείρησης. 
 
∆εν υπάρχει  συγγενής επιχείρηση πλην των  θυγατρικών, οι οποίες και ενοποιούνται  µε τη µέθοδο της 
ολικής ενοποίησης. 
 
5.7. Αρθρο 106 παρ. 9 
Μέθοδοι εµφάνισης της  χρεωστικής διαφοράς αποτίµησης  συγγενούς επιχείρησης. 
 
∆εν υπάρχει  συγγενής επιχείρηση πλην των  θυγατρικών, οι οποίες και ενοποιούνται  µε τη µέθοδο της 
ολικής ενοποίησης. 
 
5.8. Αρθρο 106 παρ. 9 
Μέθοδοι εµφάνισης αρχικών διαφορών  αποτίµησης επί µετατροπής  συγγενούς επιχείρησης σε θυγατρική 
επιχείρηση του ιδίου οµίλου επιχειρήσεων. 
 
∆εν υπάρχουν. 
 
5.9. Αρθρο 103 παρ. 2. 
Μέθοδοι εµφάνισης του αρχικού συµψηφισµού στις επόµενες της αρχικής ενοποιήσεις. 
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Ο αρχικός συµψηφισµός επαναλαµβάνεται µε τα ίδια ποσά σε όλες τις επόµενες της αρχικής, ενοποιήσεις 
. 
 
5.10. Αρθρο 106 παρ. 4. 
Μέθοδοι εµφάνισης της αρχικής αξίας αποτίµησης συγγενούς επιχείρησης στις επόµενες της αρχικής 
ενοποίησης. 
 
∆εν υπάρχουν  συγγενείς επιχειρήσεις. 
 
 
5.11. Αρθρο 103 παρ. 7. 
Μέθοδοι προσδιορισµού των ποσοστών συµµετοχής, που αναλογούν στους µετόχους του οµίλου καθώς 
και στους εκτός οµίλου τρίτους- µετόχους επί αµοιβαίων συµµετοχών. 
 
∆εν υπάρχουν αµοιβαίες συµµετοχές. 
 
 
5.12. Αρθρο 107 παρ. 1. 
Μέθοδοι ενοποίησης θυγατρικής εξωτερικού. 
 
∆εν υπάρχουν θυγατρικές εξωτερικού. 
 
5.13. Αρθρο 104 παρ. 2. 
Παρεκκλίσεις  από την αρχή της πάγιας εφαρµογής των µεθόδων ενοποίησης. 
 
∆εν υπάρχουν παρεκκλίσεις από την αρχή της πάγιας εφαρµογής των µεθόδων ενοποίησης. 
 
 
6. Αποτίµηση των ενοποιούµενων περιουσιακών στοιχείων. 
 
6.1. Αρθρο 107 παρ. 1 περ. α’ 
Μέθοδοι αποτιµήσεως των περιουσιακών στοιχείων. 
 
Τα στοιχεία των περιουσιακών στοιχείων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση έχουν αποτιµηθεί 
σύµφωνα µε τους κανόνες αποτίµησης του άρθρου 43α χωρίς καµία  παρέκκλιση. 
 
Κατά τη διάρκεια της χρήσης η µητρική εταιρεία και οι θυγατρικές «ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.» και 
«ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.», προχώρησαν σε αναπροσαρµογή της αναπόσβεστης 
αξίας των κτιρίων και γηπέδων τους στην εύλογη αξία τους,  κάνοντας χρήση του  άρθρου 15 του 
Ν.3229/2004. Το ποσό της αναπροσαρµογής της αξίας των ακινήτων ανήλθε σε ευρώ 64.118.072,03  και 
εµφανίζεται στο λογαριασµό των ιδίων κεφαλαίων «∆ιαφορές αναπροσαρµογής». 
 
 
 
6.2. Αρθρο 107 παρ. 1 περ. α’ 
Μέθοδοι υπολογισµού των αποσβέσεων. 
 
Κατά τον υπολογισµό των αποσβέσεων χρησιµοποιήθηκαν οι προβλεπόµενοι από τη νοµοθεσία 
συντελεστές αποσβέσεων (Π.∆. 299/2003). 
Η µητρική εταιρεία κάνοντας  χρήση του Π.∆. 299/2003 υπολόγισε τις αποσβέσεις της χρήσης µε τους 
χαµηλούς συντελεστές και  το ποσό των αποσβέσεων συγκρινόµενο µε τις αποσβέσεις της προηγούµενης 
χρήσης µειώθηκε  κατά Ευρώ 618.890,44. 
 
 
6.3. Αρθρο 107 παρ. 1 περ. α’ 
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Μέθοδοι υπολογισµού των προβλέψεων. 
 
Εφαρµόσθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 42 ε παρ. 14. 
 
6.4. Αρθρο 105 παρ. 1 και 43 παρ. 2. 
Παρέκκλιση από τις µεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιµήσεως. Εφαρµογή ειδικών µεθόδων. 
 
∆εν έγινε. 
 
6.5. Αρθρο 107 παρ. 1  περ. ι. 
Παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιµήσεως του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων είτε 
στη χρήση είτε σε προηγούµενη χρήση.  
 
∆εν έγινε παρέκκλιση. 
 
6.6. Αρθρο 105 παρ. 3. 
Αποτίµηση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού µιας ενοποιούµενης θυγατρικής 
επιχείρησης µε µεθόδους διαφορετικές  από εκείνες που εφάρµοσε η µητρική επιχείρηση σύµφωνα µε 
τους κανόνες των παρ. 1 & 2 του άρθρου 105. 
 
∆εν  έγινε παρέκκλιση. 
 
6.7. Αρθρο 106 παρ. 3. 
Αποτίµηση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού συγγενών επιχειρήσεων µε µεθόδους 
διαφορετικές από εκείνες που εφάρµοσε η µητρική επιχείρηση σύµφωνα µε τους κανόνες των παρ. 1 & 2 
του άρθρου 105. 
 
∆εν συντρέχει περίπτωση. 
 
7. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκατάστασης. 
 
7.1. Αρθρο 101 παρ. 1 και 42 ε παρ. 8. 
Μεταβολές παγίων στοιχείων και εξόδων εγκατάστασης (πολυετούς αποσβέσεως) εκτός των διαφορών 
ενοποίησης. 
 
Ως συνηµµένος πίνακας. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ  ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ 

  ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

ΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
31/12/2002 

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ   
2003 

ΜΕΙΩΣΕΙΣ 
2003 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
31/12/2003   31/12/2002 2003 2003 31/12/2003 31/12/2002 31/12/2003 

                          

ΕΞ. Ι∆ΡΥΣΗΣ & Α ΕΓΚ/ΣΗΣ 16,10 1.680.626,00 489.374,81 3.509,20 2.166.491,61 16,99,10  625.497,04 726.071,55 701,83 1.350.866,76 1.055.128,96 815.624,85 

ΕΞ. ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 16,12 608.609,66 0,00 0,00 608.609,66 16,99,12 608.609,66 0,00 0,00 608.609,66 0,00 0,00 

ΕΞΟ∆Α ΑΥΞΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛ. 16,13 1.407.699,96 52.390,78 0,00 1.460.090,74 16,99,13 660.663,44 267.286,59 0,00 927.950,03 747.036,52 532.140,71 

ΕΞ. ΚΤΗΣ. ΑΚΙΝΗΤΟΠ. 16,14 2.723.605,55 76.553,32 0,00 2.800.158,87 16,99,14 1.196.259,00 560.031,77 0,00 1.756.290,77 1.527.346,55 1.043.868,10 

ΕΞ. ΑΝΑ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 16,17 47.854,92 521,00 0,00 48.375,92 16,99,17 14.818,82 12.578,77 0,00 27.397,59 33.036,10 20.978,33 

ΤΟΚΟΙ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΚΑΤ/ΚΗΣ ΠΕΡΙΟ∆. 16,18 525.462,73 0,00 0,00 525.462,73 16,99,18 210.185,10 105.092,55 0,00 315.277,65 315.277,63 210.185,08 

ΛΟΙΠΑ ΕΞ.ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒ. 16,19 647.101,98 0,00 0,00 647.101,98 16,99,19 647.101,97 0,00 0,00 647.101,97 0,01 0,01 

                          

ΣΥΝΟΛΑ   7.640.960,80 618.839,91 3.509,20 8.256.291,51   3.963.135,03 1.671.061,23 701,83 5.633.494,43 3.677.825,77 2.622.797,08 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

  ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
31/12/2002 

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ   
2003 

ANAΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
ΑΞΙΩΝ ΒΑΣΕΙ αρ.15 

Ν. 3229/04 
ΜΕΙΩΣΕΙΣ 

2003 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
31/12/2003 ΚΑ 31/12/2002 2003 2003 31/12/2003 31/12/2002 31/12/2003 

                            

ΓΗΠΕ∆Α - ΟΙΚΟΠΕ∆Α 10 9.513.077,23 833.233,23 56.703.481,11 0,00 67.049.791,57   0,00 0,00 0,00 0,00 9.513.077,23 67.049.791,57 

ΑΓΡΟΙ- ΦΥΤΕΙΕΣ 10 11.128.833,51 0,00 3.923.493,08 272.042,61 14.780.283,98   0,00 0,00 0,00 0,00 11.128.833,51 14.780.283,98 

ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 11 20.509.890,27 10.892.879,04 3.491.097,84 0,00 34.893.867,15 11,99 2.618.966,97 1.128.005,57 0,00 3.746.972,54 17.890.923,30 31.146.894,61 
ΜΗΧ/ΤΑ ΤΕΧΝ.ΕΓΚ.&ΛΟΙΠ. 
ΕΞ/ΣΜΟΣ 12 150.711,57 0,00 0,00 0,00 150.711,57 12,99 17.046,56 16.566,97 0,00 33.613,53 133.665,01 117.098,04 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 13 2.465,15 0,00 0,00 0,00 2.465,15 13,99 462,21 369,77 0,00 831,98 2.002,94 1.633,17 

ΕΠΙΠΛΑ & ΣΚΕΥΗ 14 397.881,55 45.274,22 0,00 0,00 443.155,77 14,99 99.832,50 90.560,90 0,00 190.393,40 298.049,05 252.762,37 

ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 15 750.408,02 0,00 0,00 750.408,02 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 750.408,02 0,00 

ΣΥΝΟΛΑ   42.453.267,30 11.771.386,49 64.118.072,03 1.022.450,63 117.320.275,19   2.736.308,24 1.235.503,21 0,00 3.971.811,45 39.716.959,06 113.348.463,74 
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7.2. Αρθρο 105 παρ. 5. 
Πληροφορίες για πρόσθετες αποσβέσεις και προβλέψεις, οι οποίες σχηµατίσθηκαν από τις 
ενοποιούµενες επιχειρήσεις, µόνο για φορολογικούς λόγους, στην περίπτωση που δεν 
αντιλογίσθηκαν από τις ενοποιούµενες οικονοµικές καταστάσεις αλλά εµφανίζονται σε 
αυτές. 
 
∆εν υπάρχουν πρόσθετες αποσβέσεις και προβλέψεις, οι οποίες (αποσβέσεις και προβλέψεις) 
να έχουν σχηµατισθεί από τις ενοποιούµενες επιχειρήσεις για φορολογικούς λόγους. 
 
 
7.3. Αρθρο 103 παρ. 4, εδάφιο πρώτο : 
 
Πληροφορίες για τις διαφορές συµψηφισµού (ή ενοποίησης). 
 

      

Αποσβέσεις τελικής χρεωστικής 
διαφοράς ενοποίησης    

Επωνυµία 
θυγατρικής 
επιχείρησης 

Ηµ/νία 
αρχικού 

συµψηφισµού 

Αρχική 
διαφορά 

ενοποίησης 
Χρεωστική 
(Πιστωτική) 

Μεταβολές 
στη 

διαφορά 
ενοποίησης 
(Αυξήσεις - 
Μειώσεις) 

Τελική 
διαφορά 

ενοποίησης 
Χρεωστική 
(Πιστωτική) 

Μέχρι 
προηγούµε-

νη 
ενοποίηση 

Τρεχούση
ς 

ενοποίηση
ς Σύνολο 

Μεταφορά 
στα 

αποτελέσµατ
α ενοποίησης 

Υπόλοιπο 
διαφοράς 
ενοποίησης 

ΚΑΝΤΖΑ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. 31/12/2000 248.630,76 0 248.630,76 0 0 0 0 248.630,76 
ΓΥΑΛΟΥ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ & 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 
Α.Ε. 16/10/2001 5.969,05 0 5.969,05 0 0 0 0 5.969,05 
ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΗ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 
Α.Ε. 16/10/2001 5.969,05 -5.969,05 0,00 0 0 0 0 0,00 
P.M.S. 
PARKING 
SERVICES A.E. 24/10/2001 -1 0 -1,00 0 0 0 0 -1,00 
ΛΟΦΟΣ 
ΠΑΛΛΗΝΗ Α.Ε. 22/7/2002 51.345,56 0,00 51.345,56         51.345,56 

ΣΥΝΟΛΟ   311.913,42 -5.969,05 305.944,37 0 0 0 0 305.944,37 

 
 
 
7.4. Αρθρο 103 παρ. 4, δεύτερο εδάφιο : 
Πληροφορίες για τις τυχόν αναµορφώσεις στοιχείων των ενοποιούµενων ισολογισµών των 
θυγατρικών επιχειρήσεων που προβλέπονται από την παρ. 2 του άρθρου 103. 
 
Στους λογαριασµούς των ενσώµατων ακινητοποιήσεων «γήπεδα – οικόπεδα», «κτίρια  & 
τεχνικά έργα», πραγµατοποιήθηκε αναµόρφωση στοιχείων των ενοποιούµενων ισολογισµών. 
Συγκεκριµένα, έγινε αναµόρφωση (µείωση) των παγίων στοιχείων των θυγατρικών 
«ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.»  και «ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.»  
Επίσης στον λογαριασµό «Παραγωγή σε εξέλιξη» πραγµατοποιήθηκε αναµόρφωση 
στοιχείων των ενοποιούµενων ισολογισµών. Συγκεκριµένα έγινε αναµόρφωση (απαλοιφή) 
του κέρδους που προέκυψε από την  Παροχή Υπηρεσίας και την τιµολόγηση Εργολαβίας από 
την µητρική εταιρεία  προς την θυγατρική «ΛΟΦΟΣ  ΠΑΛΛΗΝΗ Α.Ε.»  
Κατά τη διάρκεια της χρήσης η µητρικής προχώρησε σε πώληση της κατά 100% συµµετοχής 
της στην εταιρείας «ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ». Το αποτέλεσµα που προέκυψε 
από  την πώληση αυτή  σε ενοποιηµένη βάση ανέρχεται σε ποσό ευρώ 6.154,93 . 
 
Οι αναµορφώσεις ενοποίησης αναλύονται ως εξής  : 
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ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ Χρήση 2000 Χρήση 2001 Χρήση 2002 Χρήση 2003 
ΓΗΠΕ∆Α – ΟΙΚΟΠΕ∆Α                                   1.695.606,16       

ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ                            94.979,23       

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ      48.602,94 48.602,94   

ΚΕΡ∆Η ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ (Π.Υ. & ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ)      812.545,74 

ΕΞΟ∆Α Ι∆ΡΥΣΗΣ & Α’ ΕΓΚ/ΣΗΣ           30.762,37   

ΠΩΛΗΣΗ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ                                    6.154,93 

  1.790.585,39 48.602,94 79.365,31 818.700,67 

Σύνολο       2.737.254,31 
 
 
Το ποσό αυτό της αναµόρφωσης παρουσιάζεται στον Ενοποιηµένο Ισολογισµό,  στο 
λογαριασµό του Παθητικού «Αποτελέσµατα εις νέον», ως «Αναµορφώσεις ενοποίησης» . 
 
 
8. Συµµετοχές 
 
8.1. Αρθρο 107, παρ. 1 περ.δ’ 
Πληροφορίες για κάθε µία από τις επιχειρήσεις που δεν αναφέρονται στις προηγούµενες 
παραγράφους 3.1 έως 3.4. 
 
∆εν υπάρχουν άλλες συµµετοχές,  πλην των προαναφερόµενων. 
 
 
9. Προβλέψεις & υποχρεώσεις. 
 
9.1. Αρθρο 101, παρ. 1 & 42 ε παρ. 14 . 
Ανάλυση των ενοποιηµένων λογαριασµών «λοιπές προβλέψεις» αν το ποσό του είναι 
σηµαντικό. 
 
Λοιπές προβλέψεις δεν υπάρχουν. Οι προβλέψεις που αναφέρονται στον Ενοποιηµένο 
Ισολογισµό για ποσόν  ευρώ 79.447,20 αποτελούν πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού 
της µητρικής κατά ποσόν ευρώ 76.244,00 και κατά ποσόν ευρώ 3.203,20 της θυγατρικής 
“PMS PARKING SYSTEMS A.E.”  
 
 
9.2. Αρθρο 107, παρ.1 περ. ζ. 
Το συνολικό ποσό των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν και δεν εµφανίζονται στον 
ενοποιηµένο ισολογισµό. 
 
∆εν υπάρχουν. 
 
9.3. Αρθρο 107, παρ. 1 περ. ια΄ 
Η διαφορά φόρου ανάµεσα στο φόρο που βαρύνει τη χρήση και τις προηγούµενες χρήσεις και 
στο φόρο που  έχει ήδη καταβληθεί ή οφείλεται για τις χρήσεις αυτές, εφόσον η διαφορά 
αυτή για όλες τις ενοποιούµενες επιχειρήσεις είναι σηµαντική και δεν εµφανίζεται στο 
σύνολό της σε ιδιαίτερο κονδύλι του παθητικού του ενοποιηµένου ισολογισµού. 
 
∆εν υπάρχουν. 
 
9.4. Αρθρο 107, παρ. 1 περ. στ΄ 
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Το συνολικό ποσόν των υποχρεώσεων που εµφανίζονται στον ενοποιηµένο ισολογισµό, οι 
οποίες λήγουν µετά από πέντε έτη. 

 

Ληφθείσες εγγυήσεις της µητρικής εταιρείας 
 συµβάσεων µίσθωσης ακινήτων  :   435.271.47 € 
 
 
 
9.5. Αρθρο 107, παρ. 1 περ. στ΄ 
Το συνολικό ποσόν των υποχρεώσεων που εµφανίζονται στον ενοποιηµένο ισολογισµό, οι 
οποίες καλύπτονται µε εµπράγµατη ασφάλεια που έχει παρασχεθεί  από περιλαµβανόµενες 
στην ενοποίηση επιχειρήσεις µε ένδειξη του είδους και της µορφής της ασφάλειας. 
 
∆εν υπάρχουν  
 
 
10. Μεταβατικοί Λογαριασµοί. 
 
10.1. Αρθρο 101, παρ. 1 & 42 ε παρ. 12. 
Ανάλυση κονδυλίων των ενοποιηµένων µεταβατικών λογαριασµών «Εσοδα χρήσεως 
εισπρακτέα» , «Εξοδα χρήσεως δεδουλευµένα» και  “Εσοδα επόµενων  χρήσεων ”. 
 

1. Εξοδα εποµένων χρήσεων  
      (µητρικής)  :  

 Ενοίκια εποµένων χρήσεων (ενοίκια Escape – Ιλιον)         212.115,11  
 Συνδροµές- Εισφορές σε Επαγγελµατικές .Οργανώσεις        1.858,79 
 Σύνολο                                                                                 213.973,90 € 
 

2. Εξοδα εποµένων χρήσεων  
      (θυγατρικής «ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΕ» )  :                 2.333.919,76  € 

 
 Το ως άνω ποσό αφορά δαπάνες κατασκευαστικών εργασιών, προσθηκών και  µετατροπών, 
που έχει αναλάβει η εταιρεία βάσει της από 15/11/2001 Σύµβασης µε το «Αθήνα 2004», ώστε 
το συγκρότηµα να είναι κατάλληλο για την φιλοξενία δηµοσιογράφων κατά την διάρκεια των 
Ολυµπιακών Αγώνων.  

 
 

1. Eσοδα εποµένων χρήσεων  (µητρικής) ποσού                 2.537.708.91  €  
Για την θυγατρική «ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ Α.Ε.» ποσού   282.016,47   €  
                                                                                          2.819.725,38  € 
Το ποσό των ευρώ  2.537.708,91 αφορά σε προκαταβολές ενοικίων του Ψυχαγωγικού 
κέντρου Veso-Mare καθώς και του Ψυχαγωγικού Κέντρου  «Escape». 
Το ποσό των ευρώ 282.016,47 αφορά την αναλογούσα αξία πώλησης κατοικιών, επί 
της µη ολοκληρωµένης  κατασκευής  την 31-12-2003. 
 
 

1 Eξοδα χρήσεως δουλευµένα  
      (µητρικής) : 

Εξοδα  Τηλεπικοινωνιών                                             :        1.056,30 
Εξοδα  Ηλεκτροδότησης                                              :     11.264,69     
Εξοδα κινητής τηλεφωνίας                                          :          251,62 
Εξοδα  Υδρευσης                                                         :       2.593,99 
Σύνολο                                                                         :     15.166,60 € 
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2. Eξοδα χρήσεως δουλευµένα   
      (θυγατρικής  PMS PARKING SYSTEMS AE) : 

Έξοδα τηλεπικοινωνιών                                                :         66,00  € 
 

3. Έξοδα χρήσεως δουλευµένα  
      (θυγατρικής ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ Α.Ε.)  : 

Έξοδα ηλεκτροδότησης                                                  :      683,89 € 
Έξοδα ύδρευσης                                                             :      647,00 € 
Σύνολο                                                                                1.330,89 € 

 
 
11. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες. 
 
11.1. Αρθρο 101, παρ. 1 & 42 ε παρ. 9. 
Εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από τις ενοποιούµενες εταιρείες. 
 
Χορηγηθείσες εγγυήσεις της µητρικής εταιρείας  

 
 

α. Πελάτες – Παραχώρηση υποθηκών 16.140,87 
β. Εγγυητικές επιστολές Τραπεζών 710.213,26 
γ. Εγγυητικές επιστολές για εξασφάλιση απαιτήσεων 4.017.439,43 
δ. Εγγυητικές επιστολές για εξασφάλιση υποχρεώσεων  19.216.434,00 
ε. Εγγυητικές επιστολές  προκαταβολών 266.800,00 
  

Σύνολο 
 

24.227.027,56 
 
 
 
 

Ε/Ε ΓΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΗΜΩΝ 

Α/Α ΑΡ. Ε/Ε ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΑ € 

1 27742641 EFG EUROBANK ERGASIAS ΧΡΟΝΟΣ ΑΤΕΤΕ 200.000,00 

2 27742640 EFG EUROBANK ERGASIAS ΧΡΟΝΟΣ ΑΤΕΤΕ 135.000,00 

3 73554/ΚΕ SOCIETE GENERALE ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ 178.750,00 

4 42/50778 EFG EUROBANK ERGASIAS STADIUM ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΑΕ 110.778,00 

5 100/636246-0/Γ 
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 

ΕΛΛΑ∆ΟΣ STER CENTURY GREECE ΑΕ 1.600.800,00 

6 1579 ASPIS BANK ΤΡΙΑ ΕΛ (3L) ΑΕ 85.000,00 

7 830 ASPIS BANK EUROPLEX CINEMAS Μ. ΕΠΕ 1.083.308,98 

8 985 ASPIS BANK EUROPLEX CINEMAS Μ. ΕΠΕ 348.556,00 

9 166/Α139/1791 ALPHA BANK OPTIK ART ΕΠΕ 15.260,45 

10 1052 CITCO BANK NEDERLAND EUROPLEX CINEMAS Μ. ΕΠΕ 87.139,00 

11 10993483 
ΑΧΑΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΤΚΗ 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 4.402,05 

12 ΕΠΙΤΑΓΗ 31813600 ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ ΑΦΟΙ ΠΑΝΑΖΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕΒΕ 29.347,03 

13 1054000010 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ TINY STORES AE 11.740,00 

14 1675361808 ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ OVERLOAD ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ & ΨΥΧΑΓ. ΑΕ 18.642,00 

15 2/51942 EFG EUROBANK ERGASIAS OVERLOAD ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ & ΨΥΧΑΓ. ΑΕ 18.642,00 

16 167/537/1812 ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΙΛΙΟΝ ΑΕ 34.944,00 

17 50076 NOVA BANK CASUAL ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΑΕ 31.200,00 

18 167/Α744/1184 ALPHA BANK ΤΟΠ ΑΞΕΣΟΡΙ ΑΕΒΕ 7.044,00 

19 902141 EFG EUROBANK ERGASIAS VIVERE ENTERTAINMENT AE 11.833,92 
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20 7266/029 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 

ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΕ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ ΑΗ∆ΟΝΑΚΙΑ ΑΕ 5.052,00 

   ΣΥΝΟΛΟ 4.017.439,43 

 
Ε.Ε. ΓΙΑ ΕΞ/ΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 

Α/Α ΑΡ. Ε/Ε ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΑ € 

        465.295,72 

1 182/907480-5 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ 21.676,19 

2 362/A73/950 ALPHA BANK PALMIE AE 27.760,00 

3 1578 ASPIS BANK ΤΡΙΑ ΕΛ (3L) ΑΕ 34.000,00 

4 1941001447 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ INTERSPORT ATHLETICS ΑΕ 12.578,00 

5 182/786423-0 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ 32.702,64 

6 6051 ΛΑΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ 55.106,05 

7 182/978828-0 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ 61.094,66 

   ΣΥΝΟΛΟ 710.213,26 

 
Ε.Ε ΓΙΑ ΕΞ/ΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 

Α/Α ΑΡ. Ε/Ε ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΑ € 

1 101/∆93956/176496 ALPHA BANK ΟΤΕ 19.216.434,00 

   ΣΥΝΟΛΟ 19.216.434,00 
 

Ε.Ε. ΛΗΨΕΩΣ ΠΡΟΚ/ΛΩΝ ΥΠΕΡ ΗΜΩΝ 

Α/Α ΑΡ. Ε/Ε ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΑ € 

1 101/Α27165/179974 ALPHA BANK STER CENTYRY CINEMAS ΑΕ 266.800,00 

   ΣΥΝΟΛΟ 266.800,00 

 
 

Χορηγηθείσες εγγυήσεις της εταιρείας «ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ Α.Ε.» 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ  

Αιτιολογία 
Αριθµ. 

