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Α. ∆ηλώσεις των Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
(σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 3556/2007) 

 

Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  διακριτικό τίτλο REDS  ΑΕ (εφεξής Εταιρία), που εδρεύει στην 
Κηφισιά Αττικής, οδός Ερµού, αρ. 25: 

1. ∆ηµήτριος Κούτρας του Αθανασίου, Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

2. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης του Παρίση, ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

3. Ιωάννης Μωραϊτης του Μιχαήλ, Γενικός ∆ιευθυντής και Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ειδικώς προς 
τούτο ορισθείς µε  απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας 

υπό την ως άνω ιδιότητά µας, δηλώνουµε µε την παρούσα ότι, εξ όσων γνωρίζουµε: 

(α) οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας και του Οµίλου για τη χρήση 01.01-31.12.2009, οι οποίες 
καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε τα ισχύοντα διεθνή λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του 
ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα χρήσεως της Εταιρίας, καθώς και των 
επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση εκλαµβανοµένων ως σύνολο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις 
παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007, και 

(β) η ετήσια έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες που 
απαιτούνται βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007. 

 

Κηφισιά, 24 Μαρτίου 2010 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ & ΜΕΛΟΣ 

ΤΟΥ ∆.Σ. 

   

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ 

Α∆Τ ΑΕ 023455 Α∆Τ Ξ 434814 Α∆Τ ΑΕ 574340 
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Β. Ετήσια Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
Ετήσια Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της REDS ΑΕ 

Επί των ενοποιηµένων και ατοµικών οικονοµικών καταστάσεων  
Για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η ∆εκεµβρίου 2009 

Κύριοι Μέτοχοι, 

Η παρούσα ετήσια έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αφορά στην χρονική περίοδο των δώδεκα µηνών 
της κλειόµενης χρήσεως 2009 (01.01-31.12.2009) και παρέχει συνοπτικές χρηµατοοικονοµικές 
πληροφορίες για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της Εταιρίας «REDS ΑΕ» και του 
Οµίλου Εταιριών REDS, περιγραφή των σηµαντικών γεγονότων που έλαβαν χώρα κατά την τρέχουσα 
οικονοµική χρήση και την επίδραση αυτών στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, περιγραφή των 
κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων για τη χρήση 2010, παράθεση των σηµαντικών συναλλαγών που 
πραγµατοποιήθηκαν µεταξύ της Εταιρίας και του Οµίλου και συνδεδεµένων προσώπων, καθώς και 
παράθεση ποιοτικού χαρακτήρα στοιχείων και εκτιµήσεων για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων της 
Εταιρίας και του Οµίλου κατά τη χρήση 2010.  

Οι επιχειρήσεις που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση, πλην της µητρικής εταιρίας REDS ΑΕ, είναι εκείνες 
που αναφέρονται στη σηµείωση 9 των συνηµµένων οικονοµικών καταστάσεων. 

Η παρούσα Έκθεση συντάχθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 και συνοδεύει τις εταιρικές και 
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 01.01-31.12.2009.  

1. Εξέλιξη δραστηριοτήτων και σηµαντικά γεγονότα 

Το 2009 µια χρονιά που ξεκίνησε µε άσχηµες προοπτικές, εξελίχθηκε µε ραγδαία επιδείνωση τόσο της 
διεθνούς όσο και της εγχώριας οικονοµικής συγκυρίας µε αρνητικές επιπτώσεις και στην αγορά ακινήτων, η 
οποία χαρακτηρίστηκε από στασιµότητα ως προς τις επενδύσεις ενώ σε ορισµένες περιπτώσεις υπήρξε και 
µείωση τιµών. Λαµβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις για αργή πορεία ανάκαµψης, τόσο στην Ελλάδα όσο και 
στη Ρουµανία όπου δραστηριοποιείται η REDS, τηρήθηκε κατά το 2009, αµυντική στάση και προσεκτική 
επιλογή στις τοποθετήσεις σε αναµονή των εξελίξεων. 

Οι σηµαντικότερες εξελίξεις για τον Όµιλο και την Εταιρία τη χρονιά που πέρασε είναι: 

• To ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας αποφάσισε την 5η Μαΐου 2009 την αύξηση του µετοχικού 
κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό € 23.350.250,89 µε καταβολή µετρητών και δικαίωµα 
προτίµησης υπέρ των παλαιών µετόχων, σε αναλογία 9 (εννέα) νέες µετοχές για κάθε 20 (είκοσι) 
παλαιές. Η απόφαση αφορούσε την έκδοση συνολικά 17.824.619 νέων κοινών άυλων ονοµαστικών 
µετοχών, ονοµαστικής αξίας € 1,31 και τιµή διάθεσης € 1,40 η κάθε µία. Την 21η Ιουλίου η Εταιρία 
γνωστοποίησε την πλήρη κάλυψη της αυξήσεως του µετοχικού κεφαλαίου συνολικού ποσού € 
24.954.466,60, από το οποίο ποσό € 1.604.215,71 ήχθει σε πίστωση του λογαριασµού 
«Αποθεµατικά από την έκδοση µετοχών υπέρ το Άρτιο». Κατόπιν των ανωτέρω το µετοχικό 
κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται πλέον σε € 75.239.698,04 διαιρούµενο σε 57.434.884 κοινές 
ονοµαστικές µετά ψήφου άυλες µετοχές, ονοµαστικής αξίας € 1,31 εκάστη. 

 
• Η διαδικασία πολεοδόµησης του ακίνητου Καµπά στην Κάντζα Παλλήνης, συνεχίστηκε και το 

2009. Τον Ιούλιο το ∆ηµοτικό Συµβούλιο της Παλλήνης γνωµοδότησε θετικά για την οριοθέτηση 
της Περιοχής Οργανωµένης Ανάπτυξης Παραγωγικών ∆ραστηριοτήτων (ΠΟΑΠ∆). Στη συνέχεια, 
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τον Σεπτέµβριο η Εκτελεστική Επιτροπή του Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας 
Περιβάλλοντος Αθήνας γνωµοδότησε επίσης θετικά για την οριοθέτηση της ΠΟΑΠ∆ και την 
Έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτής. 
 

• Το Σεπτέµβριο εκδόθηκε η οικοδοµική άδεια για τις εργασίες κατασκευής της Α΄ φάσης του 
Εµπορικού Πάρκου (περίπου 31.000 τ.µ.) στη Γυαλού Σπάτων και το ∆εκέµβριο εκδόθηκε η 
οικοδοµική άδεια για κτήριο καταστηµάτων και χώρων στάθµευσης συνολικής επιφάνειας 5.000 
τ.µ. περίπου. Οι εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει και εκτιµάται ότι το Εµπορικό Πάρκο θα τεθεί σε 
λειτουργία εντός του 2011. Η κατασκευή χρηµατοδοτείται µέσω ιδίων κεφαλαίων και οµολογιακού 
δανείου (Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Κύπρου). Η Εταιρία έχει ήδη υπογράψει προσύµφωνα και 
συµφωνητικά µίσθωσης που καλύπτουν πάνω από το 50% των προς µίσθωση χώρων του εµπορικού 
πάρκου, και βρίσκεται σε φάση διαπραγµάτευσης µε υποψήφιους µισθωτές για τη µίσθωση και των 
υπολοίπων χώρων.  
 

• Συνεχίστηκε η προώθηση των πωλήσεων του οικιστικού συγκροτήµατος «Ampelia». Στην 
κλειόµενη χρήση µεταβιβάστηκαν συνολικά επτά κατοικίες, επιτυγχάνοντας σωρευτικό ποσοστό 
ολοκλήρωσης πωλήσεων 79%. 
 