Εγγυητικής 
Επιστολής 

Τράπεζα Εταιρεία Αξία 

Ε/Ε Λήψεως Προκαταβολών 107180 BNP PARIBAS ΟΕΟΑ 2.934.702,00 

" A26054/177403 ΑLPHA BANK ΟΕΟΑ 4.695.524,00 

" A26925/179410 ΑLPHA BANK ΟΕΟΑ 2.934.702,00 

Ε/Ε Αντικ/σεως Κρατ.Καλής 
Εκτέλεσης 5043001354 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

ΟΕΟΑ 
1.173.881,00 

" 5043001355 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΟΕΟΑ 1.173.881,00 

" 107181 BNP PARIBAS ΟΕΟΑ 2.054.292,00 

   Σύνολο 14.966.982,00 

 
 
Χορηγηθείσες εγγυήσεις της εταιρείας «ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.» 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 

Αριθµός  Εγγυητικής 
Επιστολής Τράπεζα Εταιρεία Αξία 

101/∆96024/180142 ΑLPHA BANΚ Τ.Ε.Ι.  ΑΘΗΝΩΝ 1.050.000,00 
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Χορηγηθείσες εγγυήσεις της εταιρείας «ΚΑΝΤΖΑ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.» 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 

Αριθµός  Εγγυητικής 
Επιστολής Τράπεζα Εταιρεία Αξία 

182/774602 Εθνική Τράπεζα Ελλάδος Κτηµατική Εταιρία ∆ηµοσίου 40.000,00 

182/872539 Εθνική Τράπεζα Ελλάδος Κτηµατική Εταιρία ∆ηµοσίου 44.138,07 

182/658672 Εθνική Τράπεζα Ελλάδος Κτηµατική Εταιρία ∆ηµοσίου 44.138,07 

182/845247 Εθνική Τράπεζα Ελλάδος Κτηµατική Εταιρία ∆ηµοσίου 44.138,07 

182/937696 Εθνική Τράπεζα Ελλάδος Κτηµατική Εταιρία ∆ηµοσίου 44.138,07 

182/789236 Εθνική Τράπεζα Ελλάδος Κτηµατική Εταιρία ∆ηµοσίου 44.138,07 

    Σύνολο 260.690,35 

 
 
12. Αµοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως. 
 
12.1. Αρθρο 107, παρ. 1 περ. ιβ΄. 
Τα ποσά που καταβλήθηκαν µέσα στη χρήση για αµοιβές στα µέλη διοικητικών, 
διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων της µητρικής επιχείρησης για άσκηση των 
καθηκόντων τους, τόσο στη µητρική επιχείρηση, όσο και στις θυγατρικές επιχειρήσεις. 
 
 
Αµοιβές  µελών ∆.Σ. για την εταιρεία «ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ Α.Ε.» ως πίνακας : 
 

α/α ΜΕΛΗ ∆.Σ. Ι∆ΙΟΤΗΤΑ 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 
ΑΣΚΗΣΗΣ 
Ι∆ΙΟΤΗΤΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΣΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 

1 
ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆ΙΕΥΘ. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 1/1/03 - 31/03/03 
ΓΟΥΝΑΡΗ 2 ΚΗΦΙΣΙΑ 3.446,71 

2 
ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

1/1/03 - 31/03/03 
ΠΛΑΤΩΝΟΣ 6 
ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ 

3.446,71 

3 
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΜΕΛΟΣ ∆.Σ. 

1/1/03 - 31/03/03 
ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 4 - ΑΓΙΑ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
3.446,71 

4 
ΛΟΥΚΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΛΟΣ ∆.Σ. 

1/1/03 - 31/12/03 
ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΚΑΛΛΑΡΗ 

27 Π. ΨΥΧΙΚΟ 
10.749,21 

5 
ΚΟΥΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΟΣ ∆.Σ. 

1/1/03 - 31/12/03 
ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 4 

∆ΡΟΣΙΑ 
10.749,21 

6 ΠΕΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΛΟΣ ∆.Σ. 1/1/03 - 31/12/03 ΠΑΤΡ. ΦΩΤΙΟΥ 18 - 20 10.749,21 

7 ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 1/4/03 - 31/12/03 ΓΟΥΝΑΡΗ 2 ΚΗΦΙΣΙΑ 10.340,19 

8 
ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

1/4/03 - 31/12/03 
ΠΛΑΤΩΝΟΣ 6 
ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ 

10.340,19 

9 
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 1/4/03 - 31/12/03 
ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 4 - ΑΓΙΑ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
10.340,19 

     73.608,33 

 
 
 
12.2. Αρθρο 107, παρ. 1 περ. ιβ΄. 
Οι υποχρεώσεις που δηµιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για συντάξεις σε αποχωρήσαντα µέλη 
διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων της µητρικής. 
 
∆εν υπάρχουν. 
 
12.3. Αρθρο 107, παρ. 1 περ. ιγ΄. 
Τα ποσά των προκαταβολών και πιστώσεων που δόθηκαν στα µέλη των διοικητικών, 
διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων της µητρικής επιχείρησης από αυτήν ή από µια από τις 
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θυγατρικές µε µνεία του επιτοκίου, των βασικών όρων χορήγησης και των συνολικών ποσών 
που έχουν επιστραφεί µέχρι το τέλος της κλειόµενης χρήσεως. 
 
∆εν υπάρχουν. 
 
12.4. Αρθρο 107, παρ. 1 περ. ιγ΄. 
Οι υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί για λογαριασµό των µελών των διοικητικών, 
διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων υπό µορφή οποιασδήποτε εγγύησης. 
 
∆εν υπάρχουν. 
 
13. Αποτελέσµατα χρήσεως. 
 
13.1. Αρθρο 107, παρ. 1 περ. η΄. 
Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές. 
(Ο κύκλος εργασιών λαµβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 42 ε παρ. 15 περ. α΄). 
 
Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών προέρχεται  από τη µητρική εταιρία και τις  θυγατρικές 
«ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ Α.Ε.» και  «PMS PARKING SYSTEMS AE” 
 

Εκµίσθωση ακινήτων                                                  2.600.380,08 
            Έσοδα από παροχή υπηρεσιών                                   1.415.119,64 
            Πωλήσεις ακινήτων                                                    1.513.108,56 

            Σύνολο                      5.528.608,28 € 
 
 

 
13.2. Αρθρο 107, παρ. 1 περ. θ΄. 
Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες 
αυτού, µε το συνολικό κόστος τους «από τις επιχειρήσεις που περιλαµβάνονται στην 
ενοποίηση». ∆ιευκρινίζεται ότι στο «∆ιοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό» περιλαµβάνεται 
το µε µηνιαίο µισθό αµειβόµενο προσωπικό και στο «εργατοτεχνικό προσωπικό», οι 
αµειβόµενοι µε ηµεροµίσθιο. 
 
 
  Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες         
- ∆ιοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό   άτοµα  :    39 
- Eργατοτεχνικό  προσωπικό                  άτοµα  :    21 
 
            Αµοιβές και έξοδα προσωπικού  : 
 
 
           ∆ιοικητικού (υπαλληλικού) προσωπικού : 
           Μισθοί            €      961.996,73 
           Κοινωνικές Επιβαρύνσεις                                              €     198.021,03 
           Σύνολο                                                                           €  1.160.017,76  (α) 
 
           Eργατοτεχνικό  προσωπικό                            : 
           Ηµεροµίσθια              €     277.827,68 
           Κοινωνικές Επιβαρύνσεις                                             €     183.633,33 
           Σύνολο                                                                          €      461.461,01  (β) 
 
          Σύνολο (α & β)                                                             €    1.621.478,77 
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13.3. Αρθρο 101, παρ. 1 και 42 ε  περ. 15β΄. 
Ανάλυση των ενοποιηµένων  ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλ. των λογαριασµών 
«έκτακτα και ανόργανα έξοδα»  και «έκτακτα και ανόργανα έσοδα»). 
 
Αν τα ποσά των ενοποιηµένων λογαριασµών  «έκτακτες ζηµίες» και «έκτακτα κέρδη» είναι 
σηµαντικά, κατ΄ εφαρµογή της διατάξεως των άρθρων 101 παρ. 1 και 42 ε παρ. 15β, 
παρατίθεται και αυτών ανάλυση (µε βάση τους λογαριασµούς 81.02 και 81.03 του Γεν. Λογ. 
Σχεδίου). 
 
 

  ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟ∆Α 81.00   

α. Φορολογικά  και λοιπά πρόστιµα  1.225,80 

β. Συναλλαγµατικές διαφορές                                                                   130,38 

γ. Λοιπά έκτακτα & ανόργανα έξοδα 401,21 

  ΣΥΝΟΛΟ 1.757,39 

 
 

  ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟ∆Α 81.01   

α. Εκπτώσεις φόρων 2.602,01 

β. Λοιπά έκτακτα & ανόργανα έσοδα 1.828,01 

γ. Καταπτώσεις εγγυήσεων – ποινικών ρητρών 23.477,62 

δ. Συναλλαγµατικές διαφορές 3.279,08 

ε. Ενοίκια καταστηµάτων λόγω λύσης µίσθωσης 111.638,13 

  ΣΥΝΟΛΟ 142.824,85 

 
13.4. Αρθρο 105, παρ. 5 και 107, παρ. 1 περ. ι και ια. 
Πληροφορίες για το πόσο επηρεάσθηκαν τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα (κλειόµενης και 
προηγουµένων χρήσεων) από τις πρόσθετες αποσβέσεις και προβλέψεις που σχηµατίσθηκαν 
από τις ενοποιούµενες επιχειρήσεις για λόγους φορολογικούς. 
 
∆εν σχηµατίσθηκαν από τις ενοποιούµενες επιχειρήσεις πρόσθετες αποσβέσεις και 
προβλέψεις για λόγους φορολογικούς. 
 
13.5. Αρθρο 101, παρ. 1 και 42 ε  παρ. 15-β. 
Ανάλυση των ενοποιηµένων λογαριασµών “Εσοδα προηγούµενων χρήσεων”, “Εσοδα από 
προβλέψεις προηγούµενων χρήσεων” και “Εξοδα προηγούµενων χρήσεων”. 
 

  ΕΞΟ∆Α ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 82.00   

α. Τέλη ακίνητης περιουσίας σε ∆ήµο έτους 2002 8.584,87 

β. Λοιπά έξοδα προηγούµενων χρήσεων  20.342,85 

  ΣΥΝΟΛΟ 28.927,72 
 
 

  ΕΣΟ∆Α ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 82.01   

α. ΦΠΑ (Prorata) Eκκαθαριστικής ∆ήλωσης 2002  11.454,19 

β. Λοιπά έσοδα προηγουµένων χρήσεων. 10.821,07 

  ΣΥΝΟΛΟ 22.275,26 
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  ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ 
ΧΡΗΣΕΩΝ 84.00 

  

α. Έσοδα από αχρησιµοποίητες προβλέψεις αποζηµίωσης 
προσωπικού  

4.993,10 

  ΣΥΝΟΛΟ 4.993,10 

 
 
 
14. Σηµαντικά γεγονότα που έχουν επέλθει µετά την ηµεροµηνία σύνταξης 
των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων των επιχειρήσεων που 
περιλαµβάνονται στην ενοποίηση. 
 
14.1. Αρθρο 104, παρ. 7 δεύτερο εδάφιο. 
Σηµαντικά γεγονότα που αφορούν είτε την περιουσιακή διάρθρωση, είτε τη 
χρηµατοοικονοµική θέση είτε τα αποτελέσµατα χρήσης µια επιχείρησης που περιλαµβάνεται 
στην ενοποίηση και τα οποία έχουν επέλθει µεταξύ της ηµεροµηνίας κλεισίµατος του 
ισολογισµού της άνω επιχείρησης και της ηµεροµηνίας µε την οποία καταρτίζονται οι 
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. 
 
∆εν υπάρχουν. 
 
15. Λοιπές πληροφορίες. 
 
15.1. Αρθρο 104, παρ. 9. 
Παροχή πληροφοριών για σύγκριση των στοιχείων των διαδοχικών ενοποιηµένων 
οικονοµικών καταστάσεων στην περίπτωση σηµαντικών αλλαγών στη σύνθεση του οµίλου. 
 
∆εν υπάρχουν σηµαντικές αλλαγές. 
 
15.2. Αρθρο 107, παρ. 1 περ. ιδ΄. 
Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις της νοµοθεσίας που 
ισχύει κάθε φορά. 
 
∆εν υπάρχουν. 
 
15.3. Αρθρο 107, παρ. 1 περ. ιδ’. 
Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που κρίνονται αναγκαίες για την επίτευξη των σκοπών της 
αρτιότερης πληροφόρησης των µετόχων, των εταίρων και των τρίτων και της παρουσίασης 
µιας πιστής εικόνας της περιουσίας, της χρηµατοοικονοµικής θέσης και των  αποτελεσµάτων 
χρήσεως ενός συνόλου επιχειρήσεων που συνδέονται µεταξύ τους µε τις σχέσεις που 
προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 42 ε. 
 
Η µητρική εταιρεία «REDS A.E.»,  έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και την χρήση 1998 και 
τα οικονοµικά αποτελέσµατα κρίθηκαν οριστικά και ακριβή.  
Για τις ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις 1999 έως  και 2003, η διοίκηση της Εταιρείας εκτιµά 
ότι µετά από φορολογικό έλεγχο δεν θα προκύψουν υποχρεώσεις, που θα επηρεάσουν 
σηµαντικά την οικονοµική θέση της Εταιρείας. 
Η θυγατρική εταιρεία  «ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.»   έχει ελεχθεί φορολογικά , έως την 
χρήση 1998. 
Οι θυγατρικές εταιρείες «ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.» και «P.M.S. 
PARKING SYSTEMS A.E.»,  δεν έχουν ελεγχθεί από τις αρµόδιες φορολογικές αρχές από 
της ιδρύσεώς τους (χρήση 2001). 
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Μαρούσι,  22 Απριλίου   2004 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΤΟΥ ∆.Σ. 

Ο  ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ & 
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΟΥ ∆.Σ. 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

    
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. 

ΚΟΥΤΡΑΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Π. 
ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ∆. 
ΑΝΑΛΥΤΗ 

ΧΡΗΣΤΟΣ Π. 
Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 

 
 
Βεβαιώνεται ότι το ανωτέρω Προσάρτηµα, που αποτελείται από - 18 - σελίδες, είναι αυτό 
που αναφέρεται στο Πιστοποιητικό Ελέγχου που χορήγησα µε ηµεροµηνία  27 Απριλίου    
2004. 
 

Αθήνα,  27  Απριλίου  2004  
 Η  ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ  

 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ Κ. ΓΡΑΤΣΙΑ - ∆ΡΟΜΠΑΚΗ 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13071 
Σ.Ο.Λ.α.ε.ο.ε. 

 
 



 150

 
 

ΕΚΘΕΣΗ 
ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 

«REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» 

 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 

ΤΗΝ 31/12/2003 
 
 
 
Κύριοι Μέτοχοι, 
 
Σας καλέσαµε σήµερα, σύµφωνα µε το νόµο και το Καταστατικό της Εταιρίας, στην Ετήσια 
Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων , για να σας υποβάλλουµε προς έγκριση τις  
Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις  της εταιρείας µας και των θυγατρικών της - 
«ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,  «ΓΥΑΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», «P.M.S. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» και ¨ΛΟΦΟΣ 
ΠΑΛΛΗΝΗ Α.Ε.»-,  για τη χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2003 και οι οποίες είναι οι 
εξής: 
 
1.  Ενοποιηµένος Ισολογισµός & Λογαριασµός Αποτελεσµάτων  Χρήσης 2003. 
2.  Ενοποιηµένο Προσάρτηµα του Ισολογισµού της 31/12/2003. 
 
Επί των ανωτέρω Οικονοµικών Καταστάσεων παρέχουµε τις ακόλουθες διευκρινίσεις. 
 
Οι βασικές Λογιστικές αρχές που εφαρµόστηκαν για την κατάρτιση του συνόλου των 
Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων, όπως αναφέρονται στο Ενοποιηµένο Προσάρτηµα, 
είναι σύµφωνες µε την Εµπορική και Φορολογική Νοµοθεσία. 
 
 
1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΧΡΗΣΕΩΣ 
 
(α) ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών προέρχεται από τη δραστηριότητα της µητρικής εταιρείας 
στον τοµέα της παροχής υπηρεσιών συµβούλου ανάπτυξης και project management ύψους 
1.274,34 χιλ. €  και ποσό ύψους 2.609,28 χιλ. €  προήλθαν  από ενοίκια της µητρικής εταιρίας 
από εκµίσθωση ιδιόκτητων χώρων στο Ψυχαγωγικό Κέντρο “VESOMARE” στην Πάτρα 
καθώς και υπεκµίσθωση  χώρων στο Ψυχαγωγικό Κέντρο “ESCAPE” στο Ίλιον. Ποσό ύψους 
131,87 χιλ. € προέρχεται  από τη δραστηριότητα εκµετάλλευσης parking της θυγατρικής 
PMS. 
Κατά την διάρκεια της χρήσης η θυγατρική εταιρεία «ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ Α.Ε.» 
προχώρησε σε προπωλήσεις κατοικιών από το στάδιο της κατασκευής, ποσού αξίας 1.513,11 
χιλ. €.  Οι λοιπές θυγατρικές δεν έχουν αναπτύξει δραστηριότητα (ΓΥΑΛΟΥ και  ΚΑΝΤΖΑ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ). 
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(β) ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 
Το κόστος της εµπορικής δραστηριότητας ανήλθε σε  4.946,36 χιλ. €  και αφορά κόστος 
παρεχόµενων υπηρεσιών της µητρικής εταιρείας, το κόστος εργατοϋπαλληλικού προσωπικού 
της θυγατρικής PMS καθώς και το  αναλογούν  κόστος κατασκευής των πωληθέντων 
κατοικιών της θυγατρικής  ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ Α.Ε. 
 
 
 
(γ) ΑΛΛΑ ΕΣΟ∆Α ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 
 Ποσό ύψους 85,10 χιλ. €, προέρχονται  κατά ποσό 31,19 χιλ. € από την µητρική εταιρεία και 
αφορούν παροχή υπηρεσίας σε τρίτους και έσοδα από την εκµίσθωση εργοστασίου 
οινοποιϊας  και κτηµάτων  στην περιοχή Μαντινείας – Τρίπολης και ποσό 53,91 χιλ. € που 
αφορά κυρίως σε ενοίκια των θυγατρικών της ΚΑΝΤΖΑ και ΓΥΑΛΟΥ.  
 
 
(δ) ΕΞΟ∆Α ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας του Οµίλου περιλαµβάνουν κυρίως  αµοιβές και έξοδα 
διοικητικού προσωπικού και νοµικών συµβούλων,  αµοιβές έξοδα τεχνικών και λοιπών 
συµβούλων, καθώς και λοιπά διοικητικά έξοδα όπως δαπάνες στέγασης γραφείων, έξοδα 
δηµοσιεύσεων, συνδροµές και λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, τα έξοδα αυτά διαµορφώθηκαν 
σε 2.278,73 χιλ. €. Το σύνολο των λειτουργικών αποσβέσεων για τη χρήση 2002 ανήλθε σε  
2.907,82  χιλ. € . 
 
 
(ε) ΤΟΚΟΙ ΕΣΟ∆Α - ΕΞΟ∆Α 
 
Κατά τη διάρκεια της κλειόµενης χρήσης, τα διαθέσιµα της µητρικής, καθώς και τα 
διαθέσιµα των θυγατρικών εταιριών ήταν επενδεδυµένα σε καταθέσεις προθεσµίας (repos), οι 
δε τόκοι αυτών για τη χρήση 2003 ανήλθαν στο ποσό των 68,07 χιλ. €.  Οι πιστωτικοί τόκοι 
του οµίλου για τη χρήση ανήλθαν στο ποσό των  12,14 χιλ. €. Το σύνολο των χρεωστικών 
τόκων ανήλθε στο ποσό των 162,94 χιλ. € και αφορούν  κυρίως σε προµήθειες εγγυητικών 
επιστολών και λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα της µητρικής εταιρείας.  
 
  
(στ) ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
Τα έκτακτα αποτελέσµατα  της χρήσης 2003, ανήλθαν σε 139,41 χιλ. €. Από αυτά 170,09 χιλ. 
€ αφορούν έκτακτα έσοδα και (30,68) χιλ. € αφορούν έκτακτα έξοδα.  
 
 
(ζ) ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 
 
Σε ενοποιηµένη βάση η εταιρεία στη χρήση 2002, παρουσίασε ζηµία ποσού 1.532,86 χιλ. € 
προ φόρων και δικαιωµάτων µειοψηφίας. 
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2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
 
(Α) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
 
Το σύνολο του Ενεργητικού στη χρήση 2003, ανέρχεται σε 164.022 χιλ. € έναντι 70.999  χιλ. 
€  που ανήλθε στη χρήση 2002.   
Από το σύνολο του ενεργητικού 113.479 χιλ. €. αποτελούν το Πάγιο Ενεργητικό σε 
αναπόσβεστες αξίες της 31/12/2003, ενώ το Κυκλοφορούν Ενεργητικό της εταιρίας 
ανέρχεται για την χρήση 2003 σε 45.372 χιλ. €.  
Βασικές αιτίες  της  µεταβολής  αυτής είναι : 
• Αύξηση των γηπέδων και κτιρίων της µητρικής  εταιρίας κατά ποσό 10.751,02 χιλ. € που 

αφορά στην κατασκευή-προσθήκη του ψυχαγωγικού κέντρου “Εscape” στο Ίλιον 
Αττικής επί οικοπέδου ιδιοκτησίας τρίτων, για την εκµετάλλευση του οποίου έχει 
συναφθεί 30ετές Συµφωνητικό  Μίσθωσης.  

• Κατά την διάρκεια της χρήσης η θυγατρική εταιρίας «ΚΑΝΤΖΑ» προχώρησε σε αγορά 
οικοπέδου 5.870 τµ .  

•  Κατά τη διάρκεια της χρήσης η µητρικής εταιρία καθώς και οι θυγατρικές της 
«ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ» και «ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ»  προχώρησαν  
σε αναπροσαρµογή της αξίας των γηπέδων και κτηρίων στην εύλογη αξία τους, κάνοντας 
χρήση των διατάξεων του άρθρου 15 του Ν.3229/2004. Από την παραπάνω 
αναπροσαρµογή προέκυψε υπεραξία ποσού 64.118,07 χιλ. € η οποία εµφανίζεται στο 
λογαριασµό των Ιδίων κεφαλαίων «∆ιαφορές αναπροσαρµογής». 

  
 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΠΑΓΙΩΝ ΤΗΣ 

ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «REDS A.E.» 
 

 

10. Γήπεδα - Οικόπεδα                             
Περιγραφή ακινήτου 

Αξία κτήσης Αναπροσαρµογή 
αξίας Ν.3229/2004 

Σύνολο µετά από 
αναπροσαρµογή 

Γήπεδο Τρίπολης 67.357,77 0,00 67.357,77 

Οικόπεδο Ανοιξης Μπογιατίου 6.354,18 0,00 6.354,18 

Οικόπεδο Ακτής ∆υµαίων -Πάτρα 3.439.471,75 1.290.928,25 4.730.400,00 

ΣΥΝΟΛΟ 10.00 3.513.183,70 1.290.928,25 4.804.111,95 

10. Αγροί εκτός εκµ/σης - Φυτείες         
Περιγραφή ακινήτου 

Αξία κτήσης Αναπροσαρµογή 
αξίας 

Ν.3229/2004 

Σύνολο µετά από 
αναπροσαρµογή 

Αγροτεµάχια θέση  Γυαλού- Σπάτα 354.115,89 283.884,11 638.000,00 

Αγροτεµάχιο θέση Αλώνια- Κάντζας 35.216,43 283,57 35.500,00 

Τρίγωνο "ΚΑΜΠΑ" 465.674,60 3.639.325,40 4.105.000,00 

Αµπελώνες Τρίπολης 3.507.237,16 0,00 3.507.237,16 

ΣΥΝΟΛΟ 10.14 4.362.244,08 3.923.493,08 8.285.737,16 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 10. 7.875.427,78 5.214.421,33 13.089.849,11 

 
11.  Κτίρια Εγκ/σεις Κτιρίων  
Τεχνικά έργα                      
Περιγραφή ακινήτου 

Αξία κτήσης Αναπροσαρµογή 
αξίας 

Ν.3229/2004 

Συνολικές 
αποσβέσεις 
31.12.2003 

Σύνολο µετά από 
αναπροσαρµογή 

Κτίρια & Εγκαταστάσεις κτιρίων 
Κάντζα (Βίλλα Καµπά) 

33.548,22 290.143,69 13.691,91 310.000,00 

Κτίρια & Εγκαταστάσεις κτιρίων 
Τρίπολης 

749.834,74 0,00 749.834,63 0,11 

Λοιπά τεχνικά έργα 71.668,15   71.668,06 0,09 

Κτίρια Ψυχαγωγικού Κέντρου Veso-
Mare στην Πάτρα 

18.846.279,48 1.188.894,84 2.532.574,32 17.502.600,00 

ΣΥΝΟΛΟ 11.00 19.701.330,59 1.479.038,53 3.367.768,92 17.812.600,20 
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11.  Κτίρια Εγκ/σεις Κτιρίων  σε 
ακίνητα τρίτων                      
Περιγραφή ακινήτου 

Αξία κτήσης Αναπροσαρµογή 
αξίας 

Ν.3229/2004 

Συνολικές 
αποσβέσεις 
31.12.2003 

Σύνολο µετά από 
αναπροσαρµογή 

Κτίρια Ψυχαγωγικού Κέντρου Escape 
στο  Ιλιον 

10.758.531,26 0,00 89.902,37 10.668.628,89 

ΣΥΝΟΛΟ 11.07 10.758.531,26 0,00 89.902,37 10.668.628,89 

 
13.  Λοιπά µέσα µεταφοράς                     
Περιγραφή ακινήτου 

Αναπόσβεστη 
αξία 

31.12.2003 

Λοιπά µέσα µεταφοράς 1.633,17 

ΣΥΝΟΛΟ 13. 1.633,17 

 
14. Επιπλα και λοιπός εξοπλισµός                     
Περιγραφή ακινήτου 

Αναπόσβεστη 
αξία 

31.12.2003 

Επιπλα 35.536,64 

Σκεύη 1.316,94 

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές  25.092,24 

Εξοπλισµός Τηλεπικοινωνιών 12310,79 

Λοιπός Εξοπλισµός 134.070,72 

ΣΥΝΟΛΟ 14. 208.327,33 
 

   

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΠΑΓΙΩΝ ΤΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.» 

 

10. Γήπεδα - Οικόπεδα – Αγροί                    
Περιγραφή ακινήτου 

Αξία κτήσης Αναπροσαρµογή 
αξίας Ν.3229/2004 

Σύνολο µετά από 
αναπροσαρµογή 

Αγροτεµάχια στη θέση Κάντζα 
Παλλήνης 

8.379.175,96 30.275.099,63 38.654.275,59 

ΣΥΝΟΛΟ 10. 6.494.546,77 30.275.099,63 38.654.275,59 

    
11. Κτίρια Εγκ/σεις κτηρίων 
Τεχνικά Εργα                     
Περιγραφή ακινήτου 

Αξία κτήσης Αναπροσαρµογή 
αξίας Ν. 3229/2004 

Συνολικές 
αποσβέσεις 
31.12.2003 

Σύνολο µετά από 
αναπροσαρµογή και 

αποσβέσεις 

Κτήρια & Εγκ/σεις κτιρίων Κάντζας 581.691,65 2.012.059,31 56.936,82 2.536.814,14 

Υποκείµενες σε απόσβεση Εγκ/σεις 
κτιρίων 

388.770,80 0,00 42.139,20 346.631,60 

ΣΥΝΟΛΟ 11. 970.462,45 2.012.059,31 99.076,02 2.883.445,74 

 
 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
«ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.» 

 

10. Γήπεδα - Οικόπεδα – Αγροί                    
Περιγραφή ακινήτου 

Αξία κτήσης Αναπροσαρµογή 
αξίας Ν.3229/2004 

Σύνολο µετά από 
αναπροσαρµογή 

Αγροτεµάχια στη θέση Γυαλού ∆ήµου Σπάτων 6.494.546,77 25.137.453,23 31.632.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ  6.494.546,77 25.137.453,23 31.632.000,00 

  
   ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ Α.Ε. 

 10. Γήπεδα - Οικόπεδα   
α/α Περιγραφή ακινήτου Αξία κτήσης € 

 Ο.Τ.2 Οικόπεδο εγκαταστάσεων ΟΤΕ  1.000 τµ 67.980,46 

 Ο.Τ.3 Οικόπεδο βιολογικού καθαρισµού 1.200 τµ. 81.576,55 

 ΣΥΝΟΛΟ 10. 149.557,01 
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(Β) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 
 
(α) Κεφάλαιο - ∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 
 
Το καταβεβληµένο Μετοχικό Κεφάλαιο του Οµίλου ανέρχεται 53.868,96 χιλ. €   
H µητρική εταιρεία καθώς και οι θυγατρικές της «ΚΑΝΤΖΑ» και «ΓΥΑΛΟΥ»  προχώρησαν 
κατά τη διάρκεια της χρήσης σε αναπροσαρµογή της αξίας των ακινήτων της στην εύλογη 
αξία τους, βάσει των διατάξεων του Ν. 3229/2004, το δε ποσόν της προκύψασας υπεραξίας, 
το οποίο ανέρχεται σε 64.118,07 χιλ. €, εµφανίζεται στο λογαριασµό των Ιδίων Κεφαλαίων  
«∆ιαφορές αναπροσαρµογής».  
 
 
 
(β) ∆ιαφορές ενοποίησης 
 
Αφορά τη χρεωστική διαφορά που προέκυψε από την ενοποίηση των θυγατρικών «ΚΑΝΤΖΑ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.», «ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.» , καθώς και της 
«ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ Α.Ε.».Η  µείωση της διαφοράς ενοποίησης κατά 5,96 χι. €  σε σχέση 
µε την χρήση 2002,  αφορά την πώληση της κατά 100% συµµετοχής στην εταιρεία 
«ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ» κατά τη διάρκεια της κλειόµενης χρήσης.    
 
(γ) Αναµορφώσεις ενοποίησης 
 
Στους λογαριασµούς των ενσώµατων ακινητοποιήσεων «γήπεδα – οικόπεδα», «κτίρια  & 
τεχνικά έργα», πραγµατοποιήθηκε αναµόρφωση στοιχείων των ενοποιούµενων ισολογισµών, 
όπως προβλέπεται από τις περί οικονοµικών καταστάσεων διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20. 
Συγκεκριµένα, έγινε αναµόρφωση (µείωση) των παγίων στοιχείων των θυγατρικών 
«ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.»  και «ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.»  
Επίσης στον λογαριασµό «Παραγωγή σε εξέλιξη» πραγµατοποιήθηκε αναµόρφωση 
στοιχείων των ενοποιούµενων ισολογισµών. Συγκεκριµένα έγινε αναµόρφωση (απαλοιφή) 
του κέρδους που προέκυψε από την  Παροχή Υπηρεσίας και την τιµολόγηση Εργολαβίας από 
την µητρική εταιρεία  προς την θυγατρική «ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ Α.Ε.»  
Κατά τη διάρκεια της χρήσης η µητρικής προχώρησε σε πώληση της κατά 100% συµµετοχής 
της στην εταιρεία «ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ». Το αποτέλεσµα που προέκυψε από  
την πώληση αυτή  σε ενοποιηµένη βάση ανέρχεται σε ποσό ευρώ 6.154,93 . 
Οι αναµορφώσεις ενοποίησης αναλύονται ως εξής  : 
 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ Χρήση 2000 Χρήση 2001 Χρήση 2002 Χρήση 2003 

ΓΗΠΕ∆Α – ΟΙΚΟΠΕ∆Α                                   1.695.606,16       

ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ                            94.979,23       

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ        48.602,94 48.602,94   

ΚΕΡ∆Η ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ (Π.Υ. & ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ)      812.545,74 

ΕΞΟ∆Α Ι∆ΡΥΣΗΣ & Α’ ΕΓΚ/ΣΗΣ           30.762,37   

ΠΩΛΗΣΗ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ                                    6.154,93 

  1.790.585,39 48.602,94 79.365,31 818.700,67 

Σύνολο       2.737.254,31 
 
 
Το ενοποιηµένο σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων ανέρχεται για τη χρήση 2003 σε 112.680,75 
χιλ. €, συµπεριλαµβανοµένων των δικαιωµάτων µειοψηφίας που ανέρχονται σε  4.228,47 χιλ. 
€.  
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(δ) Προβλέψεις  
 
 
Οι προβλέψεις που αναφέρονται στον Ενοποιηµένο Ισολογισµό για ποσόν  ευρώ 79.447,20 
αποτελούν πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού της µητρικής κατά ευρώ 76.244,00 και 
κατά ευρώ 3.203,20 της θυγατρικής “PMS PARKING SYSTEMS A.E.”  
 
(ε) Υποχρεώσεις, 
 
Το σύνολο των υποχρεώσεων του οµίλου στη χρήση 2003 ανέρχεται σε 48.425,52 χιλ. €. 
Ποσό ύψους 10.998,38 χιλ. €  αφορά σε προκαταβολή αποζηµίωσης από την «ΟΕΟΑ-
ΑΘΗΝΑ 2004», για τη χρήση των υπό ανέγερση κατοικιών της θυγατρικής ΛΟΦΟΣ 
ΠΑΛΛΗΝΗ, ως χώρων φιλοξενίας δηµοσιογράφων στη διάρκεια της Ολυµπιάδας του 2004.  
Ποσό ύψους  14.193,53 χιλ. € αφορά σε προµηθευτές –υπεργολάβους, κυρίως της µητρικής 
εταιρίας, για την εκτέλεση του έργου της ανέγερσης κατοικιών στη ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ 
Α.Ε.,  το οποίο έχει αναλάβει ως βασικός εργολάβος.  
Το σύνολο των τραπεζικών βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων του Οµίλου στις 31.12.2003 
ανήλθε σε 19.498,54  χιλ. € και αφορά κυρίως  σε βραχυπρόθεσµο τραπεζικό δανεισµό της 
θυγατρικής «ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ», ύψους 18.753,77 χιλ. € και της θυγατρικής 
«ΚΑΝΤΖΑ», ύψους 701,80 χιλ. €.  
 
 

3.ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ & ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ  
ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 

 
 
Κατά τη χρήση 2003, τα σηµαντικά γεγονότα που καθόρισαν την πορεία του οµίλου 
αφορούν: 

• Συνεχίζεται µε επιτυχία η λειτουργία του ψυχαγωγικού Κέντρου “VESOMARE” 
στην Πάτρα, ιδιοκτησίας της µητρικής “REDS”, µετά και την εξαγορά του µισθωτή 
των κινηµατογράφων “EUROPLEX” από την εταιρεία “STER CINEMAS” και τη 
λειτουργία τους υπό νέα διοίκηση και επωνυµία. Επίσης, η Εταιρία µελετά περαιτέρω 
εναλλακτικές για την µεγαλύτερη εµπορικότητα του Κέντρου, µε πιθανή αλλαγή στη 
σύνθεση των µισθωτών και την τοποθέτηση νέων εµπορικών αλυσίδων, που θα 
ενισχύσουν την επισκεψιµότητα και σε ώρες µη αιχµής .  

• Την 28/11/2003 έγινε µε επιτυχία η έναρξη λειτουργίας του ψυχαγωγικού Κέντρου 
“ESCAPE” στο Ιλιον Αττικής, το οποίο ανέγειρε η µητρική REDS  σε οικόπεδο το 
οποίο έχει µισθώσει για 30 έτη. Το Κέντρο, στο οποίο λειτουργούν 8 αίθουσες 
κινηµατογράφων, αίθουσα bowling, εστιατόρια γρήγορης εστίασης, καφέ αλλά και 
εµπορικά καταστήµατα αθλητικών και παιδικών ειδών, γρήγορα έγινε πόλος έλξης 
για τη ψυχαγωγία της ευρύτερης περιοχής της ∆υτικής Αθήνας, το οποίο προοιωνίζει 
και την επιτυχία του.  

• Η θυγατρική «ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ Α.Ε», στην οποία η µητρική REDS συµµετέχει 
µε ποσοστό 67%, ανεγείρει σε ακίνητο ιδιοκτησίας της στην Παλλήνη, µεγάλο 
σύγχρονο οικιστικό συγκρότηµα, το οποίο θα λειτουργήσει και ως «Χωριού Τύπου» 
κατά τη διάρκεια των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004. Το συγκεκριµένο έργο 
αποτελεί πρωτοποριακό οικιστικό έργο για την περιοχή αλλά και για την αττική 
γενικότερα. Οι πωλήσεις κατοικιών στο συγκρότηµα εξελίχθηκαν ικανοποιητικά 
κατά τη χρήση 2003, παρά το µικρό διάστηµα προωθητικών ενεργειών και 
επικοινωνίας. Πραγµατοποιήθηκε µικρός αριθµός συµβολαίων πώλησης, αλλά ήδη η 
εταιρεία έχει υπογράψει ικανό αριθµό συµφωνητικών αρραβώνων, που µένουν να 
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συµβολαιοποιηθούν µέσα στο 2004. Στην εν λόγω θυγατρική, η µητρική REDS έχει 
αναλάβει την εκτέλεση της κατασκευής του έργου, µέσω υπεργολάβων, καθώς και 
την παροχή πλήρους πακέτου υπηρεσιών διοικητικής και εµπορικής υποστήριξης 
(πωλήσεις).   

• Κατά την χρήση 2003 ο Όµιλος, κάνοντας χρήση των διατάξεων του άρθρ. 15 του ν. 
3229/2004, προχώρησε σε αναπροσαρµογή της αξίας των ακινήτων (κτηρίων, 
γηπέδων και αγροτεµαχίων) στην εύλογη αξία τους, βάσει της εκτίµησης 
ανεξάρτητων εκτιµητών. Οι υπεραξίες οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν και οι οποίες 
παρουσιάζονται στον λογαριασµό των  Ιδίων κεφαλαίων «∆ιαφορές 
Αναπροσαρµογής», πρόκειται, κατόπιν εισήγησης των ∆ιοικητικών Συµβουλίων των  
Εταιρειών “REDS”, “Γυαλού Εµπορική και Τουριστική ΑΕ“ και “ Κάντζα Εµπορική 
ΑΕ ”, να τεθούν προς έγκριση από τις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις για  
κεφαλαιοποίηση. Συνολικά η αξία των ακινήτων του Οµίλου αυξήθηκε κατά ποσόν 
64.118,07 χιλ. €. 

• Όσον αφορά στην εξέλιξη των προς εκµετάλλευση ακινήτων του Οµίλου που 
ανήκουν στις θυγατρικές «Κάντζα Εµπορική ΑΕ» και «Γυαλού Εµπορική και 
Τουριστική ΑΕ», στην ιδιοκτησία των οποίων ανήκουν τα ακίνητα στην Κάντζα 
Παλλήνης και στη Γυαλού Σπάτων, σηµαντικό γεγονός αποτελεί η µεταβολή επί το 
ευµενέστερο του πολεοδοµικού τους καθεστώτος, λόγω του εκδοθέντος Προεδρικού 
∆ιατάγµατος για τη ΖΟΕ Μεσογείων, κατάσταση η οποία αποτυπώθηκε και στις 
πρόσφατες εκτιµήσεις για την αναπροσαρµογή της αξίας τους. Επιπροσθέτως, για το 
ακίνητο στη Γυαλού, το οποίο είχε ήδη ενταχθεί στο ΓΠΣ, συνεχίζονται οι 
διαδικασίες της πολεοδόµησής του, ώστε να προχωρήσει η εµπορική του 
εκµετάλλευση. 

 
 
Σε ό,τι αφορά τους στόχους του Οµίλου, αυτοί εξακολουθούν να προσανατολίζονται, κατά 
προτεραιότητα, στη βέλτιστη και επικερδή εκµετάλλευση των σηµαντικών περιουσιακών 
στοιχείων που διαθέτει, επιδιώκοντας την πλέον συµφέρουσα πολεοδοµική λύση για την 
ανάπτυξη του στρατηγικής σηµασίας ακινήτου της Κάντζας, σύµφωνα µε τα αρχικά του 
σχέδια, καθώς και την αξιοποίηση µε τον πλέον πρόσφορο, υπό τις συνθήκες της αγοράς, 
τρόπο του ακινήτου της Γυαλού Σπάτων, η υλοποίηση των οποίων εκτιµάται, ότι θα 
προσδώσει στον Όµιλο κυρίαρχη θέση στην αγορά. 
 
 
Μετά τα όσα σας εκθέσαµε, σας καλούµε Κύριοι Μέτοχοι, να εγκρίνετε τις ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις Χρήσεως 2003 και τις εκθέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και 
του ορκωτού Ελεγκτή που τις συνοδεύουν και να απαλλάξετε τα Μέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου ατοµικά και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ως σύνολο, καθώς και τον Ελεγκτή, από 
κάθε ευθύνη για αποζηµίωση για την εταιρική χρήση 2003. 
 

Μαρούσι, 22 Απριλίου 2004 
Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

 
 
 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 
∆ηµήτριος Κούτρας 
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Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω Έκθεση που αποτελείται από (8) οκτώ  σελίδες είναι αυτή που 
αναφέρεται στο Πιστοποιητικό Ελέγχου που χορήγησα µε ηµεροµηνία, 27 Απριλίου  2004. 
 

Αθήνα,  27 Απριλίου 2004 
Η ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 
 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ Κ. ΓΡΑΤΣΙΑ - ∆ΡΟΜΠΑΚΗ 
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13071 

Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. 
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Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α 

 
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 
Της REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Αρ. Μ.Α.Ε. 13564/06/Β/86/123 

(βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 
 
 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2190/20 και ειδικότερα τη διάταξη του άρθρου 43α και τις διατάξεις που 
το άρθρο αυτό παραπέµπει, παρέχουµε τις ακόλουθες πληροφορίες που αναφέρονται στις οικονοµικές 
καταστάσεις της εταιρείας της 31/12/2003. 
 

ΠΑΡ. 1. 
 
Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής 
της πραγµατικής εικόνας. 
 
(α) Αρθρο 42 α. παρ. 3. : 
 
Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων, που 
κρίθηκε απαραίτητη για την εµφάνιση, µε απόλυτη σαφήνεια, της πραγµατικής εικόνας που απαιτεί η 
διάταξη της παρ. 2 του άρθρου αυτού. 
 
∆εν έγινε. 
 
(β) Αρθρο 42β παρ. 1. : 
 
Παρέκκλιση από την αρχή του αµετάβλητου της δοµής και µορφής εµφανίσεως του Ισολογισµού και του 
λογαριασµού “αποτελέσµατα χρήσεως”. 
 
∆εν έγινε. 
 
(γ) Αρθρο 42β παρ. 2. : 
 
Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασµό στοιχείου σχετιζόµενου µε περισσότερους υποχρεωτικούς 
λογαριασµούς. 
 
∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 
 
(δ) Αρθρο 42β παρ. 3. : 
 
Προσαρµογή στη δοµή και στους τίτλους των λογαριασµών µε αραβική αρίθµηση, όταν η ειδική φύση 
της επιχειρήσεως το απαιτεί. 
 
∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 

 
 
(ε) Αρθρο 42β παρ. 4. : 
 
Συµπτύξεις λογαριασµών του Ισολογισµού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθµούς, για τις οποίες 
(συµπτύξεις), συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής. 
 
∆εν έγινε. 
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(στ) Αρθρο 42β παρ. 5. : 
 
Αναµορφώσεις κονδυλίων προηγούµενης χρήσης για να καταστούν οµοειδή και συγκρίσιµα µε τα 
αντίστοιχα κονδύλια της κλειόµενης χρήσεως. 
 
Έγιναν αναµορφώσεις κονδυλίων της προηγουµένης περιόδου για να καταστούν συγκρίσιµα µε τα 
κονδύλια της τρέχουσας περιόδου συγκεκριµένα :  
 

Ι.    ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ   
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

Ποσά προηγούµενης 
χρήσης 2002 

Αναµορφωµένα 
κονδύλια χρήσης 2002 

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 9.029.113,34 9.974.588,88 
Μείον : Κόστος πωληθέντων 8.129.184,48 8.977.971,05 
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκµετάλλ. 899.928,86 996.617,83 
Πλέον : Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης 978.227,63 32.752,09 

Σύνολο 1.878.156,49 1.029.369,92 
Μείον : Έξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας. 1.691.140,77 842.354,20 
Μερικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµ. 187.015,72 187.015,72 

 
 
 

ΠΑΡ. 2.        ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
 
(α) Αρθρο 43α παρ. 1-α. : 
 
Μέθοδοι αποτιµήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισµού των αποσβέσεων καθώς και των 
προβλέψεων για υποτιµήσεις τους. 
 
1. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιµήθηκαν στην αξία της τιµής κτήσεως ή του κόστους 

ιδιοκατασκευής τους ή της αναπροσαρµοσµένης µε βάση ειδικό νόµο αξίας τους η οποία είναι 
προσαυξηµένη µε την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και µειωµένη µε τις προβλεπόµενες από 
το νόµο αποσβέσεις. 

 
Οι αποσβέσεις της χρήσης υπολογίστηκαν µε τους χαµηλούς συντελεστές βάσει του Π.∆. 299/2003, 
το ποσό των αποσβέσεων συγκρινόµενο µε τις αποσβέσεις της προηγούµενης χρήσης µειώθηκε   
κατά ευρώ 618.890,44. 

 
2. ∆εν συνέτρεξε περίπτωση σχηµατισµού προβλέψεων υποτιµήσεως. 
3. Οι  συµµετοχές κατά 100% στις θυγατρικές εταιρείες «ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.», «ΓΥΑΛΟΥ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.», κατά 99,9% στην θυγατρική «P.M.S. PARKING SYSTEMS 
A.E.», και κατά 67% στην εταιρεία «ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ Α.Ε.», αποτιµήθηκαν  στην αξία κτήσεως 
τους,  βάσει του Π.∆. 186/92. Εάν η αποτίµηση των συµµετοχών είχε γίνει σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην παρ. 6 του άρθρου 43 του Κ.Ν. 2190/1920 θα προέκυπτε διαφορά αποτιµήσεως  
ύψους 436.064,38 η οποία θα έπρεπε να καλυφθεί µε σχετική πρόβλεψη.  Αυτό  προκύπτει από τους 
τελευταίους  νόµιµα συντεταγµένους  ισολογισµούς των  εταιρειών αυτών. Οι ως άνω  εταιρείες  
έχουν ελεγχθεί  από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.  

 
 
(β) Αρθρο 43α παρ. 1-α. : 
 
Βάσεις µετατροπής σε  ευρώ περιουσιακών στοιχείων σε ξένο νόµισµα (Ξ.Ν.), και λογιστικός χειρισµός 
των συναλλαγµατικών διαφορών. 
 
∆εν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία σε ξένο νόµισµα. 
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(γ) Αρθρο 43 παρ. 2. : 
 
Παρέκκλιση από τις µεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιµήσεως.  Εφαρµογή ειδικών µεθόδων 
αποτιµήσεως. 
 
∆εν έγιναν. 
 
(δ) Αρθρο 43 παρ. 7-β. : 
 
Αλλαγή µεθόδου υπολογισµού της τιµής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεµάτων ή των 
κινητών αξιών. 
 
∆εν έγινε. 
 
(ε) Αρθρο 43 παρ. 7-γ. : 
 
Παράθεση της διαφοράς, µεταξύ της αξίας αποτιµήσεως των αποθεµάτων και κινητών αξιών και της 
τρέχουσας τιµής αγοράς τους, εφόσον είναι αξιόλογη. 
 
∆εν υπάρχει διαφορά. 
 
(στ) Αρθρο 43 παρ. 9. : 
 
Ανάλυση και επεξήγηση της γενόµενης µέσα στη χρήση, µε βάση ειδικό νόµο, αναπροσαρµογής της αξίας 
των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασµού “∆ιαφορές 
αναπροσαρµογής”. 
 
Κατά τη διάρκεια της χρήσης η εταιρεία προχώρησε σε αναπροσαρµογή της αναπόσβεστης αξίας των 
κτιρίων και γηπέδων της στην εύλογη αξία τους,  κάνοντας χρήση του  άρθρου 15 του Ν.3229/2004. Το 
ποσό της αναπροσαρµογής της αξίας των ακινήτων ανήλθε σε ευρώ 6.693.459,86  και εµφανίζεται στο 
λογαριασµό των ιδίων κεφαλαίων «∆ιαφορές αναπροσαρµογής». 
 
  

ΠΑΡ. 3.        ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 
 
(α) Αρθρο 42ε παρ. 8. : 
 
Μεταβολές πάγιων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως). 
 
Ως συνηµµένος πίνακας . 

 
(β) Αρθρο 43 παρ. 5-δ. : 
 
Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων. 
 
∆εν έγιναν. 
 
(γ) Αρθρο 43 5-ε. : 
 
Προβλέψεις για υποτίµηση ενσώµατων παγίων περιουσιακών στοιχείων. 
 
∆εν σχηµατίσθηκαν. 
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(δ) Αρθρο 43  παρ. 3-ε. : 
 
Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως), που αφορούν 
τη χρήση. 
 