• Η Εταιρία διαχειρίστηκε τη διαπραγµάτευση της έµµεσης συµµετοχής της µητρικής  ΕΛΛΑΚΤΩΡ 
ΑΕ στην εταιρία CITY GATE η οποία κατασκευάζει κτήριο γραφείων στο Βουκουρέστι. Μέσω της 
διαπραγµάτευσης αυτής  διασφαλίστηκε το δικαίωµα πώλησης (put option) της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, 
το οποίο ασκήθηκε εντός του 2009. Η συνολική αµοιβή για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες ορίστηκε 
σε 1,8 εκ. €. 
 

• Η ανέγερση του οικιστικού συγκροτήµατος στην λίµνη Μπανεάσα του Βουκουρεστίου έχει 
προσωρινά διακοπεί από το 2008 λόγω της οικονοµικής κρίσης στη Ρουµανία. Οι εκτελεσµένες 
εργασίες αφορούν στο φέροντα οργανισµό, έως το επίπεδο οροφής υπογείων. Η Εταιρία εξετάζει 
την αναθεώρηση της οικοδοµικής άδειας µε στόχο την πιο ευέλικτη εµπορική αξιοποίηση του 
συγκροτήµατος όταν οι οικονοµικές συνθήκες στη χώρα επιτρέψουν την επανεκκίνηση των 
εργασιών. 
 

• Ολοκληρώθηκαν οι ανασκαφικές εργασίες στο οικόπεδο της Λεωφόρου Αθηνών (Ακαδηµία 
Πλάτωνος) και αναµένεται η αποδέσµευση αυτού από την αρχαιολογική υπηρεσία, µετά την 
συνεδρίαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συµβουλίου (ΚΑΣ). Η συνέχιση των εργασιών 
οικοδόµησης του συγκροτήµατος γραφείων, συνολικής δοµήσιµης επιφάνειας 19.000 τ.µ. θα γίνει 
υπό την προϋπόθεση εύρεσης υποψηφίου µισθωτή/αγοραστή. 
 

• Συνεχίστηκε η διαδικασία πολεοδόµησης του οικοπέδου 6.500 τ.µ. στην Ελευσίνα. Η Εταιρία 
συνέχισε µέχρι τον Σεπτέµβριο τις αρχαιολογικές ανασκαφές, τις οποίες σταµάτησε προσωρινά, 
λόγω της οικονοµικής συγκυρίας δεδοµένου ότι η διαδικασία πολεοδόµησης δεν έχει ολοκληρωθεί. 
Στο εν λόγω ακίνητο θα ανεγερθεί κτήριο εµπορικών χρήσεων, συνολικής επιφάνειας 9.400 τ.µ.  
 

• Η Ένωση Εταιρειών για τη διεκδίκηση του Έργου «Παραχώρηση του δικαιώµατος διαχείρισης και 
εκµετάλλευσης για 50 έτη του Εµπορικού Κέντρου, δοµήσιµης επιφάνειας 55.000 τ.µ. περίπου του 
Ολυµπιακού Χωριού», στην οποία η Εταιρία συµµετέχει µε ποσοστό 60%, ανακηρύχθηκε 
προσωρινός ανάδοχος από την ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ Α.Ε.  
 

• Η Εταιρία απέσυρε το ενδιαφέρον της από τη διεκδίκηση των έργων παραχώρησης  των κτηµάτων 
Αλυκών Αναβύσσου και Αφάντου Ρόδου της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ, 
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λόγω των κινδύνων που πρόεκυπταν από το σχετικό θεσµικό πλαίσιο. Ανάλογα κινήθηκε στην 
περίπτωση του διαγωνισµού για την «Μακροχρόνια παραχώρηση δικαιώµατος διαχείρισης και 
εκµετάλλευσης του Κτιριακού Συγκροτήµατος του τερµατικού σταθµού της ΓΑΙΑΟΣΕ στο λιµάνι 
του Πειραιά» λόγω αβεβαιοτήτων στη διαδικασία πολεοδόµησης καθώς και των επαχθών 
συµβατικών όρων παραχώρησης. 

 

2. Κυριότερα Οικονοµικά Στοιχεία του 2009. 

O Όµιλος εµφάνισε το 2009 έσοδα 4,6 εκ. €, µειωµένα κατά 76% σε σχέση µε το 2008 και παρουσίασε 
ζηµίες προ φόρων 2,08 εκ. €. Τα έσοδα του Οµίλου προέρχονται από την δραστηριότητά του στην Ελλάδα, 
καθώς η δραστηριότητα στο εξωτερικό βρίσκεται στο στάδιο ανάπτυξης. Οι δύο χρήσεις δεν είναι 
απολύτως συγκρίσιµες καθώς στα τέλη του 2008 υπογράφηκε το συµβόλαιο πώλησης µε την 
MCARTHURGLEN Hellas ΕΠΕ, για την πώληση τµήµατος του ακινήτου της θυγατρικής ΓΥΑΛΟΥ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε., συνολικού τιµήµατος 13,7 εκ. €. Επισηµαίνεται επίσης ότι τα έσοδα 
της χρήσης 2009, που αφορούν την πώληση κατοικιών του οικιστικού συγκροτήµατος “Αmpelia”, σε σχέση 
µε την χρήση 2008 είναι µειωµένα κατά 50% περίπου λόγω της οικονοµικής κρίσης στην αγορά στέγης.  

 
Τα βασικά οικονοµικά µεγέθη της χρήσης 2009 για την Εταιρία και τις θυγατρικές της, καθώς και οι 
µεταβολές αυτών σε σχέση µε το προηγούµενο έτος παρουσιάζουν τα παρακάτω σηµαντικά στοιχεία: 
 
• Η µητρική Εταιρία REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

παρουσίασε κέρδη µετά από φόρους 3,4 εκ. € έναντι ζηµιών µετά από φόρους 2,0 εκ. € το 
προηγούµενο έτος. Η αύξηση της κερδοφορίας οφείλεται κυρίως στην παρουσίαση ποσού 4,5 εκ. € 
στα «Έσοδα συµµετοχών», τα οποία προτάθηκαν προς διανοµή µε Απόφαση της Έκτακτης Γενικής 
Συνέλευσης της 10ης Σεπτεµβρίου 2008, της θυγατρικής ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΕ και εγκρίθηκαν µε 
την Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29 Ιουνίου 2009 της θυγατρικής. Κατά την 
κλειόµενη χρήση ο κύκλος εργασιών για την Εταιρία αφορά πωλήσεις κατοικιών του οικιστικού 
συγκρότηµατος «Αmpelia» και παροχή υπηρεσιών.  
 

• Η εταιρία ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ Α.Ε. παρουσίασε κέρδη µετά από φόρους 0,5 εκ. € έναντι κερδών 1,4 
εκ. € το προηγούµενο έτος. Η εταιρία έχει ολοκληρώσει τις πωλήσεις του οικιστικού της 
συγκροτήµατος.  
 

• Η εταιρία ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. παρουσίασε ζηµίες µετά από φόρους 0,06 
εκ. € έναντι κερδών ποσού 2,3 εκ. € στη χρήση 2008. Η µείωση των κερδών οφείλεται στο γεγονός ότι 
στα τέλη της προηγούµενης χρήσης είχε πραγµατοποιηθεί η πώληση τµήµατος του ακινήτου 
ιδιοκτησίας της εταιρίας, στην εταιρία MACARTHURGLEN HELLAS Ε.Π.Ε έναντι τιµήµατος € 13,9 
εκ.  
 