Ως συνηµµένος πίνακας . 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ  ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ 

   ΑΞΙΑ      ΚΤΗΣΕΩΣ  ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

ΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
31/12/2002 

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ   
2003 

ΜΕΙΩΣΕΙΣ 
2003 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
31/12/2003   31/12/2002 2003 2003 31/12/2003 31/12/2002 31/12/2003 

                          

ΕΞ. Ι∆ΡΥΣΗΣ & Α ΕΓΚ/ΣΗΣ 16,10 972.682,61 301.663,66 0,00 1.274.346,27 16,99,10  371.967,02 530.412,17 0,00 902.379,19 600.715,59 371.967,08 

ΕΞ. ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 16,12 608.609,66 0,00 0,00 608.609,66 16,99,12 608.609,66 0,00 0,00 608.609,66 0,00 0,00 

ΕΞΟ∆Α ΑΥΞΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛ. 16,13 1.095.573,84 52.390,78 0,00 1.147.964,62 16,99,13 570.674,95 204.861,92 0,00 775.536,87 524.898,89 372.427,75 

ΕΞ. ΚΤΗΣ. ΑΚΙΝΗΤΟΠ. 16,14 761.358,60 0,00 0,00 761.358,60 16,99,14 317.576,49 152.271,72 0,00 469.848,21 443.782,11 291.510,39 

ΕΞ. ΑΝΑ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 16,17 40.398,37 521,00 0,00 40.919,37 16,99,17 14.032,27 10.393,64 0,00 24.425,91 26.366,10 16.493,46 

ΤΟΚΟΙ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΚΑΤ/ΚΗΣ ΠΕΡΙΟ∆. 16,18 525.462,73 0,00 0,00 525.462,73 16,99,18 210.185,10 105.092,55 0,00 315.277,65 315.277,63 210.185,08 

ΛΟΙΠΑ ΕΞ.ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒ. 16,19 647.101,98 0,00 0,00 647.101,98 16,99,19 647.101,97 0,00 0,00 647.101,97 0,01 0,01 

                          

ΣΥΝΟΛΑ   4.651.187,79 354.575,44 0,00 5.005.763,23   2.740.147,46 1.003.032,00 0,00 3.743.179,46 1.911.040,33 1.262.583,77 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

  ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
31/12/2002 

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ   
2003 

ANAΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
ΑΞΙΩΝ ΒΑΣΕΙ αρ.15 

Ν. 3229/04 
ΜΕΙΩΣΕΙΣ 

2003 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
31/12/2003 ΚΑ 31/12/2002 2003 2003 31/12/2003 31/12/2002 31/12/2003 

                            

ΓΗΠΕ∆Α - ΟΙΚΟΠΕ∆Α 10 3.513.183,70 0,00 1.290.928,25 0,00 4.804.111,95   0,00 0,00 0,00 0,00 3.513.183,70 4.804.111,95 

ΑΓΡΟΙ- ΦΥΤΕΙΕΣ 10 4.634.286,69 0,00 3.923.493,08 272.042,61 8.285.737,16   0,00 0,00 0,00 0,00 4.634.286,69 8.285.737,16 

ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 11 19.757.654,83 10.769.631,26 1.479.038,53 0,00 32.006.324,62 11,99 2.465.508,00 1.036.579,71 0,00 3.502.087,71 17.292.146,83 28.504.236,91 
ΜΗΧ/ΤΑ ΤΕΧΝ.ΕΓΚ.&ΛΟΙΠ. 
ΕΞ/ΣΜΟΣ 12 102,71 0,00 0,00 0,00 102,71 12,99 102,70 0,00 0,00 102,70 0,01 0,01 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 13 2.465,15 0,00 0,00 0,00 2.465,15 13,99 462,21 369,77 0,00 831,98 2.002,94 1.633,17 

ΕΠΙΠΛΑ & ΣΚΕΥΗ 14 332.513,37 41.807,63 0,00 0,00 374.321,00 14,99 94.196,33 71.797,33 0,00 165.993,66 238.317,04 208.327,34 
ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ 15 750.408,02 0,00 0,00 750.408,02 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 750.408,02 0,00 

ΣΥΝΟΛΑ   28.990.614,47 10.811.438,89 6.693.459,86 1.022.450,63 45.473.062,59   2.560.269,24 1.108.746,81 0,00 3.669.016,05 26.430.345,23 41.804.046,54 
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(ε) Αρθρο 43 παρ. 3-γ. : 
 
Τα ποσά και λογιστικός χειρισµός των συναλλαγµατικών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση, 
κατά την πληρωµή (δόσεων) και ή την αποτίµηση στο τέλος της χρήσεως δανείων ή πιστώσεων, 
χρησιµοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις πάγιων στοιχείων. 
 
∆εν υπάρχουν. 
 
(στ) Αρθρο 43 παρ. 4 εδαφ. α’ και β’ : 
 
Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων “Έξοδα ερευνών και αναπτύξεων”, “Παραχωρήσεις και δικαιώµατα 
βιοµηχανικής ιδιοκτησίας” και “Υπεραξία επιχειρήσεως (“GOODWILL)”. 
 
∆εν υπάρχουν. 
 

 
ΠΑΡ. 4.        ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 

 
(α) Αρθρο 43α παρ. 1-β. : 
 
Συµµετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων µε ποσοστό µεγαλύτερο από 10%. 
 
 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ % 
ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. 100% 
ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. 100% 
P.M.S. PARKING SYSTEMS A.E. 99,9% 
ΛΟΦΟΣ  ΠΑΛΛΗΝΗ Α.Ε. 67% 

 
 
 
(β) Συµµετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων στις οποίες η εταιρεία είναι απεριόριστα ευθυνόµενος 
εταίρος. 
 
∆εν συντρέχει περίπτωση. 
 
(γ) Αρθρο 43α παρ. 1-ιε. : 
 
Σύνταξη ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων στις οποίες περιλαµβάνονται και οι οικονοµικές 
καταστάσεις της εταιρείας. 
 
Η εταιρεία ως µητρική συντάσσει  ενοποιηµένες  οικονοµικές  καταστάσεις  στις οποίες περιλαµβάνονται  οι 
κατά 100% θυγατρικές :  «ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.», «ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.»,  
η κατά 99,9%  θυγατρική «P.M.S. PARKING SYSTEMS A.E.» και η κατά 67% θυγατρική «ΛΟΦΟΣ 
ΠΑΛΛΗΝΗ Α.Ε.». Επιπροσθέτως η εταιρεία ως θυγατρική της «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε.» 
ενοποιείται στις οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής. 

 
 

ΠΑΡ. 5.       ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 
 
(α) Αρθρο 43α παρ. 1-ια. : 
 
Αποτίµηση αποθεµάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιµήσεως του άρθρου 43, για λόγους 
φορολογικών ελαφρύνσεων. 
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∆εν υπάρχουν αποθέµατα. 
 
 
(β) Αρθρο 43α παρ. 1-ι. : 
 
∆ιαφορές από υποτίµηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται. 
 
∆εν υπάρχουν. 
 

ΠΑΡ. 6.        ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 
(α) Αρθρο 43α παρ. 1-δ. : 
 
Κατηγορίες µετοχών, στις οποίες διαιρείται το µετοχικό κεφάλαιο. 
 

 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ 
ΑΞΙΑ σε € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ σε € 

Κοινές Ανώνυµες 
Μετοχές 
 

31.688.212 1,70 53.869.960,40 

 
(β) Αρθρο 43α παρ. 1-γ. : 
 
Εκδοθείσες µετοχές µέσα στην χρήση για αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου. 
 
∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 
 
 (γ) Αρθρο 43α παρ. 1-ε και 42ε παρ. 10 : 
 
Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωµατωµένα σ’ αυτούς δικαιώµατα. 
 
∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 
 
(δ) Αρθρο 43α παρ. 1-ιστ. : 
 
Απόκτηση ίδιων µετοχών µέσα στην παρούσα χρήση. 
 
∆εν αποκτήθηκαν. 

 
ΠΑΡ. 7.        ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 
(α) Αρθρο 42ε παρ. 14 εδάφ. ∆. : 

 
Ανάλυση του λογαριασµού “Λοιπές προβλέψεις”, αν το ποσό του είναι σηµαντικό. 

 
∆εν υπάρχουν. 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 43α  παρ. 1-ιζ΄ παρατίθεται και ο τρόπος υπολογισµού των προβλέψεων αποζηµιώσεως 
του προσωπικού. 
Κατά τη διάρκεια της χρήσης σχηµατίστηκαν προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού ύψους 25.001,38  €,  
για το σύνολο του απασχολούµενου προσωπικού για συνταξιοδότηση το οποίο    ανέρχεται την 31/12/2003  σε 
31 άτοµα. Το σωρευτικό  ύψος ανέρχεται σε 76.244,00 €. 

 
(β) Αρθρο 43α παρ. 1-ζ. : 
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Οι οικονοµικές δεσµεύσεις από συµβάσεις κ.λ.π., που δεν εµφανίζονται στους λογαριασµούς τάξεως και 
υποχρεώσεις καταβολής ειδικών µηνιαίων παροχών και οικονοµικές δεσµεύσεις για συνδεδεµένες 
επιχειρήσεις. 
 
Η Εταιρία έχει αναλάβει, βάσει της  από 28.02.2002 σύµβασης συνεργασίας µε την  ΟΤΕ Α.Ε., τη δέσµευση 
να καταβάλει ελάχιστο τίµηµα ποσού € 19.216.434,00 για την εξαγορά του 33% των µετοχών που κατέχει 
στην εταιρία  ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ Α.Ε., κατά τη στιγµή εξόδου της από τη θυγατρική και πάντως µετά τον 
Νοέµβριο 2004. Για την εξασφάλιση της παραπάνω υποχρέωσης έχει παρασχεθεί εγγυητική επιστολή όπως 
αναλύεται στο Παρ. 9 «Λογ/µοί Τάξεως». 
 
(γ) Αρθρο 43α παρ. 1-ιβ. : 
 
Πιθανές οφειλές σηµαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχοµένως να προκύψουν σε βάρος τη 
κλειόµενης και των προηγουµένων χρήσεων, εφ’ όσον δεν εµφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις. 
 
∆εν υπάρχουν.   
 
(δ) Αρθρο 43α παρ. 1-στ. : 
 
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη. 
 
 

            Ληφθείσες εγγυήσεις  

 συµβάσεων µίσθωσης ακινήτων  :   435.271,47 € 
 
(ε) Αρθρο 43α παρ. 1-στ. : 
 
Υποχρεώσεις καλυπτόµενες µε εµπράγµατες ασφάλειες. 
 
∆εν υπάρχουν. 

ΠΑΡ. 8.        ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 
 
Αρθρο 42ε παρ. 12. : 
 
Ανάλυση των κονδυλίων των µεταβατικών λογαριασµών , “Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα”,  “Εξοδα  χρήσεως 
δουλευµένα” και  “Εσοδα επόµενων  χρήσεων ”. 
            
            Εξοδα εποµένων χρήσεων  :  
 Ενοίκια εποµένων χρήσεων (ενοίκια Escape – Ιλιον)         212.115,11 * 
 Συνδροµές- Εισφορές σε Επαγγελµατικές .Οργανώσεις        1.858,79 
 Σύνολο                                                                                 213.973,90 € 
  
* Η εταιρεία έχει συνάψει 30ετές Συµφωνητικό Μίσθωσης για το ακίνητο επί του οποίου    προχώρησε σε 
ανέγερση του Ψυχαγωγικού Κέντρου “ Escape”  στο Ιλιον Αττικής.  

 
Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα                                               ∆εν υπάρχουν 
 
Eσοδα εποµένων χρήσεων                                                2.537.708,91 €  
Αφορούν προκαταβολές ενοικίων (µισθώσεων) του Ψυχαγωγικού κέντρου «Veso-Mare» καθώς και 
προκαταβολές ενοικίων (υποµισθώσεων)  του Ψυχαγωγικού Κέντρου  «Escape». 
 
Eξοδα χρήσεως δουλευµένα : 
Εξοδα  Τηλεπικοινωνιών                                                :        1.056,30 
Εξοδα  Ηλεκτροδότησης                                                 :      11.264,69     
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Εξοδα κινητής τηλεφωνίας                                             :           251,62 
Εξοδα  Υδρευσης                                                            :        2.593,99 
Σύνολο                                                                            :     15.166,60 € 

  

 
ΠΑΡ. 9.        ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ 

 
Αρθρο 42ε παρ. 11. : 
 
Ανάλυση των λογαριασµών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες 
της επόµενης παρ. 10. 
 
Χρεωστικοί λογαριασµοί εγγυήσεων εµπραγµάτων ασφαλειών αφορούν : 
 
 

α. Πελάτες – Παραχώρηση υποθηκών 16.140,87 
β. Εγγυητικές επιστολές Τραπεζών 710.213,26 
γ. Εγγυητικές επιστολές για εξασφάλιση απαιτήσεων 4.017.439,43 
δ. Εγγυητικές επιστολές για εξασφάλιση υποχρεώσεων  19.216.434,00 
ε. Εγγυητικές επιστολές  προκαταβολών 266.800,00 
  

Σύνολο 
 

24.227.027,56 
 
 

Ε/Ε ΓΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΗΜΩΝ 

Α/Α ΑΡ. Ε/Ε ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΑ € 

1 27742641 EFG EUROBANK ERGASIAS ΧΡΟΝΟΣ ΑΤΕΤΕ 200.000,00 

2 27742640 EFG EUROBANK ERGASIAS ΧΡΟΝΟΣ ΑΤΕΤΕ 135.000,00 

3 73554/ΚΕ SOCIETE GENERALE ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ 178.750,00 

4 42/50778 EFG EUROBANK ERGASIAS STADIUM ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΑΕ 110.778,00 

5 100/636246-0/Γ 
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 

ΕΛΛΑ∆ΟΣ STER CENTURY GREECE ΑΕ 1.600.800,00 

6 1579 ASPIS BANK ΤΡΙΑ ΕΛ (3L) ΑΕ 85.000,00 

7 830 ASPIS BANK EUROPLEX CINEMAS Μ. ΕΠΕ 1.083.308,98 

8 985 ASPIS BANK EUROPLEX CINEMAS Μ. ΕΠΕ 348.556,00 

9 166/Α139/1791 ALPHA BANK OPTIK ART ΕΠΕ 15.260,45 

10 1052 CITCO BANK NEDERLAND EUROPLEX CINEMAS Μ. ΕΠΕ 87.139,00 

11 10993483 
ΑΧΑΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΤΚΗ 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 4.402,05 

12 ΕΠΙΤΑΓΗ 31813600 ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ ΑΦΟΙ ΠΑΝΑΖΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕΒΕ 29.347,03 

13 1054000010 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ TINY STORES AE 11.740,00 

14 1675361808 ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ OVERLOAD ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ & ΨΥΧΑΓ. ΑΕ 18.642,00 

15 2/51942 EFG EUROBANK ERGASIAS OVERLOAD ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ & ΨΥΧΑΓ. ΑΕ 18.642,00 

16 167/537/1812 ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΙΛΙΟΝ ΑΕ 34.944,00 

17 50076 NOVA BANK CASUAL ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΑΕ 31.200,00 

18 167/Α744/1184 ALPHA BANK ΤΟΠ ΑΞΕΣΟΡΙ ΑΕΒΕ 7.044,00 

19 902141 EFG EUROBANK ERGASIAS VIVERE ENTERTAINMENT AE 11.833,92 

20 7266/029 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 

ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΕ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ ΑΗ∆ΟΝΑΚΙΑ ΑΕ 5.052,00 

   ΣΥΝΟΛΟ 4.017.439,43 
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Ε.Ε. ΓΙΑ ΕΞ/ΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 

Α/Α ΑΡ. Ε/Ε ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΑ € 

        465.295,72 

1 182/907480-5 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ 21.676,19 

2 362/A73/950 ALPHA BANK PALMIE AE 27.760,00 

3 1578 ASPIS BANK ΤΡΙΑ ΕΛ (3L) ΑΕ 34.000,00 

4 1941001447 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ INTERSPORT ATHLETICS ΑΕ 12.578,00 

5 182/786423-0 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ 32.702,64 

6 6051 ΛΑΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ 55.106,05 

7 182/978828-0 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ 61.094,66 

   ΣΥΝΟΛΟ 710.213,26 

 
Ε.Ε ΓΙΑ ΕΞ/ΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 

Α/Α ΑΡ. Ε/Ε ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΑ € 

1 101/∆93956/176496 ALPHA BANK ΟΤΕ 19.216.434,00 

   ΣΥΝΟΛΟ 19.216.434,00 
 

Ε.Ε. ΛΗΨΕΩΣ ΠΡΟΚ/ΛΩΝ ΥΠΕΡ ΗΜΩΝ 

Α/Α ΑΡ. Ε/Ε ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΑ € 

1 101/Α27165/179974 ALPHA BANK STER CENTYRY CINEMAS ΑΕ 266.800,00 

   ΣΥΝΟΛΟ 266.800,00 
 

 
ΠΑΡ. 10.        ΧΟΡΗΓΗΘΕΙΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 

 
Αρθρο 42ε. παρ. 9. : 
 
Εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία. 

 
Ως ανάλυση παρ. 9 άρθρο 42ε παρ.11. 
 
 

ΠΑΡ. 11.        ΑΜΟΙΒΕΣ, ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΑ  
∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 

 
(α) Αρθρο 43α. παρ. 1-ιγ. : 
 
Αµοιβές µελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας. 
 
∆εν υπάρχουν. 
 
(β) Αρθρο 43α. παρ. 1-ιγ. : 
 
Υποχρεώσεις που δηµιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήµατα σε αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση 
µέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας. 
 
∆εν υπάρχουν. 
 
(γ) Αρθρο 43α. παρ. 1-ιδ. : 
 
∆οθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (µέλη διοικητικών συµβουλίων και 
διαχειριστές). 
 
∆εν υπάρχουν. 
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ΠΑΡ. 12.        ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 

 
(α) Αρθρο 43α παρ. 1-η. : 
 
Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές. (Ο κύκλος εργασιών λαµβάνεται 
όπως καθορίζεται στο άρθρο 43ε παρ. 15 εδάφιο α’). 
 
 
            Έσοδα από κατασκευή κτιρίων & τεχνικών έργων   17.372.695,14 
            Εκµίσθωση ακινήτων                                                  2.629.061,59 
            Έσοδα από παροχή υπηρεσιών                                   2.564.342,89 

             Σύνολο                22.566.099,62 € 
 

(β) Αρθρο 43α παρ. 1-θ. : 
 
Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού, µε το 
συνολικό κόστος τους.  ∆ιευκρινίζεται ότι, στο “∆ιοικητικό (υπαλληλικό), προσωπικό” περιλαµβάνεται το µε 
µηνιαίο µισθό αµοιβόµενο προσωπικό και στο “εργατοτεχνικό προσωπικό” οι αµοιβόµενοι µε ηµεροµίσθιο. 
 
 
Μέσος όρος προσωπικού –  (διοικητικό – υπαλληλικό) άτοµα : 31 
 
           Αµοιβές και έξοδα προσωπικού  : 
 
  ∆ιοικητικού (υπαλληλικού) προσωπικού : 
 Μισθοί       €    865.741,56 
           Κοινωνικές Επιβαρύνσεις  και βοηθήµατα                          €    179.166,01    
              Σύνολο                                                                               € 1.044.907,57 
 
   
 
(γ) Αρθρο 42ε παρ. 15-β. : 
 
Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλαδή των λογαριασµών “έκτακτα και 
ανόργανα έξοδα” και “έκτακτα και ανόργανα έσοδα).  Αν τα ποσά των λογαριασµών “έκτακτες ζηµίες” και 
“έκτακτα κέρδη” είναι σηµαντικά, κατ’ εφαρµογή της διατάξεως του άρθρου 43α παρ. 1-ιγ παραθέτεται και 
αυτών ανάλυση (µε βάση τους λογαριασµούς 81.02 και 81.03 του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου). 
 

 
(1) 

ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟ∆Α 81.00  

α. Φορολογικά  και λοιπά πρόστιµα            309,78 

β. Συναλλαγµατικές διαφορές                                                                               130,38 

γ. Λοιπά έκτακτα & ανόργανα έξοδα 364,50 

 ΣΥΝΟΛΟ         804,66 
 

 
 

(2) ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟ∆Α 81.01  
α. Εκπτώσεις φόρων 29,35 

β. Καταπτώσεις εγγυήσεων – ποινικών ρητρών 23.477,62 

γ. Συναλλαγµατικές διαφορές  126,35 

δ. Ενοίκια καταστηµάτων λόγω λύσης µίσθωσης 111.638,13 

 ΣΥΝΟΛΟ 135.271,45 
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(δ) Αρθρο 42ε παρ. 15-β. : 
 
Ανάλυση των λογαριασµών “Εσοδα προηγούµενων χρήσεων”, “Εσοδα από προβλέψεις προηγούµενων 
χρήσεων” και “Εξοδα προηγούµενων χρήσεων”. 
 

 ΕΞΟ∆Α ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 82.00  
α. Λοιπά έξοδα προηγούµενων χρήσεων    20.111.04 

 
 ΕΣΟ∆Α ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 82.01  
α. ΦΠΑ (Prorata) Eκκαθαριστικής ∆ήλωσης 2002  11.454,19 
β. Λοιπά έσοδα προηγουµένων χρήσεων. 10.821,07 
 ΣΥΝΟΛΟ  22.275,26 

 
 

 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 84.00  
α. Έσοδα από αχρησιµοποίητες προβλέψεις αποζηµίωσης προσωπικού  4.993,10 

 
 

ΠΑΡ. 13 ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΡΤΙΟΤΕΡΗ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ 

 
 
(στ) Αρθρο 43α παρ. 1-ιζ : 
 
Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις ή που κρίνονται αναγκαίες για την 
αρτιότερη πληροφόρηση των µετόχων και των τρίτων και εφαρµογή της πιστής εικόνας. 
 
 
Η εταιρεία κάνοντας χρήση της ΠΟΛ 1085/2003 προχώρησε σε περαίωση των ανέλεγκτων χρήσεων της, 1997 
και 1998. Ετσι µέχρι και τη χρήση 1998 τα  οικονοµικά αποτελέσµατα της εταιρεία έχουν κριθεί οριστικά και 
ακριβή.  
Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις  η διοίκηση της Εταιρείας εκτιµά ότι µετά από  φορολογικό έλεγχο  
δεν θα προκύψουν υποχρεώσεις, που θα επηρεάσουν σηµαντικά την οικονοµική θέση της Εταιρείας. 
 
Μαρούσι,  22  Απριλίου   2004 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ 

∆.Σ. 
Ο  ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ & 

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ 
∆.Σ. 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

    
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. 

ΚΟΥΤΡΑΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Π. 
ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ∆. 
ΑΝΑΛΥΤΗ 

ΧΡΗΣΤΟΣ Π. 
Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 

 
 
Βεβαιώνεται ότι το ανωτέρω Προσάρτηµα, που αποτελείται από - 14  - σελίδες,  είναι αυτό που αναφέρεται 
στο Πιστοποιητικό Ελέγχου που χορήγησα µε ηµεροµηνία   27 Απριλίου   2004. 

 
 

Αθήνα,  27  Απριλίου 2004 
Η ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ  

 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ Κ. ΓΡΑΤΣΙΑ - ∆ΡΟΜΠΑΚΗ 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13071 
Σ.Ο.Λ.α.ε.ο.ε. 
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ΕΚΘΕΣΗ 
ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

«REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» 

 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 
ΤΗΝ 31/12/2003 

 
 
Κύριοι Μέτοχοι, 
 
Σας καλέσαµε σήµερα, σύµφωνα µε το νόµο και το Καταστατικό της Εταιρίας, στην Ετήσια Τακτική 
Γενική Συνέλευση των Μετόχων της χρήσεως 2003, για να σας εκθέσουµε τα πεπραγµένα της Εταιρίας 
κατά την παρελθούσα χρήση 2003 και σας υποβάλλουµε για έγκριση τις οικονοµικές καταστάσεις της 
εταιρικής χρήσεως, οι οποίες είναι οι εξής : 
 
3.  Ισολογισµός, Λογαριασµός Αποτελεσµάτων και Πίνακας ∆ιάθεσης Αποτελεσµάτων Χρήσης 2003. 
4.  Προσάρτηµα του Ισολογισµού της 31/12/2003. 
 
Επί των ανωτέρω Οικονοµικών Καταστάσεων παρέχουµε τις ακόλουθες διευκρινίσεις. 
 
Οι βασικές Λογιστικές αρχές που εφαρµόστηκαν για την κατάρτιση του συνόλου των Οικονοµικών 
Καταστάσεων, όπως αναφέρονται στο Προσάρτηµα, είναι σύµφωνες µε την Εµπορική και Φορολογική 
Νοµοθεσία. 
 
 

2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΧΡΗΣΕΩΣ 

 
(α) ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2003, o κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε 22.566,10 χιλ. € έναντι του ποσού  
9.974,58 χιλ. €, της χρήσης 2002,  εκ των οποίων ποσό 17.372,70 χιλ. € αφορούν σε έσοδα από ιδιωτικό τεχνικό έργο 
(σύµβασης κατασκευής της 31/5/2002, µεταξύ της εταιρείας και της ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ Α.Ε.). Ποσό 2.564,34 χιλ. € 
αφορά έσοδα από παροχή υπηρεσιών συµβούλου ανάπτυξης ακινήτων και ποσό 2.629,06 χιλ. €  προήλθαν  από ενοίκια 
της Εταιρίας από εκµίσθωση ιδιόκτητων χώρων στο Ψυχαγωγικό Κέντρο “VESOMARE” στην Πάτρα καθώς και 
µίσθωση  χώρων στο Ψυχαγωγικό Κέντρο “ESCAPE” στο Ίλιον, από την έναρξη λειτουργίας του την 28/11/2003, µέχρι 
και την 31/12/2003.  
 
 
(β) ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 
Το κόστος των παραπάνω εσόδων  ανήλθε σε  20.341,97 χιλ. €, έναντι ποσού   8.977,97 χιλ. € της προηγούµενης χρήσης. 
 
 
(γ) ΑΛΛΑ ΕΣΟ∆Α ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 
Τα λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης για το έτος 2003, ύψους 51,88 χιλ. € αφορούν ποσό ευρώ 33,30 χιλ.  υποµίσθωση χώρων 
γραφείων της εταιρείας,  ποσό 9,78 χιλ. € λοιπά έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε τρίτους, και  ποσό 8,80 χιλ. € ενοίκια 
των κτιρίων και  αµπελώνος στην περιοχή Μαντινείας – Τρίπολης . Τα λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης για την προηγούµενη 
χρήση  2002, είχαν ανέλθει σε 32,75 χιλ. € . 
 
 
(δ) ΕΞΟ∆Α ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Τα έξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας ανήλθαν σε 907,68 χιλ.  € έναντι 842,35 χιλ. € της προηγούµενης χρήσης, στα οποία  
περιλαµβάνονται αµοιβές προσωπικού και νοµικών συµβούλων, αµοιβές και έξοδα τεχνικών και λοιπών συµβούλων,  
διάφορα διοικητικά έξοδα όπως δαπάνες στέγασης γραφείων, έξοδα δηµοσιεύσεων, συνδροµές και λοιπές κοινόχρηστες 
δαπάνες. Το σύνολο των λειτουργικών αποσβέσεων για τη χρήση 2003 ανήλθε σε 2.111,78 χιλ. € έναντι  841,83 χιλ. € 
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της προηγούµενης χρήσης. Σηµειώνεται ότι στο ως άνω ποσόν περιλαµβάνονται και αποσβέσεις για το κτίριο του 
Ψυχαγωγικού Κέντρου «ΕSCAPE» στο Ίλιον, για την περίοδο 28/11-31/12/2003. 

 
 
(ε) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  
 
Η εταιρεία, για την κλειόµενη  χρήση, παρουσίασε έσοδα από χρεόγραφα και πιστωτικούς τόκους. Κατά τη διάρκεια της 
κλειόµενης χρήσης, τα µη διατεθέντα κεφάλαια, ήταν επενδεδυµένα σε καταθέσεις προθεσµίας (repos), οι δε τόκοι αυτών 
για τη χρήση 2003 ανέρχονται στο ποσό των 18,39 χιλ. €  έναντι 152,45 χιλ. € της χρήσης 2002.  Οι πιστωτικοί τόκοι για 
τη χρήση ανήλθαν στο ποσό των  7,62 χιλ. €, έναντι  5,03 χιλ.  €  της χρήσης  2002.  Η εταιρεία την 09/12/2003 
προχώρησε σε πώληση της κατά 100% συµµετοχής της, στην εταιρεία «ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.», το δε 
κέδρος από την πώληση της συµµετοχής αυτής, ανήλθε στο ποσό των 4,43 χιλ.  €. 
Το σύνολο των  χρεωστικών τόκων  στην κλειόµενη χρήση  ανήλθε στο ποσό των 51,19 χιλ. €   και αφορά κυρίως σε 
προµήθειες εγγυητικών επιστολών και λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα.  
  
 
(στ) ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
Τα έκτακτα αποτελέσµατα κέρδη χρήσης ανήλθαν σε 141,62 χιλ. €  έναντι 83,47 χιλ. €  της χρήσης 2002.  
 
Τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα που ανέρχονται σε 135,27 χιλ. € αφορούν για  ποσό 135,11 χιλ. €   σε έκτακτα έσοδα 
από είσπραξη αποζηµίωσης λόγω λύσης µισθωτικών συµβάσεων και κατάπτωσης εγγυήσεων, στο Ψυχαγωγικό Κέντρο 
VESOMARE, το δε υπόλοιπο  αφορά σε εκπτώσεις φόρων και λοιπά ανόργανα έσοδα .  
Τα έσοδα προηγούµενων χρήσεως ποσού 22,27 χιλ. € αφορούν κατά ποσό  11,45 χιλ. € σε διαφορά ΦΠΑ από Prorata 
εκκαθαριστικής δήλωσης 2002, κατά ποσό 9,35 χιλ. €  σε  λοιπά έσοδα προηγουµένων χρήσεων και κατά ποσό 1,47  σε 
έσοδα ενοικίων προηγούµενης χρήσεως. 
Ποσό 4,99 χιλ. €  αφορά έσοδα από µη χρησιµοποιηθείσες προβλέψεις αποζηµίωσης προσωπικού προηγουµένων 
χρήσεων. 
 
Τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα συνολικού ποσού (20,91) χιλ. € περιλαµβάνουν :  
Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις, συναλλαγµατικές διαφορές και λοιπά ανόργανα έξοδα κατά ποσό 0,80 χιλ. € 
καθώς και έξοδα προηγουµένων  χρήσεων (ασφάλιστρα, προµήθειες Ε/Ε,  κοινόχρηστες δαπάνες ∆ΕΗ- ΟΤΕ, κλπ.) κατά 
ποσό 20,11 χιλ. €.   
 
 
(ζ) ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 
 
Με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν και όσα απεικονίζονται στον Ισολογισµό της χρήσης 2003, η εταιρία παρουσίασε 
κέρδη προ φόρων ποσού 1.489,18 χιλ. €  έναντι 15,50 χιλ. €  της προηγούµενης χρήσης 2002.   
 
 

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
 
(Α) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
 
Το σύνολο του Ενεργητικού στη χρήση 2003, ανήλθε σε 77.695,87 χιλ. € έναντι 67.285,41 χιλ. €  της προηγούµενης 
χρήσης 2002.   
Από το σύνολο του ενεργητικού, 70.407,91 χιλ. € αποτελούν το Πάγιο Ενεργητικό σε αναπόσβεστες αξίες της 
31/12/2003, έναντι 55.097,18 χιλ. € σε αναπόσβεστες αξίες της 31/12/2002.  
Βασικές αιτίες  της  µεταβολής  αυτής είναι : 
• Αύξηση των γηπέδων και κτιρίων της Εταιρίας κατά ποσό 10.751,02 χιλ. € που αφορά στην κατασκευή-προσθήκη 

του ψυχαγωγικού κέντρου “Εscape” στο Ίλιον επί οικοπέδου ιδιοκτησίας τρίτων, για την εκµετάλλευση του οποίου 
έχει συναφθεί 30ετές Συµφωνητικό  Μίσθωσης.  

•  Κατά τη διάρκεια της χρήσης η εταιρία προχώρησε σε αναπροσαρµογή της αξίας των γηπέδων και κτηρίων της στην 
εύλογη αξία τους, κάνοντας χρήση των διατάξεων του άρθρου 15 του Ν.3229/2004. Από την παραπάνω 
αναπροσαρµογή προέκυψε υπεραξία ποσού 6.693,46 χιλ. € η οποία εµφανίζεται στο λογαριασµό των Ιδίων 
Κεφαλαίων «∆ιαφορές αναπροσαρµογής». 

• Ποσό 2.111,78  χιλ. € περίπου  αφορά   αποσβέσεις  χρήσεως.  
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Πίνακες Ακινήτων και  Παγίων Στοιχείων  της Εταιρείας. 
 
10. Γήπεδα - Οικόπεδα                             
Περιγραφή ακινήτου 

Αξία κτήσης Αναπροσαρµογή 
αξίας 

Ν.3229/2004 

Σύνολο µετά από 
αναπροσαρµογή 

Γήπεδο Τρίπολης 67.357,77 0,00 67.357,77 

Οικόπεδο Ανοιξης Μπογιατίου 6.354,18 0,00 6.354,18 

Οικόπεδο Ακτής ∆υµαίων -Πάτρα 3.439.471,75 1.290.928,25 4.730.400,00 

ΣΥΝΟΛΟ 10.00 3.513.183,70 1.290.928,25 4.804.111,95 

 
10. Αγροί εκτός εκµ/σης - Φυτείες         
Περιγραφή ακινήτου 

Αξία κτήσης Αναπροσαρµογή 
αξίας 

Ν.3229/2004 

Σύνολο µετά από 
αναπροσαρµογή 

Αγροτεµάχια θέση  Γυαλού- Σπάτα 354.115,89 283.884,11 638.000,00 

Αγροτεµάχιο θέση Αλώνια- Κάντζας 35.216,43 283,57 35.500,00 

Τρίγωνο "ΚΑΜΠΑ" 465.674,60 3.639.325,40 4.105.000,00 

Αµπελώνες Τρίπολης 3.507.237,16 0,00 3.507.237,16 

ΣΥΝΟΛΟ 10.14 4.362.244,08 3.923.493,08 8.285.737,16 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 10. 7.875.427,78 5.214.421,33 13.089.849,11 

 
11.  Κτίρια Εγκ/σεις Κτιρίων  
Τεχνικά έργα                      
Περιγραφή ακινήτου 

Αξία κτήσης Αναπροσαρµογή 
αξίας 

Ν.3229/2004 

Συνολικές 
αποσβέσεις 
31.12.2003 

Σύνολο µετά από 
αναπροσαρµογή 

Κτίρια & Εγκαταστάσεις κτιρίων 
Κάντζα (Βίλλα Καµπά) 

33.548,22 290.143,69 13.691,91 310.000,00 

Κτίρια & Εγκαταστάσεις κτιρίων 
Τρίπολης 

749.834,74 0,00 749.834,63 0,11 

Λοιπά τεχνικά έργα 71.668,15   71.668,06 0,09 

Κτίρια Ψυχαγωγικού Κέντρου Veso-
Mare στην Πάτρα 

18.846.279,48 1.188.894,84 2.532.574,32 17.502.600,00 

ΣΥΝΟΛΟ 11.00 19.701.330,59 1.479.038,53 3.367.768,92 17.812.600,20 

 
 
11.  Κτίρια Εγκ/σεις Κτιρίων  σε 
ακίνητα τρίτων                      
Περιγραφή ακινήτου 

Αξία κτήσης Αναπροσαρµογή 
αξίας 

Ν.3229/2004 

Συνολικές 
αποσβέσεις 
31.12.2003 

Σύνολο µετά από 
αναπροσαρµογή 

Κτίρια Ψυχαγωγικού Κέντρου Escape 
στο  Ιλιον 

10.758.531,26 0,00 89.902,37 10.668.628,89 

ΣΥΝΟΛΟ 11.07 10.758.531,26 0,00 89.902,37 10.668.628,89 

 
13.  Λοιπά µέσα µεταφοράς                     
Περιγραφή ακινήτου 

Αναπόσβεστη 
αξία 

31.12.2003 

Λοιπά µέσα µεταφοράς 1.633,17 

ΣΥΝΟΛΟ 13. 1.633,17 

 
14. Επιπλα και λοιπός εξοπλισµός                     
Περιγραφή ακινήτου 

Αναπόσβεστη 
αξία 

31.12.2003 

Επιπλα 35.536,64 

Σκεύη 1.316,94 

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές  25.092,24 

Εξοπλισµός Τηλεπικοινωνιών 12310,79 

Λοιπός Εξοπλισµός 134.070,72 

ΣΥΝΟΛΟ 14. 208.327,33 
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Η εταιρεία  διαθέτει συµµετοχές την 31.12.2003 οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των 28.473,35 χιλ. € έναντι ποσού 
28.537,92 χιλ. € της προηγούµενης χρήσης.  Η εταιρεία συµµετέχει κατά 100% στο  µετοχικό κεφάλαιο των εταιρειών 
«ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.», «ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.», «P.M.S. PARKING SYSTEMS A.E.» 
και κατά 67% στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας «ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ Α.Ε.». Κατά τη διάρκεια της χρήσης η 
εταιρεία προχώρησε σε πώληση της 100% συµµετοχής της στην «ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.». Η εταιρεία 
απεικόνισε τις συµµετοχές της στην τιµή κτήσεώς τους σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 186/92. 
Το σύνολο των  απαιτήσεων για την κλειόµενη χρήση ανέρχεται σε  5.121,80 χιλ. € έναντι ποσού 7.859,34   € της χρήσης 
2002  και αφορά απαιτήσεις από πελάτες για ποσό  2.057,58 χιλ. € και προέρχεται  από παροχή υπηρεσιών συµβούλου 
ανάπτυξης ακινήτων και  από εκµίσθωση χώρων στα Ψυχαγωγικά Κέντρα “VESOMARE” και  “ESCAPE”. 
Ποσό 2.988,06 χιλ. € αφορά προκαταβολές φόρων, παρακρατούµενους φόρους, απαιτήσεις από το Ελληνικό ∆ηµόσιο για 
απαλλοτριώσεις γηπέδων  και λοιπούς χρεώστες.  
Τα διαθέσιµα της εταιρείας ανέρχονται σε 959,57 χιλ. €  έναντι ποσού 2.415,13 χιλ.  € της προηγούµενης χρήσης. Στο  ως 
άνω  ποσό δεν περιλαµβάνονται ποσά σε Ξ.Ν. 
 
Τα έξοδα εποµένων χρήσεων στους  µεταβατικούς  λογαριασµούς ενεργητικού, αφορούν κυρίως ενοίκια εποµένων 
χρήσεων τα οποία έχει προκαταβάλει η εταιρεία για τη µίσθωση του οικοπέδου στο Ίλιον Αττικής, επί του οποίου έχει 
κατασκευαστεί ήδη και λειτουργεί το Ψυχαγωγικό Κέντρο «Escape».  
 
(Β) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 
 
(α) Ιδια Κεφάλαια 
 
Το καταβεβληµένο Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται 53.868,96 χιλ. €  για την κλειόµενη  χρήση.   
H εταιρεία προχώρησε κατά τη διάρκεια της χρήσης σε αναπροσαρµογή της αξίας των ακινήτων της στην εύλογη αξία 
τους, βάσει των διατάξεων του Ν. 3229/2004, το δε ποσόν της προκύψασας υπεραξίας, το οποίο ανέρχεται σε 6.693,46 
χιλ. €, εµφανίζεται στο λογαριασµό των ιδίων κεφαλαίων «∆ιαφορές αναπροσαρµογής».  
Ετσι το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων ανέρχεται για τη χρήση 2003 σε  59.776,04 χιλ. €, έναντι 52.033,22 χιλ. €  της 
προηγούµενης χρήσης. 
 

(β) Προβλέψεις  
 
Το σύνολο των προβλέψεων ανέρχεται σε 76,24 χιλ. €  έναντι 56,23 χιλ. € της προηγουµένης χρήσεως και αφορά 
πρόβλεψη αποζηµίωσης για το σύνολο του απασχολούµενου προσωπικού της εταιρεία το οποίο ανέρχεται την 
31/12/2003,  σε 31 άτοµα. 

 
(γ) Υποχρεώσεις 
 
Το σύνολο των υποχρεώσεων της εταιρείας ανέρχεται σε 15.560,70 χιλ. € έναντι 14.654,03  χιλ. € της προηγουµένης 
χρήσεως.  
Από το ποσό αυτό, ποσό 435,27 χιλ. € αφορά σε µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις, ήτοι  εγγυήσεις ενοικίων  που έχουν 
ληφθεί  από τους µισθωτές του ψυχαγωγικού κέντρου “Veso – Mare”  στην Πάτρα και του ψυχαγωγικού κέντρου 
“Escape” . 
Από τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις  ποσόν   14.717,07 χιλ. € αφορά σε υποχρεώσεις προς προµηθευτές, υπεργολάβους 
και λοιπούς πιστωτές. Ποσό 302,27  χιλ. € αφορά σε υποχρεώσεις από φόρους και τέλη, εκ του οποίου 133,86 χιλ. € 
αφορούν 2% φόρο υπεραξίας από αναπροσαρµογή ακινήτων βάσει του άρθρ. 15 του Ν.3229/2004. 
Οι προκαταβολές, έναντι εργολαβικής σύµβασης εκτέλεσης του έργου της «ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ Α.Ε.» ανέρχονται σε 
30,12 χιλ. €. Οι υποχρεώσεις προς ασφαλιστικούς οργανισµούς την 31.12.2003 ανήλθαν σε 31,36 χιλ.€.  

 
3.ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ & ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ  

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
 

Κατά την χρήση 2003, τα σηµαντικά γεγονότα που καθόρισαν την πορεία της εταιρίας περιγράφονται παρακάτω: 

 

• Συνεχίζει µε επιτυχία η λειτουργία του ψυχαγωγικού Κέντρου “VESOMARE” στην Πάτρα, µετά και την 

εξαγορά του µισθωτή των κινηµατογράφων “EUROPLEX” από την εταιρεία “STER CINEMAS” και τη 

λειτουργία τους υπό νέα διοίκηση και επωνυµία. Επίσης, η Εταιρία µελετά περαιτέρω εναλλακτικές για την 
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µεγαλύτερη εµπορικότητα του Κέντρου, µε πιθανή αλλαγή στη σύνθεση των µισθωτών και την τοποθέτηση 

νέων εµπορικών αλυσίδων στο Κέντρο, που θα ενισχύσουν την επισκεψιµότητα και σε ώρες µη αιχµής .  

• Την 28/11/2003 έγινε µε επιτυχία η έναρξη λειτουργίας του ψυχαγωγικού Κέντρου “ESCAPE” στο Ιλιον 

Αττικής. Το Κέντρο, στο οποίο λειτουργούν 8 αίθουσες κινηµατογράφων, αίθουσα bowling, εστιατόρια 

γρήγορης εστίασης, καφέ αλλά και εµπορικά καταστήµατα αθλητικών και παιδικών ειδών, γρήγορα έγινε πόλος 

έλξης για τη ψυχαγωγία της ευρύτερης περιοχής της ∆υτικής Αθήνας.  

• Η συµµετοχή της Εταιρίας, στην «ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ Α.Ε» µε ποσοστό 67%, η οποία ανεγείρει, σε ακίνητο 

ιδιοκτησίας της στην Παλλήνη, µεγάλο σύγχρονο οικιστικό συγκρότηµα, το οποίο θα λειτουργήσει και ως 

«Χωριού Τύπου» κατά τη διάρκεια των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004, αποτελεί σηµαντικό έργο προς 

εκµετάλλευση για την Εταιρία. Οι πωλήσεις στο συγκρότηµα εξελίχθηκαν ικανοποιητικά κατά τη χρήση 2003, 

παρά το ότι µικρός µόνο αριθµός συµβολαίων πώλησης πραγµατοποιήθηκε, εντούτοις ήδη η εταιρεία έχει 

υπογράψει ικανό αριθµό συµφωνητικών αρραβώνων, που µένουν να συµβολαιοποιηθούν µέσα στο 2004. Επίσης 

στην εν λόγω θυγατρική, η µητρική REDS έχει αναλάβει την εκτέλεση της κατασκευής του έργου, µέσω 

υπεργολάβου, καθώς και την παροχή πλήρους πακέτου υπηρεσιών διοικητικής και εµπορικής υποστήριξης 

(πωλήσεις).   

• Κατά την χρήση 2003 η Εταιρεία, κάνοντας χρήση των διατάξεων του άρθρ. 15 του ν. 3229/2004, προχώρησε σε 

αναπροσαρµογή της αξίας των ακινήτων της (κτηρίων, γηπέδων και αγροτεµαχίων) στην εύλογη αξία τους, 

βάσει της εκτίµησης ανεξάρτητων εκτιµητών. Οι υπεραξίες οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν και οι οποίες 

παρουσιάζονται στον λογαριασµό των  Ιδίων κεφαλαίων «∆ιαφορές Αναπροσαρµογής», πρόκειται, κατόπιν 

εισήγησης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας να τεθούν προς έγκριση από την Τακτική Γενική 

Συνέλευση για  κεφαλαιοποίηση. 

• Οσον αφορά στην εξέλιξη των συµµετοχών της Εταιρίας µας στις εταιρίες «Κάντζα Εµπορική ΑΕ» και «Γυαλού 

Εµπορική και Τουριστική ΑΕ», στην ιδιοκτησία των οποίων ανήκουν τα ακίνητα στην Κάντζα Παλλήνης και 

στη Γυαλού Σπάτων, σηµαντικό γεγονός αποτελεί η µεταβολή επί το ευµενέστερο του πολεοδοµικού τους 

καθεστώτος, λόγω του εκδοθέντος Προεδρικού ∆ιατάγµατος για τη ΖΟΕ Μεσογείων, κατάσταση η οποία 

αποτυπώθηκε και στις πρόσφατες εκτιµήσεις για την αναπροσαρµογή της αξίας τους, στην εύλογη αξία. 

Επιπροσθέτως, για το ακίνητο στη Γυαλού, το οποίο είχε ήδη ενταχθεί στο ΓΠΣ, συνεχίζονται οι διαδικασίες της 

πολεοδόµησής του, ώστε να προχωρήσει η εµπορική του εκµετάλλευση  
 
Μετά τα όσα σας εκθέσαµε, σας καλούµε Κύριοι Μέτοχοι, να εγκρίνετε τις Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2003 και 
τις εκθέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του ορκωτού Ελεγκτή που τις συνοδεύουν και να απαλλάξετε τα Μέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου ατοµικά και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ως σύνολο, καθώς και τον Ελεγκτή, από κάθε ευθύνη για 
αποζηµίωση για την εταιρική χρήση 2003. 
 
Τελειώνοντας την παρούσα έκθεση, απευθύνουµε τις ευχαριστίες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στους Μετόχους για τη 
σταθερή και συνεχή εµπιστοσύνη τους στην Εταιρία, όπως αυτή διαπιστώνεται καθηµερινά, καθώς επίσης και στα 
στελέχη της Εταιρίας, για τη συνεισφορά τους στην επίτευξη των στόχων µας. 

 
Μαρούσι,   22  Απριλίου   2004 
Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

 
 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 
∆ηµήτριος Κούτρας 

 
 
Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω Έκθεση που αποτελείται από (8) οκτώ  σελίδες είναι αυτή που αναφέρεται στο 
Πιστοποιητικό Ελέγχου που χορήγησα µε ηµεροµηνία  27 Απριλίου   2004. 

 
Αθήνα,  27 Απριλίου  2004 

Η ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ Κ. ΓΡΑΤΣΙΑ - ∆ΡΟΜΠΑΚΗ 
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13071 
Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. 
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Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α 
 

ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 
ΤΗΣ ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.  

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ        
Αρ. Μ.Α.Ε. 28943/01ΑΤ/Β/93/2049 

(βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 
 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2190/20 και ειδικότερα τη διάταξη του άρθρου 43α και τις διατάξεις που το 
άρθρο αυτό παραπέµπει, παρέχουµε τις ακόλουθες πληροφορίες που αναφέρονται στις οικονοµικές 
καταστάσεις της εταιρείας της 31/12/2003. 
 

ΠΑΡ. 1. 
 
Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της 
πραγµατικής εικόνας. 
 
(α) Αρθρο 42 α. παρ. 3. : 
 
Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων, που 
κρίθηκε απαραίτητη για την εµφάνιση, µε απόλυτη σαφήνεια, της πραγµατικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη 
της παρ. 2 του άρθρου αυτού. 
 
∆εν έγινε. 
 
(β) Αρθρο 42β παρ. 1. : 
 
Παρέκκλιση από την αρχή του αµετάβλητου της δοµής και µορφής εµφανίσεως του Ισολογισµού και του 
λογαριασµού “αποτελέσµατα χρήσεως”. 
 
∆εν έγινε. 
 
(γ) Αρθρο 42β παρ. 2. : 
 
Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασµό στοιχείου σχετιζόµενου µε περισσότερους υποχρεωτικούς 
λογαριασµούς. 
 
∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 
 
(δ) Αρθρο 42β παρ. 3. : 
 
Προσαρµογή στη δοµή και στους τίτλους των λογαριασµών µε αραβική αρίθµηση, όταν η ειδική φύση της 
επιχειρήσεως το απαιτεί. 
 
∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 
 
(ε) Αρθρο 42β παρ. 4. : 
 
Συµπτύξεις λογαριασµών του Ισολογισµού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθµούς, για τις οποίες 
(συµπτύξεις), συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής. 
 
∆εν έγινε. 
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(στ) Αρθρο 42β παρ. 5. : 
 
Αναµορφώσεις κονδυλίων προηγούµενης χρήσης για να καταστούν οµοειδή και συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα 
κονδύλια της κλειόµενης χρήσεως. 
 
∆εν έγινε. 
 

ΠΑΡ. 2.        ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
 
(α) Αρθρο 43α παρ. 1-α. : 
 
Μέθοδοι αποτιµήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισµού των αποσβέσεων καθώς και των 
προβλέψεων για υποτιµήσεις τους. 
 
1. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιµήθηκαν στην αξία της τιµής κτήσεως ή του κόστους 

ιδιοκατασκευής τους ή της αναπροσαρµοσµένης µε βάση ειδικό νόµο αξίας τους η οποία είναι 
προσαυξηµένη µε την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και µειωµένη µε τις προβλεπόµενες από το 
νόµο αποσβέσεις. 
Ειδικότερα µέσα στη χρήση 2003 έγινε αναπροσαρµογή της αναπόσβεστης αξίας των κτιρίων και γηπέδων 
στην εύλογη αξία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.3229/2004. 

2. ∆εν συνέτρεξε περίπτωση σχηµατισµού προβλέψεων υποτιµήσεως. 
 
(β) Αρθρο 43α παρ. 1-α. : 
 
Βάσεις µετατροπής σε ευρώ περιουσιακών στοιχείων σε ξένο νόµισµα (Ξ.Ν.), και λογιστικός χειρισµός των 
συναλλαγµατικών διαφορών. 
 
∆εν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία σε Ξ.Ν. 
 
(γ) Αρθρο 43 παρ. 2. : 
 
Παρέκκλιση από τις µεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιµήσεως.  Εφαρµογή ειδικών µεθόδων αποτιµήσεως. 
 
∆εν έγινε. 
 
(δ) Αρθρο 43 παρ. 7-β. : 
 
Αλλαγή µεθόδου υπολογισµού της τιµής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεµάτων ή των κινητών 
αξιών. 
 
∆εν υπάρχουν αποθέµατα και κινητές αξίες. 
 
(ε) Αρθρο 43 παρ. 7-γ. : 
 
Παράθεση της διαφοράς, µεταξύ της αξίας αποτιµήσεως των αποθεµάτων και κινητών αξιών και της 
τρέχουσας τιµής αγοράς τους, εφόσον είναι αξιόλογη. 
 
∆εν  υπάρχουν αποθέµατα και κινητές αξίες. 
 