• Οι εταιρείες ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. και PMS PARKING SYSTEMS A.E. είχαν το 2009 
µηδενικό κύκλο εργασιών και παρουσίασαν συνολικά κέρδη µετά από φόρους 0,3 εκ. € έναντι ζηµιών 
0,4 εκ. € το 2008. Η κερδοφορία οφείλεται στα έσοδα από είσπραξη αποζηµιώσεων απαλλοτριώσεων 
της «ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ», σύµφωνα µε τις ΚΥΑ 1026882/1891/010/2005, 
και 1026881/1887/010/2005 συνολικού ποσού € 0,9 εκ. €.  

• Οι θυγατρικές εταιρείες εξωτερικού CLH ESTATE S.R.L. και ΡROFIT CONSTRUCT S.R.L µε έδρα 
τη Ρουµανία, CORREA HOLDINGS LTD και KARTEREDA HOLDINGS LIMITED µε έδρα την 
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Κύπρο, παρουσίασαν σε επίπεδο υποοµίλων συνολικές ζηµίες µετά από φόρους ύψους 1,95 εκ. € 
έναντι 3,7 εκ. € της χρήσης 2008. Οι ζηµίες οφείλονται κυρίως σε συναλλαγµατικές διαφορές και σε 
χρηµατοοικονοµικά έξοδα. 
 

• Η εταιρία 3G A.E., στην οποία η Εταιρία συµµετέχει κατά 50%, παρουσίασε το 2009 κέρδη µετά από 
φόρους 0,07 εκ. €, περίπου την ίδια κερδοφορία µε τη χρήση του 2008.  

 
Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται συνοπτικά οι µεταβολές βασικών µεγεθών των απλών και 
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρίας. 
 
 

ποσά σε € ΟΜΙΛΟΣ 
 1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2008 Μεταβολή 
Κύκλος εργασιών 4.562.577 19.369.869 (76,4%) 

Μεικτά κέρδη/(ζηµίες) 1.059.326 3.669.700 (71,1%) 

Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων (2.079.457) (1.930.131) 7,7% 

Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους  (2.333.053) (2.883.033) (19,1%) 
 

ποσά σε € ΕΤΑΙΡΙΑ 
 1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2008 Μεταβολή 
Κύκλος εργασιών 4.987.007 6.253.446 (20,3%) 
Μεικτά κέρδη/(ζηµίες) 1.197.919 602.354 98,9% 
Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων 3.416.972 (1.868.323) 282,9% 
Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους 3.407.268 (1.961.544) 273,7% 

 

3. Κίνδυνοι και αβεβαιότητες 

Παρατίθενται συνοπτικά οι σηµαντικότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες στους οποίους  εκτίθεται ο Όµιλος. 
Ενδεικτικά αναφέρονται ο κίνδυνος αγοράς (µεταβολές σε τιµές αγοράς ακινήτων), ο πιστωτικός κίνδυνος, 
ο κίνδυνος ρευστότητας, ο συναλλαγµατικός κίνδυνος και ο κίνδυνος από µεταβολές επιτοκίων. 

Η διαχείριση κινδύνων παρακολουθείται από την οικονοµική διεύθυνση και διαµορφώνεται στα πλαίσια 
κανόνων εγκεκριµένων από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο παρέχει οδηγίες και 
κατευθύνσεις για τη γενική διαχείριση των κινδύνων.  

Κίνδυνος αγοράς 

O κίνδυνος αγοράς συνίσταται στον κίνδυνο αλλαγής τιµών. Ο κλάδος της ανάπτυξης των ακινήτων 
εµπεριέχει κινδύνους που µπορεί να σχετίζονται µε παράγοντες όπως η γεωγραφική θέση του ακινήτου, η 
εµπορικότητά του, το είδος της χρήσης του ακινήτου ανάλογα µε τις µελλοντικές εξελίξεις και τάσεις που 
επικρατούν στην αγορά. Όλα τα παραπάνω µπορούν να επιφέρουν άµεση επίδραση στην εµπορική αξία 
ενός ακινήτου. Επιπλέον το οικονοµικό κλίµα που επικρατεί τόσο στην τοπική όσο και στη διεθνή αγορά 
επηρεάζει την εµπορική αναβάθµιση ή υποβάθµιση της αξίας µε αποτέλεσµα την θετική ή αρνητική εξέλιξη 
στον κλάδο. Οι διακυµάνσεις προκαλούν κλίµα ανασφάλειας στους επενδυτές οι οποίοι µπορεί να 
οδηγηθούν σε αναζήτηση άλλων µορφών επένδυσης. Ο Όµιλος επικεντρώνει την δραστηριότητά του σε 
περιοχές για τις οποίες υπάρχει ζήτηση και εµπορικότητα σύµφωνα µε τα σηµερινά δεδοµένα και τις 
συνθήκες που επικρατούν στην αγορά των ακινήτων. Η πολιτική του Οµίλου για τα επενδυτικά ακίνητα που 



 

REDS Ανώνυµη Εταιρία Ανάπτυξης Ακινήτων & Υπηρεσιών 
                                                                              Ετήσια Οικονοµική Έκθεση  
                           για τη χρήση  από 1η Ιανουαρίου έως  31η  ∆εκεµβρίου 2009 

  

 

 

(8) / (81) 

κατέχει είναι η αποτίµησή τους στο ιστορικό κόστος και όχι σε εύλογη αξία, µε αποτέλεσµα την µειωµένη 
έκθεση στον κίνδυνο των µεταβολών των τιµών της αγοράς. Η Εταιρία παρακολουθεί µε εκτιµήσεις την 
εύλογη αξία του χαρτοφυλακίου της, οι εκτιµήσεις αυτές γίνονται από ανεξάρτητους ορκωτούς εκτιµητές 
βασίζονται δε, σε παραδοχές και εκτιµήσεις για τις αποδόσεις των ακινήτων εφαρµόζοντας τα διεθνώς 
θεσµοθετηµένα και αποδεκτά µοντέλα εκτίµησης. 

Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο πιστωτικός κίνδυνος αφορά περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων των συµβαλλοµένων να 
εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους και ιδιαιτέρως στην περίπτωση του Οµίλου ο κίνδυνος σε σχέση µε τις 
απαιτήσεις προέρχεται από πωλήσεις ακινήτων. Για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων ο Όµιλος 
πραγµατοποιεί συναλλαγές µε πελάτες – µισθωτές µε επαρκή πιστοληπτική ικανότητα και παράλληλα 
δέχεται επαρκείς εγγυήσεις, ώστε να µην παρατηρούνται φαινόµενα επισφάλειας.  

∆υνητικός πιστωτικός κίνδυνος υπάρχει και στα διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα, καθώς και στις 
επενδύσεις.  Στις περιπτώσεις αυτές, ο κίνδυνος µπορεί να προκύψει από αδυναµία του αντισυµβαλλόµενου 
να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του προς τον Όµιλο. Για την ελαχιστοποίηση αυτού του πιστωτικού 
κινδύνου, ο Όµιλος, στο πλαίσιο εγκεκριµένων πολιτικών από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, θέτει όρια στο 
βαθµό έκθεσης σε κάθε µεµονωµένο χρηµατοοικονοµικό ίδρυµα. Επίσης, όσον αφορά προϊόντα 
καταθέσεων, ο Όµιλος συναλλάσσεται µόνο µε αναγνωρισµένα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα υψηλής 
πιστοληπτικής διαβάθµισης. 

Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας σχετίζεται µε τη δυνατότητα της Εταιρίας και του Οµίλου να εκπληρώνει τις 
χρηµατοοικονοµικές του υποχρεώσεις όταν αυτές γίνονται απαιτητές. Για τη διαχείριση του κινδύνου 
ρευστότητας, ο Όµιλος προϋπολογίζει και παρακολουθεί τις χρηµατοροές του και ενεργεί κατάλληλα ώστε 
να υπάρχουν ρευστά διαθέσιµα και µε εξασφαλισµένη επάρκεια τραπεζικών πιστωτικών ορίων. Ο Όµιλος 
διαθέτει σηµαντικά πιστωτικά όρια για να καλύψει ανάγκες που ενδέχεται να προκύψουν σε ρευστά 
διαθέσιµα. 

Συναλλαγµατικός κίνδυνος 

Είναι ο κίνδυνος αρνητικού επηρεασµού της αποτίµησης µιας επένδυσης σε ξένο νόµισµα, λόγω της 
διακύµανσης των συναλλαγµατικών ισοτιµιών. Ο Όµιλος εκτίθεται σε κίνδυνο συναλλαγµατικών ισοτιµιών 
από τις επενδύσεις και την δραστηριοποίησή του στην Ρουµανία, καθώς οι τιµές είναι σε τοπικό νόµισµα 
ενώ η χρηµατοδότηση της αγοράς των ακινήτων έχει συναφθεί σε Ευρώ. Ο Όµιλος αξιολογεί το 
συναλλαγµατικό κίνδυνο και ενδεχόµενη αντιστάθµιση του συναλλαγµατικού κινδύνου µε παράγωγα 
προϊόντα. 

Κίνδυνος από µεταβολές επιτοκίων 

Ο δανεισµός του Οµίλου είναι σε κυµαινόµενο επιτόκιο και  όλο το µέρος του δανεισµού σε Ευρώ. Ως εκ 
τούτου, ο κίνδυνος επιτοκίου προέρχεται  από µεταβολές των επιτοκίων του Ευρώ, για µακροπρόθεσµα 
δάνεια. Ο Όµιλος παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων καθώς και τη διάρκεια και τη φύση των 
χρηµατοδοτικών αναγκών των θυγατρικών εταιρειών. Οι αποφάσεις για τη διάρκεια των δανείων αλλά και 
τη σχέση µεταξύ κυµαινόµενου και σταθερού επιτοκίου λαµβάνονται σε µεµονωµένη βάση από τη 
διοίκηση. 

Πέραν των ανωτέρω, η τρέχουσα χρηµατοπιστωτική κρίση έχει οδηγήσει σε αναπροσαρµογή των 
τρεχουσών εµπορικών αξιών των ακινήτων µε αποτέλεσµα ο Όµιλος να αντιµετωπίζει κίνδυνο µη επίτευξης 
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των αναµενόµενων αποδόσεων στις σχεδιαζόµενες επενδύσεις. Η γενικότερη ύφεση του 
χρηµατοπιστωτικού τοµέα έχει ως συνέπεια τον περιορισµό της διαθεσιµότητας χρηµατοδότησης και την 
σηµαντική αύξηση των περιθωρίων δανεισµού που αντισταθµίζεται βέβαια από την µείωση των επιτοκίων 
βάσης (π.χ. Euribor). Επιπρόσθετα η διαθέσιµη χρηµατοδότηση είναι για βραχυπρόθεσµη σχετικά διάρκεια. 
Οι παραπάνω παράγοντες, όπως επίσης και το µειωµένο αγοραστικό ενδιαφέρον επηρεάζουν αρνητικά την 
οικονοµική απόδοση σχεδιαζόµενων προς υλοποίηση έργων αλλά και τα πλάνα ανάπτυξης του Οµίλου 
γενικότερα.  
 

4. Προοπτικές  

Οι προοπτικές για τον εγχώριο κλάδο των ακινήτων τόσο για το τρέχον έτος όσο και για τα επόµενα 
εξαρτώνται από την πορεία της ελληνικής οικονοµίας, η οποία δεν έχει ακόµα δείξει σηµεία ανάκαµψης. 
Κατά συνέπεια, επιβάλλεται συντηρητική προσέγγιση στον σχεδιασµό και την ανάπτυξη των προς 
υλοποίηση έργων. Η διοίκηση της REDS θα επικεντρωθεί στην προώθηση των υφιστάµενων ακινήτων της, 
παρακολουθώντας την αγορά και αξιολογώντας επενδυτικές ευκαιρίες τόσο Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό 
κρίνοντας κατά περίπτωση την αποδοτικότητα των επενδύσεων και τον εντοπισµό των ευκαιριών που 
µπορεί να προκύψουν.  

 
 
Οι στόχοι του 2010 σχετικά µε τα υφιστάµενα έργα περιλαµβάνουν: 
 
 
• Εµπορικό – Ψυχαγωγικό – Πολιτιστικό Κέντρο στην Κάντζα Παλλήνης. Εντός του 2010, τελικά, 

αναµένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισης της οριοθέτησης της ΠΟΑΠ∆, µετά την 
καθυστέρηση που σηµειώθηκε λόγω της κυβερνητικής αλλαγής. Μετά την έγκριση αυτή και των όρων 
που θα περιλαµβάνει θα συνταχθεί ο φάκελος της πολεοδοµικής µελέτης και των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων αυτής για τη λήψη εγκρίσεων/γνωµοδοτήσεων από τους αρµοδίους φορείς. Αυτή η 
διαδικασία ολοκληρώνεται µε την έκδοση του Προεδρικού ∆ιατάγµατος πολεοδόµησης της έκτασης, η 
όποια αναµένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2011. 

 
• Εµπορικό Πάρκο στη Γυαλού Σπάτων. Το 2010 θα υλοποιηθεί το σηµαντικότερο τµήµα της 

κατασκευής του Εµπορικού Πάρκου. Η Εταιρία έχει ως στόχο στο ίδιο χρονικό διάστηµα να 
εξασφαλίσει µισθώσεις για το 85% της προς µίσθωση επιφανείας.  
 

• Οικιστικό συγκρότηµα Ampelia στην Κάντζα Αττικής. Αναµένεται να συνεχισθούν οι πωλήσεις του 
οικιστικού συγκροτήµατος (79% των κατοικιών έχουν πωληθεί).  

 
• Οικιστικό συγκρότηµα στο οικόπεδο της Βίλλας Καµπά στην Κάντζα Παλλήνης. Η Εταιρία θα 

ξεκινήσει τις δοκιµαστικές τοµές και παράλληλα θα υποβάλει φάκελο άδειας στις αρµόδιες υπηρεσίες 
αδειοδότησης, προκειµένου να αναπτύξει οικιστικό συγκρότηµα δοµήσιµης επιφάνειας 2.300 τ.µ. 
περίπου. 

 
• Κτήριο γραφείων στην Ακαδηµία Πλάτωνος, Αθήνα. Μετά την αποδέσµευση του οικοπέδου από το 

αρµόδιο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συµβούλιο η Εταιρία θα προχωρήσει στην ανέγερση του κτιρίου, 
µέχρι την κατάσταση ψυχρού κελύφους, υπό την προϋπόθεση της εξασφάλισης χρηστών. 
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• Οικιστικό συγκρότηµα στην Λίµνη Μπανεάσα του Βουκουρεστίου. Η Εταιρία θα ολοκληρώσει όλες 
τις απαραίτητες αδειοδοτικές διαδικασίες του νέου σχεδιασµού του συγκροτήµατος, ώστε να είναι 
έτοιµη για την επανέναρξη της κατασκευής όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν. 

 
• Κτηριακό συγκρότηµα µικτής χρήσης στην περιοχή Splaiul Unirii του Βουκουρεστίου. Θα 

συνεχιστεί η διαδικασία πολεοδόµησης του ακίνητου επανεκτιµώντας τα δεδοµένα της τοπικής 
κτηµαταγοράς µε στόχο την αδειοδότηση του κτιριακού συγκροτήµατος µεικτής χρήσης και την έναρξη 
κατασκευής του υπό την προϋπόθεση εξασφάλισης σηµαντικού ποσοστού χρηστών.  