(στ) Αρθρο 43 παρ. 9. : 
 
Ανάλυση και επεξήγηση της γενόµενης µέσα στη χρήση, µε βάση ειδικό νόµο, αναπροσαρµογής της αξίας των 
πάγιων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασµού “∆ιαφορές αναπροσαρµογής”. 
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Κατά τη διάρκεια της χρήσης η εταιρεία προχώρησε σε αναπροσαρµογή της αξίας των ακινήτων της στην 
εύλογη αξία τους, κάνοντας χρήση των διατάξεων του  άρθρου 15 του Ν.3229/2004. Η διαφορά 
αναπροσαρµογής της αξίας των ακινήτων, η οποία ανήλθε σε ευρώ 32.287.158,94, καταχωρήθηκε στο 
λογαριασµό του Παθητικού «∆ιαφορές αναπροσαρµογής». 
 

ΠΑΡ. 3.        ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 
  
(α) Αρθρο 42ε παρ. 8. : 
 
Μεταβολές πάγιων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως). 
 
Ως  συνηµµένος πίνακας : 
 
(β) Αρθρο 43 παρ. 5-δ. : 
 
Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων. 
 
∆εν έγιναν. 
 
(γ) Αρθρο 43 5-ε. : 
 
Προβλέψεις για υποτίµηση ενσώµατων παγίων περιουσιακών στοιχείων. 
 
∆εν σχηµατίσθηκαν. 
 
(δ) Αρθρο 43 παρ. 3 παρ. 3-ε. : 
 
Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως), που αφορούν τη 
χρήση. 
 
Ως  συνηµµένος  πίνακας :  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ  ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ 

  ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
31/12/2002 

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ   
2003 

ΜΕΙΩΣΕΙΣ 
2003 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
31/12/2003 ΚΑ 31/12/2002 2003 2003 31/12/2003 31/12/2002 31/12/2003 

                          

ΕΞ. Ι∆ΡΥΣΗΣ & Α ΕΓΚ/ΣΗΣ 16,10 474.519,31 169.330,00 0,00 643.849,31 16,99,10  200.689,60 125.142,62 0,00 325.832,22 273.829,71 318.017,09 

ΕΞΟ∆Α ΑΥΞΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛ. 16,13 122.942,40 0,00 0,00 122.942,40 16,99,13 49.176,94 24.588,47 0,00 73.765,41 73.765,46 49.176,99 

ΕΞ. ΚΤΗΣ. ΑΚΙΝΗΤΟΠ. 16,14 1.236.397,39 76.553,32 0,00 1.312.950,71 16,99,14 733.512,57 262.590,14 0,00 996.102,71 502.884,82 316.848,00 

                          

ΣΥΝΟΛΑ   1.833.859,10 245.883,32 0,00 2.079.742,42   983.379,11 412.321,23 0,00 1.395.700,34 850.479,99 684.042,08 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

  ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
31/12/2002 

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ   
2003 

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ βάσει 
Ν.3229/ 2004 

ΜΕΙΩΣΕΙΣ 
2003 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
31/12/2003 ΚΑ 31/12/2002 2003 2003 31/12/2003 31/12/2002 31/12/2003 

                            

ΓΗΠΕ∆Α - ΟΙΚΟΠΕ∆Α 10 7.695.499,74 683.676,22 30.275.099,63 0,00 38.654.275,59   0,00 0,00 0,00 0,00 7.695.499,74 38.654.275,59 

ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 11 847.214,67 123.247,78 2.012.059,31 0,00 2.982.521,76 11,99 56.253,10 42.822,92 0,00 99.076,02 790.961,57 2.883.445,74 

ΕΠΙΠΛΑ & ΣΚΕΥΗ 14 601,61 0,00 0,00 0,00 601,61 14,99 601,60 0,00 0,00 601,60 0,01 0,01 

ΣΥΝΟΛΑ   8.543.316,02 806.924,00 32.287.158,94 0,00 41.637.398,96   56.854,70 42.822,92 0,00 99.677,62 8.486.461,32 41.537.721,34 
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 (ε) Αρθρο 43 παρ. 3-γ. : 
 
Τα ποσά και λογιστικός χειρισµός των συναλλαγµατικών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση, 
κατά την πληρωµή (δόσεων) και ή την αποτίµηση στο τέλος της χρήσεως δανείων ή πιστώσεων, 
χρησιµοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις πάγιων στοιχείων. 
 
∆εν υπάρχουν. 
 
(στ) Αρθρο 43 παρ. 4 εδαφ. α’ και β’ : 
 
Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων “έξοδα ερευνών και αναπτύξεων”, “Παραχωρήσεις και 
δικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας” και “Υπεραξία επιχειρήσεως (“GOODWILL)”. 
 
∆εν υπάρχουν. 

ΠΑΡ. 4.        ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 
 
(α) Αρθρο 43α παρ. 1-β. : 
 
Συµµετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων µε ποσοστό µεγαλύτερο από 10%. 
 
∆εν υπάρχουν. 
 
(β) Συµµετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων στις οποίες η εταιρεία είναι απεριόριστα ευθυνόµενος 
εταίρος. 
 
∆εν συντρέχει περίπτωση. 
 
(γ) Αρθρο 43α παρ. 1-ιε. : 
 
Σύνταξη ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων στις οποίες περιλαµβάνονται και οι οικονοµικές 
καταστάσεις της εταιρείας. 
 
Η εταιρεία ενοποιείται στις Οικονοµικές Καταστάσεις της «REDS A.E.», ως 100% θυγατρική . 

 
ΠΑΡ. 5.       ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 

 
(α) Αρθρο 43α παρ. 1-ια. : 
 
Αποτίµηση αποθεµάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιµήσεως του άρθρου 43, για λόγους 
φορολογικών ελαφρύνσεων. 
 
∆εν υπάρχουν αποθέµατα. 
 
(β) Αρθρο 43α παρ. 1-ι. : 
 
∆ιαφορές από υποτίµηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται. 
 
∆εν υπάρχουν. 
 

ΠΑΡ. 6.        ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 
(α) Αρθρο 43α παρ. 1-δ. : 
 
Κατηγορίες µετοχών, στις οποίες διαιρείται το µετοχικό κεφάλαιο. 
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΣΕ € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΣΕ € 

Κοινές Ανώνυµες 
Μετοχές 
 

382.000 29,35 11.211.700,00 

 
Η Εταιρεία προτίθεται να προχωρήσει σε κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας, η οποία πραγµατοποιήθηκε από 
την αναπροσαρµογή της αξίας των ακινήτων στην εύλογη αξία τους, βάσει των σχετικών διατάξεων του 
άρθρ. 15 του ν. 3229/2004. Η κεφαλαιοποίηση αυτή θα τεθεί προς έγκριση στην ετήσια Τακτική Γ.Σ. της 
Εταιρείας.  
 
(β) Αρθρο 43α παρ. 1-γ. : 
 
Εκδοθείσες µετοχές µέσα στην χρήση για αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου. 
 
∆εν υπάρχουν. 
 
(γ) Αρθρο 43α παρ. 1-ε και 42ε παρ. 10 : 
 
Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωµατωµένα σ’ αυτούς δικαιώµατα. 
 
∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 
 
(δ) Αρθρο 43α παρ. 1-ιστ. : 
 
Απόκτηση ίδιων µετοχών µέσα στην παρούσα χρήση. 
 
∆εν αποκτήθηκαν. 
 

ΠΑΡ. 7.        ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 
(α) Αρθρο 42ε παρ. 14 εδάφ. ∆. : 

 
Ανάλυση του λογαριασµού “Λοιπές προβλέψεις”, αν το ποσό του είναι σηµαντικό. 
 
∆εν υπάρχουν προβλέψεις. 

 
 

(β) Αρθρο 43α παρ. 1-ζ. : 
 
Οι οικονοµικές δεσµεύσεις από συµβάσεις κ.λ.π., που δεν εµφανίζονται στους λογαριασµούς τάξεως και 
υποχρεώσεις καταβολής ειδικών µηνιαίων παροχών και οικονοµικές δεσµεύσεις για συνδεδεµένες 
επιχειρήσεις. 
 
∆εν υπάρχουν. 
 
(γ) Αρθρο 43α παρ. 1-ιβ. : 
 
Πιθανές οφειλές σηµαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχοµένως να προκύψουν σε βάρος τη 
κλειόµενης και των προηγουµένων χρήσεων, εφ’ όσον δεν εµφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις 
προβλέψεις. 
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∆εν έχει διενεργηθεί φορολογικός έλεγχος  για τις χρήσεις 1999 έως 2003 και συνεπώς οι φορολογικές 
υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν καταστεί οριστικές. 
 
 
(δ) Αρθρο 43α παρ. 1-στ. : 
 
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη. 
 
∆εν υπάρχουν. 
 
(ε) Αρθρο 43α παρ. 1-στ. : 
 
Υποχρεώσεις καλυπτόµενες µε εµπράγµατες ασφάλειες. 
 
∆εν υπάρχουν. 

ΠΑΡ. 8.        ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 
 
Αρθρο 42ε παρ. 12. : 
 
Ανάλυση των κονδυλίων των µεταβατικών λογαριασµών , “Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα” και “Εξοδα  
χρήσεως  δουλευµένα”. 
 
∆εν υπάρχουν. 

ΠΑΡ. 9.        ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ 
 
Αρθρο 42ε παρ. 11. : 
 
Ανάλυση των λογαριασµών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις 
πληροφορίες της επόµενης παρ. 10. 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 

Αριθµός  Εγγυητικής 
Επιστολής Τράπεζα Εταιρεία Αξία 

182/774602 Εθνική Τράπεζα Ελλάδος Κτηµατική Εταιρία ∆ηµοσίου 40.000,00 

182/872539 Εθνική Τράπεζα Ελλάδος Κτηµατική Εταιρία ∆ηµοσίου 44.138,07 

182/658672 Εθνική Τράπεζα Ελλάδος Κτηµατική Εταιρία ∆ηµοσίου 44.138,07 

182/845247 Εθνική Τράπεζα Ελλάδος Κτηµατική Εταιρία ∆ηµοσίου 44.138,07 

182/937696 Εθνική Τράπεζα Ελλάδος Κτηµατική Εταιρία ∆ηµοσίου 44.138,07 

182/789236 Εθνική Τράπεζα Ελλάδος Κτηµατική Εταιρία ∆ηµοσίου 44.138,07 

    Σύνολο 260.690,35 

 
ΠΑΡ. 10.        ΧΟΡΗΓΗΘΕΙΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 

 
 
Αρθρο 42ε. παρ. 9. : 
 
Εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία. 
 
∆εν υπάρχουν. 
 

ΠΑΡ. 11.        ΑΜΟΙΒΕΣ, ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΑ  
∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 

 
(α) Αρθρο 43α. παρ. 1-ιγ. : 
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Αµοιβές µελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας. 
 
∆εν υπάρχουν. 
 
(β) Αρθρο 43α. παρ. 1-ιγ. : 
 
Υποχρεώσεις που δηµιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήµατα σε αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση 
µέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας. 
 
∆εν υπάρχουν. 
 
(γ) Αρθρο 43α. παρ. 1-ιδ. : 
 
∆οθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (µέλη διοικητικών συµβουλίων και 
διαχειριστές). 
 
∆εν υπάρχουν. 
 

ΠΑΡ. 12.        ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 
 
(α) Αρθρο 43α παρ. 1-η. : 
 
Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωργραφικές αγορές. (Ο κύκλος εργασιών 
λαµβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 42ε παρ. 15 εδάφιο α’). 
 
Η εταιρεία κατά την κλειόµενη χρήση δεν είχε εµπορική ή άλλη δραστηριότητα. 
 
 
(β) Αρθρο 43α παρ. 1-θ. : 
 
Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού, µε το 
συνολικό κόστος τους.  ∆ιευκρινίζεται ότι, στο “∆ιοικητικό (υπαλληλικό), προσωπικό” περιλαµβάνεται το 
µε µηνιαίο µισθό αµοιβόµενο προσωπικό και στο “εργατοτεχνικό προσωπικό” οι αµοιβόµενοι µε 
ηµεροµίσθιο. 
 
Η εταιρεία δεν απασχολεί προσωπικό. 
 
(γ) Αρθρο 42ε παρ. 15-β. : 
 
Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλαδή των λογαριασµών “έκτακτα και 
ανόργανα έξοδα” και “έκτακτα και ανόργανα έσοδα”.  Αν τα ποσά των λογαριασµών “έκτακτες ζηµίες” 
και “έκτακτα κέρδη” είναι σηµαντικά, κατ’ εφαρµογή της διατάξεως του άρθρου 43α παρ. 1-ιγ 
παραθέτεται και αυτών ανάλυση (µε βάση τους λογαριασµούς 81.00 και 81.03 του Γενικού Λογιστικού 
Σχεδίου). 
 
    ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟ∆Α (81.01) 
    Λοιπά έκτακτα & ανόργανα έσοδα                                  €  1.303,70 
 
Τα ως άνω έσοδα αφορούν εκπτώσεις λόγω εφ΄ άπαξ καταβολής,  Φ.Μ.Α.Π. και φόρου περαίωσης 
ανέλεγκτων χρήσεων 1994-1998 κάνοντας χρήση της ΠΟΛ 1085/2003. 
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(δ) Αρθρο 42ε παρ. 15-β. : 
 
Ανάλυση των λογαριασµών “Έσοδα προηγούµενων χρήσεων”, “Έσοδα από προβλέψεις προηγούµενων 
χρήσεων” και “Έξοδα προηγούµενων χρήσεων”. 
 
∆εν υπάρχουν. 
 

ΠΑΡ. 13 ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΡΤΙΟΤΕΡΗ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ 

 
(στ) Αρθρο 43α παρ. 1-ιζ : 
 
Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις ή που κρίνονται αναγκαίες για 
την αρτιότερη πληροφόρηση των µετόχων και των τρίτων και εφαρµογή της πιστής εικόνας. 
 
Η εταιρεία κατά την διάρκεια της χρήσης κάνοντας χρήση της ΠΟΛ 1085/2003 προχώρησε σε περαίωση 
των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων, 1994 έως 1998.  Η διοίκηση της εταιρείας εκτιµά ότι από τον 
φορολογικό έλεγχο των ανέλεγκτων χρήσεων δεν θα προκύψουν υποχρεώσεις, που θα επηρεάσουν 
σηµαντικά την οικονοµική θέση της Εταιρείας. 
 
Μαρούσι,  2 Απριλίου       2004 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. Η  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  

   
   
   

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  Π. 
ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ 

      ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΣΩΣΣΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ∆. ΑΝΑΛΥΤΗ 

 
Βεβαιώνεται ότι το ανωτέρω Προσάρτηµα, που αποτελείται από -  9 - σελίδες, είναι αυτό που αναφέρεται 
στο Πιστοποιητικό Ελέγχου που χορήγησα µε ηµεροµηνία  6 Απριλίου 2004. 

 
Αθήνα,   6 Απριλίου  2004 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
 
 

Σπύρος ∆. Κορωνάκης  
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 10991 

Σ.Ο.Λ.α.ε.ο.ε. 
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Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α 

 
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 
της ΓΥΑΛΟΥ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.  

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ & 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ  ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
Αρ. Μ.Α.Ε. 49583/01ΑΤ/Β/01/287 

(βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 
 
 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2190/20 και ειδικότερα τη διάταξη του άρθρου 43α και τις διατάξεις που 
το άρθρο αυτό παραπέµπει, παρέχουµε τις ακόλουθες πληροφορίες που αναφέρονται στις οικονοµικές 
καταστάσεις της εταιρείας της 31/12/2003. 
 

ΠΑΡ. 1. 
 
Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής 
της πραγµατικής εικόνας. 
 
(α) Αρθρο 42 α. παρ. 3. : 
 
Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων, που 
κρίθηκε απαραίτητη για την εµφάνιση, µε απόλυτη σαφήνεια, της πραγµατικής εικόνας που απαιτεί η 
διάταξη της παρ. 2 του άρθρου αυτού. 
 
∆εν έγινε. 
 
(β) Αρθρο 42β παρ. 1. : 
 
Παρέκκλιση από την αρχή του αµετάβλητου της δοµής και µορφής εµφανίσεως του Ισολογισµού και του 
λογαριασµού “αποτελέσµατα χρήσεως”. 
 
∆εν έγινε. 
 
(γ) Αρθρο 42β παρ. 2. : 
 
Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασµό στοιχείου σχετιζόµενου µε περισσότερους υποχρεωτικούς 
λογαριασµούς. 
 
∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 
 
(δ) Αρθρο 42β παρ. 3. : 
 
Προσαρµογή στη δοµή και στους τίτλους των λογαριασµών µε αραβική αρίθµηση, όταν η ειδική φύση 
της επιχειρήσεως το απαιτεί. 
 
∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 

 
(ε) Αρθρο 42β παρ. 4. : 
 
Συµπτύξεις λογαριασµών του Ισολογισµού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθµούς, για τις οποίες 
(συµπτύξεις), συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής. 
 
∆εν έγινε. 
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(στ) Αρθρο 42β παρ. 5. : 
 
Αναµορφώσεις κονδυλίων προηγούµενης χρήσης για να καταστούν οµοειδή και συγκρίσιµα µε τα 
αντίστοιχα κονδύλια της κλειόµενης χρήσεως. 
 
∆εν έγινε. 
 

ΠΑΡ. 2.        ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
 
(α) Αρθρο 43α παρ. 1-α. : 
 
Μέθοδοι αποτιµήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισµού των αποσβέσεων καθώς και των 
προβλέψεων για υποτιµήσεις τους. 
 

1. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιµήθηκαν στην αξία της τιµής κτήσεως ή του κόστους 
ιδιοκατασκευής τους ή της αναπροσαρµοσµένης µε βάση ειδικό νόµο αξίας τους η οποία είναι 
προσαυξηµένη µε την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και µειωµένη µε τις προβλεπόµενες 
από το νόµο αποσβέσεις. 

2. ∆εν συνέτρεξε περίπτωση σχηµατισµού προβλέψεων υποτιµήσεως. 
 
(β) Αρθρο 43α παρ. 1-α. : 
 
Βάσεις µετατροπής σε  ευρώ περιουσιακών στοιχείων σε ξένο νόµισµα (Ξ.Ν.), και λογιστικός χειρισµός 
των συναλλαγµατικών διαφορών. 
 
∆εν υπάρχει. 
 
(γ) Αρθρο 43 παρ. 2. : 
 
Παρέκκλιση από τις µεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιµήσεως.  Εφαρµογή ειδικών µεθόδων 
αποτιµήσεως. 
 
∆εν έγινε. 
 
(δ) Αρθρο 43 παρ. 7-β. : 
 
Αλλαγή µεθόδου υπολογισµού της τιµής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεµάτων ή των 
κινητών αξιών. 
 
∆εν έγινε. 
 
(ε) Αρθρο 43 παρ. 7-γ. : 
 
Παράθεση της διαφοράς, µεταξύ της αξίας αποτιµήσεως των αποθεµάτων και κινητών αξιών και της 
τρέχουσας τιµής αγοράς τους, εφόσον είναι αξιόλογη. 
 
∆εν υπάρχει διαφορά. 
 
(στ) Αρθρο 43 παρ. 9. : 
 
Ανάλυση και επεξήγηση της γενόµενης µέσα στη χρήση, µε βάση ειδικό νόµο, αναπροσαρµογής της αξίας 
των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασµού “∆ιαφορές 
αναπροσαρµογής”. 
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Κατά τη διάρκεια της χρήσης η εταιρεία προχώρησε σε αναπροσαρµογή της αξίας των γηπέδων της στην 
εύλογη αξία, κάνοντας χρήση των σχετικών διατάξεων του άρθρ. 15 του Ν.3229/2004. Η διαφορά 
αναπροσαρµογής της αξίας ανήλθε σε ευρώ 25.137.453,23 και εµφανίζεται στο λογαριασµό του 
Παθητικού «∆ιαφορές αναπροσαρµογής». 
 
 
 

ΠΑΡ. 3.        ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 
 
(α) Αρθρο 42ε παρ. 8. : 
 
Μεταβολές πάγιων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως). 
 
Ως  πίνακας : 
 

 
(β) Αρθρο 43 παρ. 5-δ. : 
 
Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων. 
 
∆εν έγιναν. 
 
(γ) Αρθρο 43 5-ε. : 
 
Προβλέψεις για υποτίµηση ενσώµατων παγίων περιουσιακών στοιχείων. 
 
∆εν σχηµατίσθηκαν. 
 
 
(δ) Αρθρο 43  παρ. 3-ε. : 
 
Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως), που αφορούν 
τη χρήση. 
 
Ως πίνακας : 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ  ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ 

  ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
31/12/2002 

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ   
2003 

ΜΕΙΩΣΕΙΣ 
2003 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
31/12/2003 ΚΑ 31/12/2002 2003 2003 31/12/2003 31/12/2002 31/12/2003 

                          

ΕΞ. Ι∆ΡΥΣΗΣ & Α ΕΓΚ/ΣΗΣ 16,10 157.321,16 0,00 0,00 157.321,16 16,99,10  31.464,20 31.464,20 0,00 62.928,40 125.856,96 94.392,76 

ΕΞΟ∆Α ΑΥΞΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛ. 16,13 87.186,00 0,00 0,00 87.186,00 16,99,13 17.437,20 17.437,20 0,00 34.874,40 69.748,80 52.311,60 

ΕΞ. ΚΤΗΣΗΣ  ΑΚΙΝΗΤΟΠ. 16,14 725.849,56 0,00 0,00 725.849,56 16,99,14 145.169,91 145.169,91 0,00 290.339,82 580.679,65 435.509,74 

                          
ΣΥΝΟΛΑ   970.356,72 0,00 0,00 970.356,72   194.071,31 194.071,31 0,00 388.142,62 776.285,41 582.214,10 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
  ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
31/12/2002 

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
ΑΞΙΑΣ ΒΑΣΕΙ 
αρθρ.15   Ν. 
3229/2004 

ΜΕΙΩΣΕΙΣ 
2003 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
31/12/2003 ΚΑ 31/12/2002 2003 2003 31/12/2003 31/12/2002 31/12/2003 

ΓΗΠΕ∆Α - ΟΙΚΟΠΕ∆Α 10 6.494.546,77 25.137.453,23 0,00 31.632.000,00   0,00 0,00 0,00 0,00 6.494.546,77 31.632.000,00 

ΣΥΝΟΛΑ   6.494.546,77 25.137.453,23 0,00 31.632.000,00   0,00 0,00 0,00 0,00 6.494.546,77 31.632.000,00 
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(ε) Αρθρο 43 παρ. 3-γ. : 
 
Τα ποσά και λογιστικός χειρισµός των συναλλαγµατικών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση, 
κατά την πληρωµή (δόσεων) και ή την αποτίµηση στο τέλος της χρήσεως δανείων ή πιστώσεων, 
χρησιµοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις πάγιων στοιχείων. 
 
∆εν υπάρχουν. 
 
(στ) Αρθρο 43 παρ. 4 εδαφ. α’ και β’ : 
 
Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων “έξοδα ερευνών και αναπτύξεων”, “Παραχωρήσεις και 
δικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας” και “Υπεραξία επιχειρήσεως (GOODWILL)”. 
 
∆εν υπάρχουν. 

 
ΠΑΡ. 4.        ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 

 
(α) Αρθρο 43α παρ. 1-β. : 
 
Συµµετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων µε ποσοστό µεγαλύτερο από 10%. 
 
∆εν συντρέχει περίπτωση. 
 
 (β) Συµµετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων στις οποίες η εταιρεία είναι απεριόριστα ευθυνόµενος 
εταίρος. 
 
∆εν συντρέχει περίπτωση. 
 
(γ) Αρθρο 43α παρ. 1-ιε. : 
 
Σύνταξη ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων στις οποίες περιλαµβάνονται και οι οικονοµικές 
καταστάσεις της εταιρείας. 
 
Η εταιρεία ενοποιείται στις Οικονοµικές Καταστάσεις της «REDS A.E.», ως 100% θυγατρική. 

 
ΠΑΡ. 5.       ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 

 
(α) Αρθρο 43α παρ. 1-ια. : 
 
Αποτίµηση αποθεµάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιµήσεως του άρθρου 43, για λόγους 
φορολογικών ελαφρύνσεων. 
 
∆εν υπάρχουν αποθέµατα. 
 
 
(β) Αρθρο 43α παρ. 1-ι. : 
 
∆ιαφορές από υποτίµηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται. 
 
∆εν υπάρχουν. 
 

ΠΑΡ. 6.        ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
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(α) Αρθρο 43α παρ. 1-δ. : 
 
Κατηγορίες µετοχών, στις οποίες διαιρείται το µετοχικό κεφάλαιο. 
 

 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ 
ΑΞΙΑ σε € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ σε € 

Κοινές Ανώνυµες  
Μετοχές 
 

7.986.000 1,00 7.986.000,00 

 
(β) Αρθρο 43α παρ. 1-γ. : 
 
Εκδοθείσες µετοχές µέσα στην χρήση για αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου. 
 
∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 
 
(γ) Αρθρο 43α παρ. 1-ε και 42ε παρ. 10 : 
 
Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωµατωµένα σ’ αυτούς δικαιώµατα. 
 
∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 
 
(δ) Αρθρο 43α παρ. 1-ιστ. : 
 
Απόκτηση ίδιων µετοχών µέσα στην παρούσα χρήση. 
 
∆εν αποκτήθηκαν. 
 

ΠΑΡ. 7.        ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 
(α) Αρθρο 42ε παρ. 14 εδάφ. ∆. : 

 
Ανάλυση του λογαριασµού “Λοιπές προβλέψεις”, αν το ποσό του είναι σηµαντικό. 
 
∆εν σχηµατίσθηκαν. 