 
• Κτήριο εµπορικών χρήσεων στην Ελευσίνα. Η έκδοση του Προεδρικού ∆ιατάγµατος Πολεοδόµησης 

αναµένεται εντός του 2010, προκειµένου στη συνέχεια να προχωρήσουν οι διαδικασίες για την έκδοση 
της οικοδοµικής άδειας. 

 
• Σύµβαση παραχώρησης της «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε.». Θα συνεχιστούν οι 

εργασίες περιβαλλοντικής και οικοδοµικής αδειοδότησης του Εκθεσιακού/Συνεδριακού Κέντρου και 
Εµπορικού Κέντρου Κρουαζιέρας. 

 
 

5. Γεγονότα µετά την 31.12.2009 

∆εν υπάρχουν σηµαντικά γεγονότα µετά την  31η ∆εκεµβρίου 2009 έως και την ηµεροµηνία έγκρισης των 
οικονοµικών καταστάσεων. 

6.   Σηµαντικές συναλλαγές µεταξύ των συνδεδεµένων µερών 

Οι σηµαντικότερες συναλλαγές της Εταιρίας µε συνδεδεµένα µε αυτή πρόσωπα κατά την έννοια του ∆ΛΠ 
24 αφορούν συναλλαγές της Εταιρίας µε τις ακόλουθες θυγατρικές της (συνδεδεµένες µε αυτήν 
επιχειρήσεις κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920), οι οποίες και παρατίθενται στον 
ακόλουθο πίνακα, καθώς και συναλλαγές µε διοικητικά στελέχη της Εταιρίας και του Οµίλου : 
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Ποσά προηγούµενης χρήσης 2008 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆ιεταιρικές συναλλαγές ποσά σε € 

Εταιρία 
Πωλήσεις 
αγαθών & 
υπηρεσιών 

Έσοδα 
συµµετοχών 

Αγορές 
αγαθών & 
υπηρεσιών Απαιτήσεις Υποχρεώσεις 

Μητρική           

ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ - - 272.766 - 122.173 

            

Θυγατρικές           

ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. 956.550 - - 2.120.171   

ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. 57.054 - - 281.185   

ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ Α.Ε. 105.798 - - 143.821   

3G AE - 75.271 - -   

P.M.S PARKING SYSTEMS A.E. 3.922 - - 9.848   

            

Λοιπά συνδεδεµένα  µέρη           

ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - - 830.196 69.000 136.684 

ΕΛΛ. ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ - - - 88.594 - 

∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΛΚΗ ΑΕ 187.522 - - 396.499   

ΓΥΑΛΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ 11.706 - - 29.252   

ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ ΑΕ - - 27.276   2.333 

ΚΑΝΤΖΑ Α.Ε. 9.599 - - 33.136   

ΣΥΝΟΛΟ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ 1.123.324 75.271 - 2.555.025 - 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΓΓΕΝΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ 208.827 - 1.130.238 616.481 261.190 
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Ποσά κλειόµενης  χρήσης 2009 : 

 

∆ιεταιρικές συναλλαγές ποσά σε € 

Εταιρία 
Πωλήσεις 
αγαθών & 
υπηρεσιών 

Έσοδα 
συµµετοχών 

Αγορές 
αγαθών & 
υπηρεσιών Απαιτήσεις Υποχρεώσεις 

Μητρική           

ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ - - 257.124 - 25.884 

            

Θυγατρικές           

ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. 528.246   - -   

ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. 119.819   - 406.890   

ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ Α.Ε. 5.498 4.500.000 - - 1.200.000 

3G AE - 69.660 - -   

P.M.S PARKING SYSTEMS A.E. 1.922   - 9.848   

            

Λοιπά συνδεδεµένα  µέρη           

ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ     8.875 69.000 147.246 

ΕΛΛ. ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ -   - 88.594   

∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΛΚΗ ΑΕ 69.409   - 473.643   

ΓΥΑΛΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ 15.706   - 41.153   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ -   20.000 - 23.800 

STARTMART LTD 1.800.000   - -   

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΕ 50.000   - -   

ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ ΑΕ -   20.533 - 1.623 

ΚΑΝΤΖΑ Α.Ε. 9.599   - 40.276   

ΣΥΝΟΛΟ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ 655.485 4.569.660 - 416.738 1.200.000 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΓΓΕΝΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ 1.944.714 - 306.532 712.666 198.553 

 

Αναφορικά µε τις ανωτέρω συναλλαγές διευκρινίζονται τα εξής: 

Τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών αφορούν παροχή υπηρεσιών τεχνικών συµβουλών και 
διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας, τιµολόγηση δαπανών και εργολαβικές συµβάσεις προς τις θυγατρικές 
και συγγενείς εταιρίες της REDS ΑΕ. Κατά την διάρκεια της χρήσης µέσω της τριµερούς υπογραφείσας 
σύµβασης µεταξύ των εταιρειών ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, STARTMART Ltd και REDS AE η Εταιρία ανέλαβε το 
Project Management που αφορούσε τη διαχείριση του έργου «CITY GATE» στη Ρουµανία, µε την 
διενέργεια όλων των απαραίτητων πράξεων για την ανάπτυξη, κατασκευή, ολοκλήρωση και εκµετάλλευση 
δύο υπό ανέγερση κτιρίων, βάσει συµβάσεων παραχώρησης από το ∆ήµο Βουκουρεστίου. Η συνολική 
αµοιβή ορίστηκε σε ποσό ευρώ 1,8εκ. 

Oι αγορές αγαθών και υπηρεσιών αφορούν κυρίως µίσθωση ακινήτου και τιµολόγηση δαπανών της 
µητρικής εταιρίας ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ προς την REDS AE, και εργολαβική σύµβαση της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ για το 
ακίνητο της «Ακαδηµίας Πλάτωνος». 
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Οι υποχρεώσεις της Εταιρίας αφορούν τη σύµβαση µίσθωσης µε την µητρική ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, τη 
σύµβαση εργολαβίας µε την ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ και το προσύµφωνο πώλησης των µετοχών µεταξύ REDS ΑΕ 
και της θυγατρικής της ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΕ για την 100% θυγατρική της πρώτης ΚΑRTEREDA 
HOLDING Ltd µε έδρα την Κύπρο. Το συνολικό τίµηµα της προσυµφωνηµένης αγοραπωλησίας ορίστηκε 
σε ποσό 10.020.000 ευρώ, δόθηκε δε προκαταβολή ποσού 1,2 εκ. €. Η οριστική σύµβαση τελεί υπό την 
προϋπόθεση ολοκλήρωσης κατασκευής του έργου «NAIADES RESIDENCE PROJECT» ανέγερση και 
αξιοποίηση συγκροτήµατος κατοικιών στην Ρουµανία, κάτοχος του έργου αυτού είναι η Εταιρία CLH 
ESTATE Srl µε έδρα την Ρουµανία, και κατά 100% θυγατρική της ΚΑRTEREDA HOLDING Ltd. Η 
ολοκλήρωση του εν λόγω έργου δεν αναµένεται εντός του 2010. 

Οι απαιτήσεις της Εταιρίας αφορούν κυρίως σε απαιτήσεις από την παροχή υπηρεσιών τεχνικών 
συµβουλών και διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας καθώς και διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης προς 
τις εταιρίες του Οµίλου. 

Τα έσοδα από συµµετοχές αφορούν µερίσµατα από τις θυγατρικές ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΕ και 3G AE. 

 

Επιπλέον :  

Οι αµοιβές των διευθυντικών στελεχών και µελών της ∆ιοίκησης του Οµίλου, κατά την χρήση 01.01.-
31.12.2009 ανήλθαν σε € 515 χιλ. 

∆εν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε µέλη του ∆.Σ. ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη του Οµίλου (και τις 
οικογένειες αυτών). 

∆εν υπάρχουν µεταβολές των συναλλαγών µεταξύ της Εταιρίας και των συνδεδεµένων µε αυτήν προσώπων 
οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν ουσιαστικές συνέπειες στη χρηµατοοικονοµική θέση και τις επιδόσεις της 
Εταιρίας για την χρήση 01.01.-31.12.2009. 

Όλες οι συναλλαγές που περιγράφονται ανωτέρω έχουν πραγµατοποιηθεί µε τους συνήθεις όρους της 
αγοράς. 

Η παρούσα Ετήσια Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την χρήση 01.01.-31.12.2009 έχει αναρτηθεί 
στο διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.reds.gr 
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ΣΤ. Επεξηγηµατική Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας REDS ΑΕ για τη 
διαχειριστική χρήση 2009, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 7 του Ν.3556/2007, όπως ισχύει. 

 

1α. ∆ιάρθρωση µετοχικού κεφαλαίου. 

Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε ευρώ 75.239.698,04 και διαιρείται σε 57.434.884 
µετοχές, ονοµαστικής αξίας ευρώ 1,31 εκάστη. Όλες οι µετοχές είναι κοινές ονοµαστικές µε δικαίωµα 
ψήφου, εισηγµένες προς διαπραγµάτευση στην αγορά Αξιών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και 
συγκεκριµένα στην κατηγορία της Μικρής - Μεσαίας  Κεφαλαιοποίησης.. 

1β. ∆εν υφίστανται καταστατικοί περιορισµοί στη µεταβίβαση µετοχών, πλην των εκ του νόµου 
προβλεποµένων. 

1γ. Σηµαντικές άµεσες ή έµµεσες συµµετοχές την 31.12.2009, κατά την έννοια των διατάξεων του Ν. 
3556/2007. 

   

  ΜΕΤΟΧΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ 

1 ΕΛΛΑΚΤΩΡ  ΑΕ 55,40% 

2 ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ  10,21% 

3 DAMIANCO HOLDINGS Ltd 7,14% 

   

1δ. ∆εν υφίστανται κάτοχοι µετοχών οι οποίες, δυνάµει καταστατικής διατάξεως, παρέχουν ειδικά δικαιώµατα 
ελέγχου. 

1ε. ∆εν υφίστανται καταστατικοί περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου και στις προθεσµίες ασκήσεως 
δικαιωµάτων ψήφου, πλην των εκ του νόµου προβλεποµένων. 

1στ. ∆εν υφίστανται συµφωνίες µεταξύ µετόχων, οι οποίες είναι γνωστές στην Εταιρία και συνεπάγονται 
περιορισµούς στη µεταβίβαση µετοχών ή περιορισµούς στην άσκηση δικαιωµάτων ψήφου. 

1ζ. ∆εν υφίστανται κανόνες για το διορισµό και την αντικατάσταση µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 
καθώς και για την τροποποίηση του Καταστατικού, που διαφοροποιούνται από τα προβλεπόµενα στον κ.ν. 
2190/1920. 

1η. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ή ορισµένα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν έχουν την αρµοδιότητα για 
την έκδοση νέων µετοχών ή την αγορά ιδίων µετοχών κατ’ άρθρο 16 κ.ν. 2190/1920, παρά µόνο κατά τους 
ορισµούς του νόµου. 

1θ. ∆εν υφίσταται σηµαντική συµφωνία που έχει συνάψει η Εταιρία και η οποία τίθεται σε ισχύ, τροποποιείται 
ή λήγει σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρίας κατόπιν δηµοσίας προτάσεως. 
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1ι. ∆εν υφίσταται συµφωνία, που η Εταιρία έχει συνάψει µε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή µε το 
προσωπικό της, η οποία προβλέπει αποζηµίωση σε περίπτωση παραιτήσεως ή απολύσεως χωρίς βάσιµο 
λόγο ή τερµατισµού της θητείας ή της απασχολήσεως τους εξαιτίας δηµοσίας προτάσεως, παρά µόνο υπό 
τους ορισµούς του νόµου.  

 

Κηφισιά,   24  Μαρτίου 2010 

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 

∆ηµήτριος Κούτρας 
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Γ. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή  

Προς τους Μετόχους της  Ανώνυµης Εταιρίας 

“REDS Ανώνυµη Εταιρία Ανάπτυξης Ακινήτων & Υπηρεσιών” 

Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες εταιρικές και τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας «REDS 
Ανώνυµη Εταιρία Ανάπτυξης Ακινήτων και Υπηρεσιών» και των θυγατρικών της, που αποτελούνται από την 
εταιρική και ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης της 31ης ∆εκεµβρίου 2009, τις εταιρικές και 
ενοποιηµένες καταστάσεις αποτελεσµάτων χρήσεως και καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών 
ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη 
σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες. 

Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις 

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και 
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, 
όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες, που 
η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών και ενοποιηµένων 
οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε 
λάθος. 

Ευθύνη του Ελεγκτή 

Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών 
καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας.  ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να 
σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι 
εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 

Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα 
ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες 
διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους 
ανακρίβειας των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε 
λάθος.  Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες 
που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών 
καταστάσεων της εταιρίας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, 
αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλείδων της 
εταιρίας.  Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών 
που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση 
της συνολικής παρουσίασης των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. 

Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη 
θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. 
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Γνώµη 

Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν 
εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρίας «REDS Ανώνυµη Εταιρία Ανάπτυξης 
Ακινήτων και Υπηρεσιών» και των θυγατρικών αυτής κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2009 και τη χρηµατοοικονοµική 
τους επίδοση και τις ταµειακές τους ροές τους για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα 
∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Θέµα Έµφασης 

Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη στη γνώµη µας, εφιστούµε την προσοχή σας στη σηµείωση 30 των 
συνηµµένων εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, στην οποία γίνεται αναφορά στην 
αβεβαιότητα που υφίσταται αναφορικά µε εκκρεµή δικαστική διαφορά µεταξύ της ενοποιούµενης εταιρίας 
«ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ Α.Ε.» και το ∆ήµο Παλλήνης. 

Έκθεση επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων 

Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου µε τις συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των 
οριζόµενων από τα άρθρα 43α, 107 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 

 

Αθήνα, 26 Μαρτίου 2010 

Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές                                                   Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

 

ΠράισγουωτερχαουςΚούπερς 

Ανώνυµος Ελεγκτική Εταιρία 

Λ. Κηφισίας 268, 152 32 Χαλάνδρι                                                       Μάριος Ψάλτης 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 113                                                                                   Α.Μ. ΣΟΕΛ 38081 
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Κατάσταση οικονοµικής θέσης 

Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ. 