 
 (β) Αρθρο 43α παρ. 1-ζ. : 
 
Οι οικονοµικές δεσµεύσεις από συµβάσεις κ.λ.π., που δεν εµφανίζονται στους λογαριασµούς τάξεως και 
υποχρεώσεις καταβολής ειδικών µηνιαίων παροχών και οικονοµικές δεσµεύσεις για συνδεδεµένες 
επιχειρήσεις. 
 
∆εν υπάρχουν. 
 
(γ) Αρθρο 43α παρ. 1-ιβ. : 
 
Πιθανές οφειλές σηµαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχοµένως να προκύψουν σε βάρος 
της κλειόµενης και των προηγουµένων χρήσεων, εφ’ όσον δεν εµφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις 
προβλέψεις. 
 
∆εν υπάρχουν. 
 
(δ) Αρθρο 43α παρ. 1-στ. : 
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Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη. 
 
∆εν υπάρχουν. 
 
(ε) Αρθρο 43α παρ. 1-στ. : 
 
Υποχρεώσεις καλυπτόµενες µε εµπράγµατες ασφάλειες. 
 
∆εν υπάρχουν. 
 

ΠΑΡ. 8.        ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 
 
Αρθρο 42ε παρ. 12. : 
 
Ανάλυση των κονδυλίων των µεταβατικών λογαριασµών , “Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα” και “Εξοδα  
χρήσεως δουλευµένα”. 
 
∆εν υπάρχουν. 
  

ΠΑΡ. 9.        ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ 
 
Αρθρο 42ε παρ. 11. : 
 
Ανάλυση των λογαριασµών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις 
πληροφορίες της επόµενης παρ. 10. 
 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 

Αριθµός  Εγγυητικής 
Επιστολής Τράπεζα Εταιρεία Αξία 

101/∆96024/180142 ΑLPHA BAKN Τ.Ε.Ι.  ΑΘΗΝΩΝ 1.050.000,00 

 
 

ΠΑΡ. 10.        ΧΟΡΗΓΗΘΕΙΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 
 
Αρθρο 42ε. παρ. 9. : 
 
Εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία. 
 
Ως άνω. 
 

ΠΑΡ. 11.        ΑΜΟΙΒΕΣ, ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΑ  
∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 

 
(α) Αρθρο 43α. παρ. 1-ιγ. : 
 
Αµοιβές µελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας. 
 
∆εν υπάρχουν. 
 
 
(β) Αρθρο 43α. παρ. 1-ιγ. : 
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Υποχρεώσεις που δηµιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήµατα σε αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση 
µέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας. 
 
∆εν υπάρχουν. 
 
(γ) Αρθρο 43α. παρ. 1-ιδ. : 
 
∆οθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (µέλη διοικητικών συµβουλίων και 
διαχειριστές). 
 
∆εν υπάρχουν. 
 

ΠΑΡ. 12.        ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 
 
(α) Αρθρο 43α παρ. 1-η. : 
 
Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές. (Ο κύκλος εργασιών 
λαµβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 43ε παρ. 15 εδάφιο α’). 
 
∆εν υπάρχει κύκλος εργασιών. 
 
(β) Αρθρο 43α παρ. 1-θ. : 
 
Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού, µε το 
συνολικό κόστος τους.  ∆ιευκρινίζεται ότι, στο “∆ιοικητικό (υπαλληλικό), προσωπικό” περιλαµβάνεται το 
µε µηνιαίο µισθό αµοιβόµενο προσωπικό και στο “εργατοτεχνικό προσωπικό” οι αµοιβόµενοι µε 
ηµεροµίσθιο. 
 
Η εταιρεία δεν απασχολεί προσωπικό. 
 
 (γ) Αρθρο 42ε παρ. 15-β. : 
 
Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλαδή των λογαριασµών “έκτακτα και 
ανόργανα έξοδα” και “έκτακτα και ανόργανα έσοδα”.  Αν τα ποσά των λογαριασµών “έκτακτες ζηµίες” 
και “έκτακτα κέρδη” είναι σηµαντικά, κατ’ εφαρµογή της διατάξεως του άρθρου 43α παρ. 1-ιγ 
παραθέτεται και αυτών ανάλυση (µε βάση τους λογαριασµούς 81.02 και 81.03 του Γενικού Λογιστικού 
Σχεδίου). 
 
 

 
 

ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟ∆Α 81.01 Ποσά σε € 

α. Λοιπά έκτακτα & ανόργανα έσοδα (έκπτωση Φ.Μ.Α.Π) 510,91 
 
 
(δ) Αρθρο 42ε παρ. 15-β. : 
 
Ανάλυση των λογαριασµών “Εσοδα προηγούµενων χρήσεων”, “Εσοδα από προβλέψεις προηγούµενων 
χρήσεων” και “Εξοδα προηγούµενων χρήσεων”. 
 
∆εν υπάρχουν. 
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ΠΑΡ. 13 ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΡΤΙΟΤΕΡΗ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ 

 
(στ) Αρθρο 43α παρ. 1-ιζ : 
 
Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις ή που κρίνονται αναγκαίες για 
την αρτιότερη πληροφόρηση των µετόχων και των τρίτων και εφαρµογή της πιστής εικόνας. 
 
Η εταιρεία συστάθηκε το έτος   2001 και δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά. Η διοίκηση της εταιρείας εκτιµά 
ότι από τον φορολογικό έλεγχο των ανέλεγκτων χρήσεων δεν θα προκύψουν υποχρεώσεις, που θα 
επηρεάσουν σηµαντικά την οικονοµική θέση της εταιρείας. 
 
Μαρούσι,  2 Απριλίου   2004. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.  Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
& ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 
  

   
   

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΣΣΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 

 
Βεβαιώνεται ότι το ανωτέρω Προσάρτηµα, που αποτελείται από – 9 – σελίδες, είναι αυτό που αναφέρεται 
στο Πιστοποιητικό Ελέγχου που χορήγησα µε ηµεροµηνία, 6 Απριλίου  2004.  
 
     Αθήνα, 6 Απριλίου 2004 

Ο  ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
 
 

 Ιωάννης Λ. Πέρρος 
Α.Μ. Σ.Ο.Ε. 11951 
Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. 
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Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α 

 
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 

της P.M.S. PARKING SYSTEMS A.E.  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 
Αρ. Μ.Α.Ε. 50081/01ΑΤ/Β/01/391 

(βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 
 
 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2190/20 και ειδικότερα τη διάταξη του άρθρου 43α και τις διατάξεις που 
το άρθρο αυτό παραπέµπει, παρέχουµε τις ακόλουθες πληροφορίες που αναφέρονται στις οικονοµικές 
καταστάσεις της εταιρείας της 31/12/2003. 
 

ΠΑΡ. 1. 
 
Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής 
της πραγµατικής εικόνας. 
 
(α) Αρθρο 42 α. παρ. 3. : 
 
Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων, που 
κρίθηκε απαραίτητη για την εµφάνιση, µε απόλυτη σαφήνεια, της πραγµατικής εικόνας που απαιτεί η 
διάταξη της παρ. 2 του άρθρου αυτού. 
 
∆εν έγινε. 
 
(β) Αρθρο 42β παρ. 1. : 
 
Παρέκκλιση από την αρχή του αµετάβλητου της δοµής και µορφής εµφανίσεως του Ισολογισµού και του 
λογαριασµού “αποτελέσµατα χρήσεως”. 
 
∆εν έγινε. 
 
(γ) Αρθρο 42β παρ. 2. : 
 
Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασµό στοιχείου σχετιζόµενου µε περισσότερους υποχρεωτικούς 
λογαριασµούς. 
 
∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 
 
(δ) Αρθρο 42β παρ. 3. : 
 
Προσαρµογή στη δοµή και στους τίτλους των λογαριασµών µε αραβική αρίθµηση, όταν η ειδική φύση 
της επιχειρήσεως το απαιτεί. 
 
∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 
 
(ε) Αρθρο 42β παρ. 4. : 
 
Συµπτύξεις λογαριασµών του Ισολογισµού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθµούς, για τις οποίες 
(συµπτύξεις), συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής. 
 
∆εν έγινε. 
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(στ) Αρθρο 42β παρ. 5. : 
 
Αναµορφώσεις κονδυλίων προηγούµενης χρήσης για να καταστούν οµοειδή και συγκρίσιµα µε τα 
αντίστοιχα κονδύλια της κλειόµενης χρήσεως. 
 
∆εν έγινε. 
 

ΠΑΡ. 2.        ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
 
(α) Αρθρο 43α παρ. 1-α. : 
 
Μέθοδοι αποτιµήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισµού των αποσβέσεων καθώς και των 
προβλέψεων για υποτιµήσεις τους. 
 

1. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιµήθηκαν στην αξία της τιµής κτήσεως ή του κόστους 
ιδιοκατασκευής τους ή της αναπροσαρµοσµένης µε βάση ειδικό νόµο αξίας τους η οποία είναι 
προσαυξηµένη µε την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και µειωµένη µε τις προβλεπόµενες 
από το νόµο αποσβέσεις. 

2. ∆εν συνέτρεξε περίπτωση σχηµατισµού προβλέψεων υποτιµήσεως. 
 
(β) Αρθρο 43α παρ. 1-α. : 
 
Βάσεις µετατροπής σε  ευρώ περιουσιακών στοιχείων σε ξένο νόµισµα (Ξ.Ν.), και λογιστικός χειρισµός 
των συναλλαγµατικών διαφορών. 
 
∆εν υπάρχει. 
 
(γ) Αρθρο 43 παρ. 2. : 
 
Παρέκκλιση από τις µεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιµήσεως.  Εφαρµογή ειδικών µεθόδων 
αποτιµήσεως. 
 
∆εν έγινε. 
 
(δ) Αρθρο 43 παρ. 7-β. : 
 
Αλλαγή µεθόδου υπολογισµού της τιµής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεµάτων ή των 
κινητών αξιών. 
 
∆εν έγινε. 
 
(ε) Αρθρο 43 παρ. 7-γ. : 
 
Παράθεση της διαφοράς, µεταξύ της αξίας αποτιµήσεως των αποθεµάτων και κινητών αξιών και της 
τρέχουσας τιµής αγοράς τους, εφόσον είναι αξιόλογη. 
 
∆εν υπάρχει διαφορά. 
 
(στ) Αρθρο 43 παρ. 9. : 
 
Ανάλυση και επεξήγηση της γενόµενης µέσα στη χρήση, µε βάση ειδικό νόµο, αναπροσαρµογής της αξίας 
των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασµού “∆ιαφορές 
αναπροσαρµογής”. 
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∆εν έγινε. 
 
 

ΠΑΡ. 3.        ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 
 
(α) Αρθρο 42ε παρ. 8. : 
 
Μεταβολές πάγιων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως). 
 
Ως  πίνακας : 
 

 
 

(β) Αρθρο 43 παρ. 5-δ. : 
 
Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων. 
 
∆εν έγιναν. 
 
(γ) Αρθρο 43 5-ε. : 
 
Προβλέψεις για υποτίµηση ενσώµατων παγίων περιουσιακών στοιχείων. 
 
∆εν σχηµατίσθηκαν. 
 
 
 
(δ) Αρθρο 43  παρ. 3-ε. : 
 
Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως), που αφορούν 
τη χρήση. 
 
Ως πίνακας : 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ  ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ  

  ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ     

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
31/12/2002 

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ   
2003 

ΜΕΙΩΣΕΙΣ 
2003 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
31/12/2003 ΚΑ 31/12/2002 2003 31/12/2003 31/12/2002 31/12/2003 

                        

ΕΞ. Ι∆ΡΥΣΗΣ & Α ΕΓΚ/ΣΗΣ 16,10 51.453,44 0,00 0,00 51.453,44 16,99,10  10.290,96 10.291,00 20.581,96 41.162,48 30.871,48 

ΕΞΟ∆Α ΑΥΞΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛ. 16,13 3.300,00 0,00 0,00 3.300,00 16,99,13 660,00 660,00 1.320,00 2.640,00 1.980,00 

ΕΞ. ΑΝΑ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 16,17 867,21 0,00 0,00 867,21 16,99,17 303,21 208,13 511,34 564,00 355,87 

                        

ΣΥΝΟΛΑ   55.620,65 0,00 0,00 55.620,65   11.254,17 11.159,13 22.413,30 44.366,48 33.207,35 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

  ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ   

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
31/12/2002 

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ   
2003 

ΜΕΙΩΣΕΙΣ 
2003 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
31/12/2003 ΚΑ 31/12/2002 2003 31/12/2003 31/12/2002 31/12/2003 

                      
ΜΗΧ/ΤΑ ΤΕΧΝ.ΕΓΚ.&ΛΟΙΠ. 
ΕΞ/ΣΜΟΣ 12 150.608,86 0,00 0,00 150.608,86 12,99 16.943,86 16.566,97 33.510,83 133.665,00 117.098,03 

ΕΠΙΠΛΑ & ΣΚΕΥΗ 14 5.104,22 0,00 0,00 5.104,22 14,99 1.464,22 1.012,99 2.477,21 3.640,00 2.627,01 

ΣΥΝΟΛΑ   155.713,08 0,00 0,00 155.713,08   18.408,08 17.579,96 35.988,04 137.305,00 119.725,04 
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(ε) Αρθρο 43 παρ. 3-γ. : 
 
Τα ποσά και λογιστικός χειρισµός των συναλλαγµατικών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση, 
κατά την πληρωµή (δόσεων) και ή την αποτίµηση στο τέλος της χρήσεως δανείων ή πιστώσεων, 
χρησιµοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις πάγιων στοιχείων. 
 
∆εν υπάρχουν. 
 
(στ) Αρθρο 43 παρ. 4 εδαφ. α’ και β’ : 
 
Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων “έξοδα ερευνών και αναπτύξεων”, “Παραχωρήσεις και 
δικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας” και “Υπεραξία επιχειρήσεως (“GOODWILL)”. 
 
∆εν υπάρχουν. 

 
ΠΑΡ. 4.        ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 

 
(α) Αρθρο 43α παρ. 1-β. : 
 
Συµµετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων µε ποσοστό µεγαλύτερο από 10%. 
 
∆εν συντρέχει περίπτωση. 
 
 (β) Συµµετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων στις οποίες η εταιρεία είναι απεριόριστα ευθυνόµενος 
εταίρος. 
 
∆εν συντρέχει περίπτωση. 
 
(γ) Αρθρο 43α παρ. 1-ιε. : 
 
Σύνταξη ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων στις οποίες περιλαµβάνονται και οι οικονοµικές 
καταστάσεις της εταιρείας. 
 
Η εταιρεία ενοποιείται στις Οικονοµικές Καταστάσεις της «REDS A.E.», ως 99,9% θυγατρική. 
 

ΠΑΡ. 5.       ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 
 
(α) Αρθρο 43α παρ. 1-ια. : 
 
Αποτίµηση αποθεµάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιµήσεως του άρθρου 43, για λόγους 
φορολογικών ελαφρύνσεων. 
 
∆εν υπάρχουν αποθέµατα. 
 
(β) Αρθρο 43α παρ. 1-ι. : 
 
∆ιαφορές από υποτίµηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται. 
 
∆εν υπάρχουν. 

ΠΑΡ. 6.        ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 
(α) Αρθρο 43α παρ. 1-δ. : 
 
Κατηγορίες µετοχών, στις οποίες διαιρείται το µετοχικό κεφάλαιο. 
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ 
ΑΞΙΑ σε € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ σε € 

Κοινές Ανώνυµες  
Μετοχές 
 

360.000 1,00 360.000,00 

 
(β) Αρθρο 43α παρ. 1-γ. : 
 
Εκδοθείσες µετοχές µέσα στην χρήση για αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου. 
 
∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 
 
(γ) Αρθρο 43α παρ. 1-ε και 42ε παρ. 10 : 
 
Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωµατωµένα σ’ αυτούς δικαιώµατα. 
 
∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 
 
(δ) Αρθρο 43α παρ. 1-ιστ. : 
 
Απόκτηση ίδιων µετοχών µέσα στην παρούσα χρήση. 
 
∆εν αποκτήθηκαν. 
 

ΠΑΡ. 7.        ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 
(α) Αρθρο 42ε παρ. 14 εδάφ. ∆. : 

 
Ανάλυση του λογαριασµού “Λοιπές προβλέψεις”, αν το ποσό του είναι σηµαντικό. 
 
∆εν σχηµατίσθηκαν. 

 
 (β) Αρθρο 43α παρ. 1-ζ. : 
 
Οι οικονοµικές δεσµεύσεις από συµβάσεις κ.λ.π., που δεν εµφανίζονται στους λογαριασµούς τάξεως και 
υποχρεώσεις καταβολής ειδικών µηνιαίων παροχών και οικονοµικές δεσµεύσεις για συνδεδεµένες 
επιχειρήσεις. 
 
∆εν υπάρχουν. 
 
(γ) Αρθρο 43α παρ. 1-ιβ. : 
 
Πιθανές οφειλές σηµαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχοµένως να προκύψουν σε βάρος τη 
κλειόµενης και των προηγουµένων χρήσεων, εφ’ όσον δεν εµφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις 
προβλέψεις. 
 
∆εν υπάρχουν. 
 
(δ) Αρθρο 43α παρ. 1-στ. : 
 
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη. 
 
∆εν υπάρχουν. 
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(ε) Αρθρο 43α παρ. 1-στ. : 
 
Υποχρεώσεις καλυπτόµενες µε εµπράγµατες ασφάλειες. 
 
∆εν υπάρχουν. 
 

ΠΑΡ. 8.        ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 
 
Αρθρο 42ε παρ. 12. : 
 
Ανάλυση των κονδυλίων των µεταβατικών λογαριασµών , “Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα” και “Εξοδα  
χρήσεως δουλευµένα”. 
 
Eξοδα χρήσεως δουλευµένα : 
Έξοδα τηλεπικοινωνιών      :    €   66,00 € 
 
  

 
ΠΑΡ. 9.        ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ 

 
Αρθρο 42ε παρ. 11. : 
 
Ανάλυση των λογαριασµών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις 
πληροφορίες της επόµενης παρ. 10. 
 
∆εν υπάρχουν. 
 

ΠΑΡ. 10.        ΧΟΡΗΓΗΘΕΙΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 
 
 
Αρθρο 42ε. παρ. 9. : 
 
Εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία. 
 
∆εν υπάρχουν. 
 

ΠΑΡ. 11.        ΑΜΟΙΒΕΣ, ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΑ  
∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 

 
(α) Αρθρο 43α. παρ. 1-ιγ. : 
 
Αµοιβές µελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας. 
 
∆εν υπάρχουν. 
 
(β) Αρθρο 43α. παρ. 1-ιγ. : 
 
Υποχρεώσεις που δηµιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήµατα σε αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση 
µέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας. 
 
∆εν υπάρχουν. 
 
(γ) Αρθρο 43α. παρ. 1-ιδ. : 
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∆οθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (µέλη διοικητικών συµβουλίων και 
διαχειριστές). 
 
∆εν υπάρχουν. 
 

ΠΑΡ. 12.        ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 
 
(α) Αρθρο 43α παρ. 1-η. : 
 
Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές. (Ο κύκλος εργασιών 
λαµβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 43ε παρ. 15 εδάφιο α’). 
 
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών  εσωτερικού  :  131.876,75 € 
 
(β) Αρθρο 43α παρ. 1-θ. : 
 
Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού, µε το 
συνολικό κόστος τους.  ∆ιευκρινίζεται ότι, στο “∆ιοικητικό (υπαλληλικό), προσωπικό” περιλαµβάνεται το 
µε µηνιαίο µισθό αµοιβόµενο προσωπικό και στο “εργατοτεχνικό προσωπικό” οι αµοιβόµενοι µε 
ηµεροµίσθιο. 
 
 
Μέσος όρος προσωπικού –  (διοικητικό – υπαλληλικό) άτοµα : 6 
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού   
∆ιοικητικού (υπαλληλικού) προσωπικού : 
           Μισθοί       €   56.278,91 
           Εργοδοτικές Εισφορές                                                         €   15.907,26 
            Σύνολο                                                                                €   72.186,17  
 
 
 (γ) Αρθρο 42ε παρ. 15-β. : 
 
Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλαδή των λογαριασµών “έκτακτα και 
ανόργανα έξοδα” και “έκτακτα και ανόργανα έσοδα”.  Αν τα ποσά των λογαριασµών “έκτακτες ζηµίες” 
και “έκτακτα κέρδη” είναι σηµαντικά, κατ’ εφαρµογή της διατάξεως του άρθρου 43α παρ. 1-ιγ 
παραθέτεται και αυτών ανάλυση (µε βάση τους λογαριασµούς 81.02 και 81.03 του Γενικού Λογιστικού 
Σχεδίου). 
 
 
ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟ∆Α 81.00 Ποσά σε € 

Λοιπά έκτακτα & ανόργανα έξοδα 28,53 
 

ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟ∆Α 81.01 Ποσά σε € 

Λοιπά έκτακτα & ανόργανα έσοδα 13,40 
 
(δ) Αρθρο 42ε παρ. 15-β. : 
 
Ανάλυση των λογαριασµών “Εσοδα προηγούµενων χρήσεων”, “Εσοδα από προβλέψεις προηγούµενων 
χρήσεων” και “Εξοδα προηγούµενων χρήσεων”. 
 
ΕΞΟ∆Α ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ  82.00 Ποσά σε € 

Λοιπά έξοδα προηγούµενων χρήσεων 98,32 
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ΠΑΡ. 13 ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΡΤΙΟΤΕΡΗ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ 

 
(στ) Αρθρο 43α παρ. 1-ιζ : 
 
Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις ή που κρίνονται αναγκαίες για 
την αρτιότερη πληροφόρηση των µετόχων και των τρίτων και εφαρµογή της πιστής εικόνας. 
 
Η εταιρεία συστάθηκε τον  Οκτώβριο του  2001 και δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά. Η διοίκηση της 
εταιρείας εκτιµά ότι από τον φορολογικό έλεγχο της χρήσεως δεν θα προκύψουν υποχρεώσεις, που θα 
επηρεάσουν σηµαντικά την οικονοµική θέση της εταιρείας. 
 
Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2004 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ του ∆.Σ. & 
∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΜΕΛΟΣ του  ∆.Σ. Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ  

   
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΣΣΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ  
 
 

Βεβαιώνεται ότι το ανωτέρω Προσάρτηµα, που αποτελείται από - 10 -  σελίδες, είναι αυτό που 
αναφέρεται στο Πιστοποιητικό Ελέγχου που χορήγησα µε ηµεροµηνία  19 Φεβρουαρίου  2004. 

 
Αθήνα,  19 Φεβρουαρίου  2004 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
 

Ιωάννης Λ. Πέρρος 
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11951 

Σ.Ο.Λ.α.ε.ο.ε. 
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Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α 

 
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 

της ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ  A.E. 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Αρ. Μ.Α.Ε. 50357/01ΑΤ/Β/01/451 
(βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 

 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2190/20 και ειδικότερα τη διάταξη του άρθρου 43α και τις διατάξεις που 
το άρθρο αυτό παραπέµπει, παρέχουµε τις ακόλουθες πληροφορίες που αναφέρονται στις οικονοµικές 
καταστάσεις της εταιρείας της 31/12/2003. 
 

ΠΑΡ. 1. 
 
Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής 
της πραγµατικής εικόνας. 
 
(α) Αρθρο 42 α. παρ. 3. : 
 
Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων, που 
κρίθηκε απαραίτητη για την εµφάνιση, µε απόλυτη σαφήνεια, της πραγµατικής εικόνας που απαιτεί η 
διάταξη της παρ. 2 του άρθρου αυτού. 
 
∆εν έγινε. 
 
(β) Αρθρο 42β παρ. 1. : 
 
Παρέκκλιση από την αρχή του αµετάβλητου της δοµής και µορφής εµφανίσεως του Ισολογισµού και του 
λογαριασµού “αποτελέσµατα χρήσεως”. 
 
∆εν έγινε. 
 
(γ) Αρθρο 42β παρ. 2. : 
 
Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασµό στοιχείου σχετιζόµενου µε περισσότερους υποχρεωτικούς 
λογαριασµούς. 
 
∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 
 
(δ) Αρθρο 42β παρ. 3. : 
 
Προσαρµογή στη δοµή και στους τίτλους των λογαριασµών µε αραβική αρίθµηση, όταν η ειδική φύση 
της επιχειρήσεως το απαιτεί. 
 
∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 

 
(ε) Αρθρο 42β παρ. 4. : 
 
Συµπτύξεις λογαριασµών του Ισολογισµού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθµούς, για τις οποίες 
(συµπτύξεις), συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής. 
 
∆εν έγινε. 
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(στ) Αρθρο 42β παρ. 5. : 
 
Αναµορφώσεις κονδυλίων προηγούµενης χρήσης για να καταστούν οµοειδή και συγκρίσιµα µε τα 
αντίστοιχα κονδύλια της  κλειόµενης χρήσεως. 
 
∆εν έγινε. 
 

ΠΑΡ. 2.        ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
 
(α) Αρθρο 43α παρ. 1-α. : 
 
Μέθοδοι αποτιµήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισµού των αποσβέσεων καθώς και των 
προβλέψεων για υποτιµήσεις τους. 
 

1. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιµήθηκαν στην αξία της τιµής κτήσεως ή του κόστους 
ιδιοκατασκευής τους ή της αναπροσαρµοσµένης µε βάση ειδικό νόµο αξίας τους η οποία είναι 
προσαυξηµένη µε την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και µειωµένη µε τις προβλεπόµενες 
από το νόµο αποσβέσεις. 

2. ∆εν συνέτρεξε περίπτωση σχηµατισµού προβλέψεων υποτιµήσεως. 
 
(β) Αρθρο 43α παρ. 1-α. : 
 
Βάσεις µετατροπής σε  ευρώ περιουσιακών στοιχείων σε ξένο νόµισµα (Ξ.Ν.), και λογιστικός χειρισµός 
των συναλλαγµατικών διαφορών. 
 
∆εν υπάρχει. 
 
(γ) Αρθρο 43 παρ. 2. : 
 
Παρέκκλιση από τις µεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιµήσεως.  Εφαρµογή ειδικών µεθόδων 
αποτιµήσεως. 
 
∆εν έγινε. 
 
(δ) Αρθρο 43 παρ. 7-β. : 
 
Αλλαγή µεθόδου υπολογισµού της τιµής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεµάτων ή των 
κινητών αξιών. 
 
∆εν έγινε. 
 
(ε) Αρθρο 43 παρ. 7-γ. : 
 
Παράθεση της διαφοράς, µεταξύ της αξίας αποτιµήσεως των αποθεµάτων και κινητών αξιών και της 
τρέχουσας τιµής αγοράς τους, εφόσον είναι αξιόλογη. 
 
∆εν υπάρχει διαφορά. 
 
(στ) Αρθρο 43 παρ. 9. : 
 
Ανάλυση και επεξήγηση της γενόµενης µέσα στη χρήση, µε βάση ειδικό νόµο, αναπροσαρµογής της αξίας 
των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασµού “∆ιαφορές 
αναπροσαρµογής”. 
 
∆εν έγινε. 
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ΠΑΡ. 3.        ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 
 
(α) Αρθρο 42ε παρ. 8. : 
 
Μεταβολές πάγιων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως). 
 
Ως  πίνακας : 
 

 
(β) Αρθρο 43 παρ. 5-δ. : 
 
Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων. 
 
∆εν έγιναν. 
 
(γ) Αρθρο 43 5-ε. : 
 
Προβλέψεις για υποτίµηση ενσώµατων παγίων περιουσιακών στοιχείων. 
 
∆εν σχηµατίσθηκαν. 
 
 
(δ) Αρθρο 43  παρ. 3-ε. : 
 
Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως), που αφορούν 
τη χρήση. 
 
Ως πίνακας : 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ  ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ 

  ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
31/12/2002 

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ   
2003 

ΜΕΙΩΣΕΙΣ 
2003 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
31/12/2003 ΚΑ 31/12/2002 2003 2003 31/12/2003 31/12/2002 31/12/2003 

                          

ΕΞ. Ι∆ΡΥΣΗΣ & Α ΕΓΚ/ΣΗΣ 16,10 51.902,65 18.381,15 0,00 70.283,80 16,99,10  10.383,43 28.761,56 0,00 39.144,99 41.519,22 31.138,81 

ΕΞΟ∆Α ΑΥΞΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛ. 16,13 98.697,72 0,00 0,00 98.697,72 16,99,13 22.714,38 19.739,00 0,00 42.453,38 75.983,34 56.244,34 

ΕΞΟ∆Α ΑΝΑ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 16,17 6.589,34 0,00 0,00 6.589,34 16,99,17 483,34 1.977,00 0,00 2.460,34 6.106,00 4.129,00 

                          

ΣΥΝΟΛΑ   157.189,71 18.381,15 0,00 175.570,86   33.581,15 50.477,56 0,00 84.058,71 123.608,56 91.512,15 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

  ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
31/12/2002 

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ   
2003 

ΜΕΙΩΣΕΙΣ 
2003 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
31/12/2003 ΚΑ 31/12/2002 2003 2003 31/12/2003 31/12/2002 31/12/2003 

                          

ΓΗΠΕ∆Α - ΟΙΚΟΠΕ∆Α 10 0,00 149.557,01 0,00 149.557,01   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149.557,01 

ΕΠΙΠΛΑ & ΣΚΕΥΗ 14 59.662,35 3.466,57 0,00 63.128,92 14,99 3.570,35 17.750,58 0,00 21.320,93 56.092,00 41.807,99 

ΣΥΝΟΛΑ   59.662,35 153.023,58 0,00 212.685,93   3.570,35 17.750,58 0,00 21.320,93 56.092,00 191.365,00 
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(ε) Αρθρο 43 παρ. 3-γ. : 
 
Τα ποσά και λογιστικός χειρισµός των συναλλαγµατικών διαφορών που προέκυψαν στην 
παρούσα χρήση, κατά την πληρωµή (δόσεων) και ή την αποτίµηση στο τέλος της χρήσεως 
δανείων ή πιστώσεων, χρησιµοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις πάγιων στοιχείων. 
 
∆εν υπάρχουν. 
 
(στ) Αρθρο 43 παρ. 4 εδαφ. α’ και β’ : 
 
Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων “έξοδα ερευνών και αναπτύξεων”, “Παραχωρήσεις 
και δικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας” και “Υπεραξία επιχειρήσεως (“GOODWILL)”. 
 
∆εν υπάρχουν. 

ΠΑΡ. 4.        ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 
 
(α) Αρθρο 43α παρ. 1-β. : 
 
Συµµετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων µε ποσοστό µεγαλύτερο από 10%. 
 
∆εν συντρέχει περίπτωση. 
 
 (β) Συµµετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων στις οποίες η εταιρεία είναι απεριόριστα 
ευθυνόµενος εταίρος. 
 
∆εν συντρέχει περίπτωση. 
 
(γ) Αρθρο 43α παρ. 1-ιε. : 
 
Σύνταξη ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων στις οποίες περιλαµβάνονται και οι 
οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας. 
 
Η εταιρεία ενοποιείται στις Οικονοµικές Καταστάσεις της «REDS A.E.», ως 67% θυγατρική. 
 

 
ΠΑΡ. 5.       ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 

 
(α) Αρθρο 43α παρ. 1-ια. : 
 
Αποτίµηση αποθεµάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιµήσεως του άρθρου 43, για 
λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων. 
 
∆εν έγινε παρέκκλιση. 
 
(β) Αρθρο 43α παρ. 1-ι. : 
 
∆ιαφορές από υποτίµηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους 
οφείλονται. 
 
∆εν υπάρχουν. 
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ΠΑΡ. 6.        ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 
(α) Αρθρο 43α παρ. 1-δ. : 
 
Κατηγορίες µετοχών, στις οποίες διαιρείται το µετοχικό κεφάλαιο. 
 

 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ 
ΑΞΙΑ σε € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ σε € 

Ονοµαστικές   
Μετοχές 
 

4.545.455 2,93 13.318.183,15 

 
(β) Αρθρο 43α παρ. 1-γ. : 
 
Εκδοθείσες µετοχές µέσα στην χρήση για αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου. 
 
∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 
 
(γ) Αρθρο 43α παρ. 1-ε και 42ε παρ. 10 : 
 
Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωµατωµένα σ’ αυτούς δικαιώµατα. 
 
∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 
 
(δ) Αρθρο 43α παρ. 1-ιστ. : 
 
Απόκτηση ίδιων µετοχών µέσα στην παρούσα χρήση. 
 
∆εν αποκτήθηκαν. 
 

ΠΑΡ. 7.        ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 
(α) Αρθρο 42ε παρ. 14 εδάφ. ∆. : 

 
Ανάλυση του λογαριασµού “Λοιπές προβλέψεις”, αν το ποσό του είναι σηµαντικό. 
 
∆εν σχηµατίσθηκαν. 

 
 (β) Αρθρο 43α παρ. 1-ζ. : 
 
Οι οικονοµικές δεσµεύσεις από συµβάσεις κ.λ.π., που δεν εµφανίζονται στους λογαριασµούς 
τάξεως και υποχρεώσεις καταβολής ειδικών µηνιαίων παροχών και οικονοµικές δεσµεύσεις 
για συνδεδεµένες επιχειρήσεις. 
 
∆εν υπάρχουν. 
 
(γ) Αρθρο 43α παρ. 1-ιβ. : 
 
Πιθανές οφειλές σηµαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχοµένως να προκύψουν 
σε βάρος τη κλειόµενης και των προηγουµένων χρήσεων, εφ’ όσον δεν εµφανίζονται στις 
υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις. 
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∆εν έχει διενεργηθεί φορολογικός έλεγχος και συνεπώς οι φορολογικές υποχρεώσεις της 
εταιρείας δεν είναι οριστικές. 
 
(δ) Αρθρο 43α παρ. 1-στ. : 
 
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη. 
 
∆εν υπάρχουν. 
 
(ε) Αρθρο 43α παρ. 1-στ. : 
 
Υποχρεώσεις καλυπτόµενες µε εµπράγµατες ασφάλειες. 
 
∆εν υπάρχουν. 
 

ΠΑΡ. 8.        ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 
 
Αρθρο 42ε παρ. 12. : 
 
Ανάλυση των κονδυλίων των µεταβατικών λογαριασµών , “Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα” και 
“Έξοδα  χρήσεως δουλευµένα”. 
 
Έσοδα εποµένων χρήσεων  
 
Αναλογούσα αξία πώλησης κατοικιών ποσού 282.016,47 €, επί της µη ολοκληρωµένης  
κατασκευής  την 31-12-2003. 
 
 
Έξοδα χρήσεως δουλευµένα : 
Έξοδα ηλεκτροδότησης  :     683,89 € 
Έξοδα ύδρευσης             :     647,00 € 
                                           1.330,89 € 
 

ΠΑΡ. 9.        ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ 
 
Αρθρο 42ε παρ. 11. : 
 
Ανάλυση των λογαριασµών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από 
τις πληροφορίες της επόµενης παρ. 10. 
 
Ανάλυση στην παρ. 10 
 
 

ΠΑΡ. 10.        ΧΟΡΗΓΗΘΕΙΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 

 
 
Αρθρο 42ε. παρ. 9. : 
 
Εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία. 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ  

Αιτιολογία 
Αριθµ. 

Εγγυητικής 
Επιστολής 

Τράπεζα Εταιρεία Αξία 

Ε/Ε Λήψεως Προκαταβολών 107180 BNP PARIBAS ΟΕΟΑ 2.934.702,00 

" A26054/177403 ΑLPHA BANK ΟΕΟΑ 4.695.524,00 

" A26925/179410 ΑLPHA BANK ΟΕΟΑ 2.934.702,00 

Ε/Ε Αντικ/σεως Κρατ.Καλής 
Εκτέλεσης 5043001354 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

ΟΕΟΑ 
1.173.881,00 

" 5043001355 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΟΕΟΑ 1.173.881,00 

" 107181 BNP PARIBAS ΟΕΟΑ 2.054.292,00 

   Σύνολο 14.966.982,00 
 

 
ΠΑΡ. 11.        ΑΜΟΙΒΕΣ, ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΑ  

∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 
 
(α) Αρθρο 43α. παρ. 1-ιγ. : 
 
Αµοιβές  µελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας. 
 
Ως πίνακας : 
 

α/α ΜΕΛΗ ∆.Σ. Ι∆ΙΟΤΗΤΑ 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 
ΑΣΚΗΣΗΣ 
Ι∆ΙΟΤΗΤΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΣΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 

1 
ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆ΙΕΥΘ. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 1/1/03 - 31/03/03 
ΓΟΥΝΑΡΗ 2 ΚΗΦΙΣΙΑ 3.446,71 

2 
ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

1/1/03 - 31/03/03 
ΠΛΑΤΩΝΟΣ 6 
ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ 

3.446,71 

3 
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΜΕΛΟΣ ∆.Σ. 

1/1/03 - 31/03/03 
ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 4 - ΑΓΙΑ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
3.446,71 

4 
ΛΟΥΚΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΛΟΣ ∆.Σ. 

1/1/03 - 31/12/03 
ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΚΑΛΛΑΡΗ 

27 Π. ΨΥΧΙΚΟ 
10.749,21 

5 
ΚΟΥΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΟΣ ∆.Σ. 

1/1/03 - 31/12/03 
ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 4 

∆ΡΟΣΙΑ 
10.749,21 

6 ΠΕΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΛΟΣ ∆.Σ. 1/1/03 - 31/12/03 ΠΑΤΡ. ΦΩΤΙΟΥ 18 - 20 10.749,21 

7 ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 1/4/03 - 31/12/03 ΓΟΥΝΑΡΗ 2 ΚΗΦΙΣΙΑ 10.340,19 

8 
ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

1/4/03 - 31/12/03 
ΠΛΑΤΩΝΟΣ 6 
ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ 

10.340,19 

9 
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 1/4/03 - 31/12/03 
ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 4 - ΑΓΙΑ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
10.340,19 

     73.608,33 

 
(β) Αρθρο 43α. παρ. 1-ιγ. : 
 
Υποχρεώσεις που δηµιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήµατα σε αποχωρήσαντα την 
παρούσα χρήση µέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας. 
 
∆εν υπάρχουν. 
 
(γ) Αρθρο 43α. παρ. 1-ιδ. : 
 
∆οθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (µέλη διοικητικών συµβουλίων 
και διαχειριστές). 
 
∆εν υπάρχουν. 
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ΠΑΡ. 12.        ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 
 
(α) Αρθρο 43α παρ. 1-η. : 
 
Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές. (Ο κύκλος 
εργασιών λαµβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 43ε παρ. 15 εδάφιο α’). 
 
Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας  για την κλειόµενη χρήση ανήλθε σε   1.513.108,56 €. 

Η εταιρεία έχει αναλάβει µε την από 15/11/2001 υπογραφείσα σύµβαση µε το «Αθήνα 2004» 
την κατασκευή του «Χωριού Τύπου» σε οικόπεδο ιδιοκτησίας της,  στο Λόφο Παλλήνης 
Αττικής µε σκοπό την φιλοξενία των δηµοσιογράφων κατά την διάρκεια των Ολυµπιακών 
Αγώνων και την πώληση τους ως κατοικίες σύµφωνα µε την µετά-ολυµπιακή χρήση. Κατά τη 
διάρκεια της κλειόµενης χρήσης η εταιρεία προχώρησε σε πωλήσεις κατοικιών ποσού 
1.795.125,03 ευρώ. Από αυτά το ποσό των 1.513.108,56 € που αποτελεί τον κύκλο εργασιών 
της εταιρίας, αναλογεί στο µέρος του σωρευµένου κόστους, µέχρι την 31/12/2003 επί του 
συνολικού προϋπολογιστικού κόστους των διαµερισµάτων.  
 
(β) Αρθρο 43α παρ. 1-θ. : 
 
Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες 
αυτού, µε το συνολικό κόστος τους.  ∆ιευκρινίζεται ότι, στο “∆ιοικητικό (υπαλληλικό), 
προσωπικό” περιλαµβάνεται το µε µηνιαίο µισθό αµοιβόµενο προσωπικό και στο 
“εργατοτεχνικό προσωπικό” οι αµοιβόµενοι µε ηµεροµίσθιο. 
 
Μέσος όρος προσωπικού                                   :   26 
 
Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες        : 
- ∆ιοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό   άτοµα  :    2 
- Eργατοτεχνικό  προσωπικό                  άτοµα  :   24 
 
 
 
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού   
∆ιοικητικού (υπαλληλικού) προσωπικού     : 
           Μισθοί          €   39.976,26 
           Κοινωνικές Επιβαρύνσεις                                           €     2.947,76 
           Σύνολο                                                                         €   42.924,02    (α) 
Eργατοτεχνικό  προσωπικό                            : 
           Ηµεροµίσθια            €   277.827,68 
           Κοινωνικές Επιβαρύνσεις                                           €   183.633,33 
           Σύνολο                                                                         €   461.461,01  (β) 
           
           Σύνολο (α & β)                                                            €   504.385,03                                                          
 
 
 (γ) Αρθρο 42ε παρ. 15-β. : 
 
Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλαδή των λογαριασµών 
“έκτακτα και ανόργανα έξοδα” και “έκτακτα και ανόργανα έσοδα”.  Αν τα ποσά των 
λογαριασµών “έκτακτες ζηµίες” και “έκτακτα κέρδη” είναι σηµαντικά, κατ’ εφαρµογή της 
διατάξεως του άρθρου 43α παρ. 1-ιγ παραθέτεται και αυτών ανάλυση (µε βάση τους 
λογαριασµούς 81.02 και 81.03 του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου). 
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ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟ∆Α 81.00 Ποσά σε € 

α. Φορολογικά πρόστιµα & Προσαυξήσεις 916,02 
β. Λοιπά έκτακτα & ανόργανα έξοδα 8,18 
 Σύνολο   924,20 

 
 

 
 

ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟ∆Α 81.01 Ποσά σε € 

α. Φορολογικές εκπτώσεις  2.572,66 
β. Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές  3.152,73 
 Σύνολο   5.725,39 

 
 
(δ) Αρθρο 42ε παρ. 15-β. : 
 
Ανάλυση των λογαριασµών “Εσοδα προηγούµενων χρήσεων”, “Εσοδα από προβλέψεις 
προηγούµενων χρήσεων” και “Εξοδα προηγούµενων χρήσεων”. 
 

 
 

ΕΞΟ∆Α ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ  82.00 Ποσά σε € 

α. Τέλη ακίνητης περιουσίας σε ∆ήµο έτους 2002 8.584,87 
β. Λοιπά έξοδα 133,49 
 Σύνολο   8.718,36 

 

 
ΠΑΡ. 13 ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΡΤΙΟΤΕΡΗ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ 

 
(στ) Αρθρο 43α παρ. 1-ιζ : 
 
Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις ή που κρίνονται 
αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των µετόχων και των τρίτων και εφαρµογή της 
πιστής εικόνας. 
 
Η εταιρεία συστάθηκε το έτος   2001 και δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά. Η διοίκηση της 
εταιρείας εκτιµά ότι από τον φορολογικό έλεγχο της  δεν θα προκύψουν υποχρεώσεις, που θα 
επηρεάσουν σηµαντικά την οικονοµική θέση της εταιρείας. 

 
Αθήνα,  15 Απριλίου  2004. 
 

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

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

   
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 

ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ   
ΒΑΣΙΛΙΚΗ   ΑΝΑΛΥΤΗ  

 
Βεβαιώνεται ότι το ανωτέρω Προσάρτηµα, που αποτελείται από -  11  - σελίδες,  είναι αυτό 
που αναφέρεται στο Πιστοποιητικό Ελέγχου που χορήγησα µε ηµεροµηνία,  19 Απριλίου 
2004. 

Αθήνα,  19 Απριλίου 2004 
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ  

 
Σπύρος ∆. Κορωνάκης  
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 10991 

Σ.Ο.Λ.α.ε.ο.ε. 
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REDS. A.E. 
ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΡ. Μ.Α.Ε. : 13564/06/B/86/123 
 
 

∆ΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ ΜΕΧΡΙ 31/03/2003 

 
Γνωστοποιείται, ότι µε βάση την από 23-07-2002 Απόφαση της ∆εύτερης Επαναληπτικής  Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η εταιρεία αποφάσισε την  αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών κατά 32.691.859,20 €,  η οποία 
εγκρίθηκε µε την µε αριθµ. Κ2-10903/21-08-2002 Απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης. Η άσκηση δικαιώµατος προτίµησης  έγινε την περίοδο 18/11/2002 έως 02/12/2002 µε έκδοση 16.765.056 νέων κοινών ανωνύµων µετοχών, ονοµαστικής αξίας 1,70 € 
εκάστη και τιµής διάθεσης 1,95 €, µε δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών µετόχων. Η πιστοποίηση καταβολής της ανωτέρω αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου µε µετρητά έγινε µε την µε αρ. Κ2-16326/20-12-2002 απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης,  µε 
την οποία πιστοποιήθηκε η καταβολή ποσού  20.927.189,40 €.  
Από την παραπάνω αύξηση αντλήθηκαν συνολικά κεφάλαια ύψους 20.927.189,40  €  και  τα έξοδα της έκδοσης ανήλθαν σε  400.000  € . Κατόπιν της ανωτέρω µερικής κάλυψης  του  Μετοχικού Κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση της 30/12/2002 
αποφάσισε την  προσαρµογή του κεφαλαίου στο πράγµατι καταβληθέν.  Τα ανωτέρω κεφάλαια, σε σχέση µε τα αναφερόµενα στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο Οκτωβρίου  2002, το οποίο εγκρίθηκε µε την µε αριθµ. 44091/18-10-2002 Απόφαση του 
Χρηµατιστηρίου Αθηνών  και την διαφοροποίηση ως προς τη χρήση και το χρόνο διάθεσης όπως αυτή  εγκρίθηκε από την ‘Εκτακτη  Γενική Συνέλευση των µετόχων της 30ης  ∆εκεµβρίου 2002,  διατέθηκαν ολοσχερώς µέχρι την 31/03/2003 ως 
ακολούθως :  
 

∆ΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ ΟΠΩΣ 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  2002  

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  ΠΙΝΑΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ 
ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΛΟΓΩ 
ΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ Της ΑΥΞΗΣΗΣ 
ΤΟΥ Μ.Κ.  (Αποφ. Γ.Σ. 30.12.2002)  ∆ΙΑΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  ΈΩΣ  31.03.2003 

  

 δ΄ τριµ.  2002  α΄ εξάµ. 2003  β΄ εξάµ. 2003 

ΣΥΝΟΛΟ 

 δ' τριµ.2002 
 α΄ εξάµ. 

2003 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
∆ΙΑΤΕΘΕΝΤ

ΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

ΤΗΝ 
31.12.2002 

∆ΙΑΘΕΣΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩ
Ν ΤΗΝ 01-

01/31-03-2003 

ΣΥΝΟΛΟ 
∆ΙΑΤΕΘΕΝΤΩ

Ν 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
ΤΗΝ 31-03-

2003 

1. Αποπληρωµή ∆ανείων 19.000.000,00 0,00 0,0019.000.000,00 19.650.000,00 0,00 19.650.000,00 19.650.000,00 0,00 19.650.000,00

2. Επενδύσεις : Ανάπτυξη Ψυχαγωγικού 
Κέντρου " Ιλιον" 2.723.350,00 6.128.255,00 2.148.395,0011.000.000,00 0,00 489.818,11 489.818,11 118.000,00 371.818,11 489.818,11

Αδειες- Μελέτες 389.400,00 219.480,00 122.720,00 731.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Κατασκευή 2.020.750,00 5.571.075,00 1.494.175,00 9.086.000,00 0,00 489.818,11 489.818,11 118.000,00 371.818,11 489.818,11

Συνδέσεις 118.000,00 0,00 177.000,00 295.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Marketing 106.200,00 159.300,00 265.500,00 531.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

∆ιοίκηση Εργου 89.000,00 178.400,00 89.000,00 356.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Συµµετοχή σε αύξηση Μ.Κ. 
θυγατρικών 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

"ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε." 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

"ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 
Α.Ε." 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Κεφάλαιο Κίνησης  650.000,00 441.859,00 0,001.091.859,00 387.371,29 0,00 387.371,29 387.371,29 0,00 387.371,29

Τόκοι βραχυπροθέσµων τραπεζικών 
χορηγήσεων 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 387.371,29 0,00 387.371,29 387.371,29 0,00 387.371,29

Λοιπές δαπάνες 400.000,00 441.859,00 0,00 841.859,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ 22.373.350,00 7.570.114,00 2.148.395,00 32.091.859,0020.037.371,29 489.818,11 20.527.189,40 20.155.371,29 371.818,11 20.527.189,40
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• Η Εταιρεία προχώρησε στην άµεση αποπληρωµή δανείου ποσού 19.650.000,00 €, οι τόκοι του οποίου ανήλθαν στο ποσό των 387.371,29 €. Η αύξηση στο ποσόν του δανείου και συνακόλουθα των αναλογούντων τόκων περιόδου, 

αφορά στην κάλυψη των αναγκών  της Εταιρίας σε Κεφάλαιο Κίνησης, λόγω καθυστέρησης στην άντληση των  κεφαλαίων της συγκεκριµένης αύξησης.  
• Το συνολικό ποσόν των 489.818,11 € το οποίο προορίζετο για την κάλυψη µέρους του κόστους κατασκευής του υπό ανάπτυξη Ψυχαγωγικού Κέντρου στο Ίλιον Αττικής, η Εταιρία διέθεσε κατά το δ’ τρίµηνο 2002 και το α’ τρίµηνο 

του 2003 , για την εκτέλεση κατασκευαστικών  εργασιών.  
• Την 31.03.2003 έχει ολοκληρωθεί η διάθεση των αντληθέντων από την συγκεκριµένη αύξηση κεφαλαίων.  
 

 
                                                               Μαρούσι,   8 Μαϊου   2003 

 
                                 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.                                                                                                                                   Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  &                                             Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  

                                                                                                                        ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
 
 
 
 

                             ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΚΟΥΤΡΑΣ                                                                                                                       ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Π. ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ                                     ΒΑΣΙΛΙΚΗ ∆. ΑΝΑΛΥΤΗ 
                                       Α∆Τ   Ι 280654/72                                                                                                                                                Α∆Τ  Ξ 434814/88                                                           Αρ. Αδ. ΟΕΕ 28970   
 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 
 

Ελέγξαµε τα ανωτέρω στοιχεία της «REDS  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»  εφαρµόζοντας τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Από τον έλεγχό 
µας αυτό διαπιστώσαµε ότι τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρεία  καθώς και από το εγκεκριµένο από το Χ.Α. Ενηµερωτικό ∆ελτίο, αφού ληφθούν υπόψη οι παρατιθέµενες επεξηγήσεις και 
σηµειώσεις της εταιρείας. 
 

Αθήνα,   12 Μαϊου   2003 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 
 

 
Ιωάννης Λ. Πέρρος 
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11951 
Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. 
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REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 

Ακακιών 39 & Μονεµβασίας 25, 151 25 Μαρούσι 
ΤΗΛ.: 210 - 6811341, FAX.: 210 – 6819954 

 