Σηµείωση 31-∆εκ-09 31-∆εκ-08 31-∆εκ-09 31-∆εκ-08
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώµατα πάγια 7 187.241 218.221 105.535 114.477
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 8 5.462 21.844 2.083 14.042
Επενδύσεις σε ακίνητα 6 105.339.028 100.094.809 16.319.447 15.557.331
Επενδύσεις σε θυγατρικές 9 - - 49.500.357 39.514.676
Επενδύσεις σε κοινοπραξίες 10 - - 10.770 10.770
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 21 2.739.771 2.566.122 1.874.023 1.817.310

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 11 1.660.000 1.364.300 1.660.000 1.364.300
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 14 1.758.021 3.042.615 1.756.222 3.042.615

111.689.523 107.307.911 71.228.437 61.435.521
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέµατα 13 2.191.589 4.421.773 2.191.589 4.421.773
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 14 6.327.580 14.883.586 4.947.058 7.266.555

Χρεόγραφα 25 25 25 25
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 15 20.404.020 6.831.118 13.484.518 1.758.806

28.923.214 26.136.501 20.623.190 13.447.159
Σύνολο ενεργητικού 140.612.737 133.444.412 91.851.627 74.882.680
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους
Μετοχικό κεφάλαιο 16 75.239.698 51.889.447 75.239.698 51.889.447

Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο 16 1.434.519 95.973 1.434.519 95.973
Λοιπά αποθεµατικά 17 4.426.670 9.200.904 1.299.536 1.128.687
Κέρδη εις νέον 47.217.697 45.249.364 5.046.289 1.809.870
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 128.318.584 106.435.688 83.020.042 54.923.977

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
∆άνεια µακροπρόθεσµα 19 3.617.764 10.887.703 - -
Προβλέψεις Αποζηµίωσης Προσωπικού 22 90.256 60.600 74.296 60.600
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 21 286.535 - - -
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 18 42.976 42.976 42.976 42.976

4.037.531 10.991.279 117.271 103.576
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 18 1.172.916 1.690.184 1.724.374 5.743.900
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις (φόρος 
εισοδήµατος) 23.767 - - -
∆άνεια βραχυπρόθεσµα 19 6.880.000 14.016.034 6.880.000 14.000.000
Μερίσµατα πληρωτέα 9.939 11.226 9.939 11.226
Λοιπές προβλέψεις βραχυπρόθεσµες 20 170.000 300.000 100.000 100.000

8.256.622 16.017.444 8.714.313 19.855.127
Σύνολο υποχρεώσεων 12.294.153 27.008.723 8.831.585 19.958.702
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 140.612.737 133.444.412 91.851.627 74.882.680

Η ΕΤΑΙΡΙΑO OMIΛΟΣ

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 26  έως 72 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση αποτελεσµάτων 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ.  

Σηµ.
01/01-31/12/2009 01/01-31/12/2008 01/01-31/12/2009 01/01-31/12/2008

Έσοδα µίσθωσης επενδυτικών ακινήτων - - - -
Αποτέλεσµα από την επιµέτρηση στην εύλογη αξία των 
επενδυτικών ακινήτων - - - -

Αποτέλεσµα πώλησης επενδυτικών ακινήτων (250.741) 3.463.754 (250.741) 101.455

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 2.073.331 484.536 2.497.762 1.283.132

Μείον : ∆απάνες εκµετάλλευσης (763.264) (278.590) (1.049.102) (782.234)

Μικτό αποτέλεσµα από την επενδυτική δραστηριότητα 1.059.326 3.669.700 1.197.919 602.354

Λειτουργικά έξοδα 24  (3.333.019) (4.005.068) (2.186.015) (2.851.051)

Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκµετάλλευσης (καθαρά) 27  501.769 (1.301.121) 69.801 375.396

Έσοδα από µερίσµατα - - 4.569.660 75.271

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα /(έξοδα) - καθαρά 23  (307.533) (293.641) (234.393) (70.293)

Κέρδη /(ζηµίες)  προ φόρων (2.079.457) (1.930.131) 3.416.972 (1.868.323)

Φόρος εισοδήµατος 26  (253.596) (952.902) (9.704) (93.221)
Κέρδη /(ζηµίες) µετά από φόρους  (2.333.053) (2.883.033) 3.407.268 (1.961.544)

Κέρδη/(ζηµίες) ανά µετοχή -βασικά  (σε €) 28  (0,0490) (0,0728) 0,0716 (0,0495)

Η ΕΤΑΙΡΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 26 έως 72 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση συνολικών εσόδων 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ.  

 

01/01-31/12/2009 01/01-31/12/2008 01/01-31/12/2009 01/01-31/12/2008

Καθαρά κέρδη /(ζηµίες) χρήσης (2.333.053) (2.883.033) 3.407.268 (1.961.544)

Λοιπά Συνολικά Έσοδα

Συναλλαγµατικές διαφορές (472.848) 65.536 - -
Λοιπά συνολικά έσοδα /(ζηµίες) χρήσης (καθαρά, µετά 
από φόρους) (472.848) 65.536 - -
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα/(ζηµίες) χρήσης (2.805.901) (2.817.498) 3.407.268 (1.961.544)

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα/(ζηµίες) χρήσης 
αποδιδόµενα σε:

Ιδιοκτήτες της µητρικής (2.805.901) (2.817.498) 3.407.268 (1.961.544)

∆ικαιώµατα µειοψηφίας - - - -

Η ΕΤΑΙΡΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ
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Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 

Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ. 

Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεµατικό 
υπέρ το άρτιο

Λοιπά 
αποθέµατικα

Αποτελέσµατα 
εις νέον Σύνολο

1 Ιανουαρίου 2008 51.889.448 95.973 8.991.084 50.653.298 111.629.802
Καθαρό κέρδος /(ζηµία) χρήσης - - - (2.883.033) (2.883.033)
Συναλλαγµατικές διαφορές - - 65.536 65.536
Συνολικά έσοδα χρήσης - - 65.536 (2.883.033) (2.817.497)
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα - - - (2.376.616) (2.376.616)

Μεταφορά σε  Αποθεµατικά - - 144.284 (144.284) -

31 ∆εκεµβρίου 2008 51.889.448 95.973 9.200.905 45.249.364 106.435.689

1 Ιανουαρίου 2009 51.889.448 95.973 9.200.905 45.249.364 106.435.689

Καθαρό κέρδος/(ζηµίες) χρήσης - - - (2.333.053) (2.333.053)

Συναλλαγµατικές διαφορές - - (472.848) - (472.848)

Συνολικά έσοδα χρήσης - - (472.848) (2.333.053) (2.805.901)

Έκδοση µετοχικού κεφαλαίου 23.350.251 1.604.216 - - 24.954.467

Έξοδα αυξήσεως µετοχικού κεφαλαίου µετά 
φόρων - (265.670) - - (265.670)

Μεταφορά σε  Αποθεµατικά 198.614 (198.614) -

∆ιανεµηθέντα αποθεµατικά - - (4.500.000) 4.500.000 -

31 ∆εκεµβρίου 2009 75.239.699 1.434.519 4.426.670 47.217.697 128.318.584

Ο ΟΜΙΛΟΣ

 

Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεµατικό 
υπέρ το άρτιο

Λοιπά 
αποθέµατικα

Αποτελέσµατα 
εις νέον Σύνολο

1 Ιανουαρίου 2008 51.889.448 95.973 1.128.687 6.148.030 59.262.137

Καθαρό κέρδος/(ζηµίες) χρήσης - - - (1.961.544) (1.961.544)

Συνολικά έσοδα χρήσης - - - (1.961.544) (1.961.544)

∆ιανεµηθέντα µερίσµατα - - - (2.376.616) (2.376.616)

Μεταφορά σε  Αποθεµατικά - - - - -

31 ∆εκεµβρίου 2008 51.889.448 95.973 1.128.687 1.809.870 54.923.977

1 Ιανουαρίου 2009 51.889.448 95.973 1.128.687 1.809.870 54.923.977

Καθαρό κέρδος/(ζηµίες) χρήσης - - - 3.407.268 3.407.268

Συνολικά έσοδα χρήσης - - - 3.407.268 3.407.268

Έκδοση µετοχικού κεφαλαίου 23.350.251 1.604.216 - - 24.954.467

Έξοδα αυξήσεως µετοχικού κεφαλαίου µετά 
φόρων - (265.670) - - (265.670)

Μεταφορά σε  Αποθεµατικά 170.849 (170.849) -

31 ∆εκεµβρίου 2009 75.239.699 1.434.519 1.299.536 5.046.289 83.020.042

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 26 έως  72 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση ταµειακών ροών 

Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ. 

Σηµ. 31-∆εκ-09 31-∆εκ-08 31-∆εκ-09 31-∆εκ-08

Λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη /(ζηµίες) προ  φόρων (2.079.457) (1.930.131) 3.416.972 (1.868.323)

Πλέον/µείον προσαρµογές για:

Αποσβέσεις 6,7,8 251.288 270.843 48.519 60.251

Αποµείωση αποθεµάτων 13 150.000 - 150.000 -

Προβλέψεις 22 29.656 16.199 13.696 16.199

Συναλλαγµατικές διαφορές 517.364 2.328.715 - -
Αποτελέσµατα (έσοδα,έξοδα, κέρδη & ζηµιές) επενδυτικής 
δραστηριότητας (483.911) (2.513.221) (4.830.638) (459.775)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 23 729.490 1.260.625 463.965 345.215

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

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 2.080.183 12.334.120 2.080.183 1.781.399

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 11.043.455 (12.113.007) 3.784.034 (3.717.745)

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (465.848) (8.018.851) 480.474 (3.864.878)

(Μείωση) / αύξηση προβλέψεων - 150.000 - 100.000

Μείον :

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (787.880) (791.935) (463.965) (345.215)

Καταβεβληµένοι φόροι (1.185.810) (1.371.349) - (1.210.513)
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 9.798.531 (10.377.995) 5.143.240 (9.163.386)

Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση/ πώληση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών & λοιπών 
επενδύσεων 9 - (18.435.000) (10.000.000) (18.435.000)
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων και 
επενδύσεων σε ακίνητα (6.469.500) (11.563.182) (798.565) (2.256.654)

Εισπράξεις από πωλήσεις  ενσώµατων και άϋλων παγίων 11.720 1.185.819 11.130 2.300

Τόκοι εισπραχθέντες 23 312.733 1.110.817 101.821 386.135

Αγορά χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων διαθεσίµων προς 
πώληση 11 (295.700) (1.245.300) (295.700) (1.245.300)

Μερίσµατα εισπραχθέντα - - 62.694 4.575.271
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές  δραστηριότητες (β) (6.440.748) (28.946.846) (10.918.621) (16.973.248)

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 24.954.467 - 24.954.467 -

Πληρωµές για αύξηση µετοχικού κεφαλαίου  (332.087) - (332.087) -

∆άνεια αναληφθέντα 19 2.750.000 27.792.819 - 14.000.000

Αποπληρωµή δανεισµού 19 (17.155.973) (23.434.156) (7.120.000) -

Μερίσµατα πληρωθέντα (1.287) (2.367.195) (1.287) (2.367.195)

Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµατοδοτικές  δραστηριότητες (γ) 10.215.119 1.991.468 17.501.092 11.632.805

Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα 
περιόδου (α)+(β)+(γ) 15 13.572.903 (37.333.373) 11.725.712 (14.503.829)

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 15 6.831.118 44.164.490 1.758.806 16.262.635
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης  χρήσης 20.404.020 6.831.118 13.484.518 1.758.806

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 26 έως 72 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων 

1 Γενικές πληροφορίες 

H Εταιρία και ο  Όµιλος δραστηριοποιείται στον κλάδο “∆ιαχείριση Ακίνητης Περιουσίας”. Η κύρια δραστηριότητα 
της είναι η ανάπτυξη, πώληση και εκµετάλλευση  ακινήτων ιδιόκτητων ή λειτουργικά µισθωµένων. Ο Όµιλος 
δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στη Ρουµανία. 

Η Εταιρία έχει συσταθεί και είναι εγκατεστηµένη στην Ελλάδα και η διεύθυνση της έδρας της  είναι  Ερµού 25 Ν. 
Κηφισιά  Αττικής.  

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

Οι οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 24 Μαρτίου 2010, τελούν υπό την έγκριση 
της Γενικής Συνέλευσης και είναι διαθέσιµες στη διεύθυνση του διαδικτύου της εταιρίας  : www. reds.gr. 

 

2 Σύνοψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών 

2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων 

Οι βασικές λογιστικές αρχές που εφαρµόσθηκαν κατά τη σύνταξη αυτών των οικονοµικών καταστάσεων 
περιγράφονται παρακάτω. Αυτές οι αρχές έχουν εφαρµοσθεί µε συνέπεια για όλες τις χρήσεις  που παρουσιάζονται, 
εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. 

Οι παρούσες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) και τις ∆ιερµηνείες της Επιτροπής ∆ιερµηνειών των ∆ιεθνών Προτύπων 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ∆ΠΧΑ που έχουν εκδοθεί 
από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ∆ΛΠ). Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις έχουν 
συνταχθεί σύµφωνα µε τον κανόνα του ιστορικού κόστους εκτός από τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς 
πώληση και σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων, τα οποία έχουν αποτιµηθεί στην εύλογη αξία τους. 

Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ απαιτεί τη χρήση λογιστικών εκτιµήσεων και κρίσης 
από την ∆ιοίκηση κατά την εφαρµογή των λογιστικών πολιτικών που έχουν υιοθετηθεί. Οι περιοχές που εµπεριέχουν 
σηµαντικό βαθµό κρίσης ή πολυπλοκότητας, ή όπου υποθέσεις και εκτιµήσεις επηρεάζουν σηµαντικά τις οικονοµικές 
καταστάσεις αναφέρονται στη Σηµείωση 4. 

2.2 Νέα πρότυπα, διερµηνείες και τροποποίηση υφιστάµενων προτύπων 

Συγκεκριµένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης η µεταγενέστερα. Η εκτίµηση του Οµίλου 
σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερµηνειών παρατίθεται 
παρακάτω. 
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Πρότυπα υποχρεωτικά για τη χρήση που λήγει στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 

∆ΛΠ 1 (Αναθεωρηµένο) «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων»  

Το ∆ΛΠ 1 έχει αναθεωρηθεί για να αναβαθµίσει τη χρησιµότητα των πληροφοριών που παρουσιάζονται στις οικονοµικές 
καταστάσεις. Το αναθεωρηµένο πρότυπο δεν επιτρέπει την παρουσίαση των στοιχείων εσόδων και εξόδων (που δεν 
αποτελούν συναλλαγές µε µετόχους) στην κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων, αλλά απαιτεί αυτές τις συναλλαγές 
να παρουσιάζονται ξεχωριστά από τις συναλλαγές µε τους µετόχους. Όλες οι συναλλαγές µε µη µετόχους πρέπει να 
εµφανίζονται σε µία κατάσταση απόδοσης (performance statement). Οι οικονοµικές οντότητες µπορούν να επιλέξουν 
να παρουσιάζουν είτε µία κατάσταση (κατάσταση συνολικών εσόδων) είτε δύο καταστάσεις (κατάσταση 
αποτελεσµάτων και κατάσταση συνολικών εσόδων). Ο Όµιλος έχει αποφασίσει να παρουσιάζει δύο καταστάσεις.  

∆ΠΧΑ 8 «Κλάδοι ∆ραστηριοτήτων» 

Το πρότυπο αυτό αντικαθιστά το ∆ΛΠ 14, σύµφωνα µε το οποίο οι τοµείς αναγνωρίζονταν και παρουσιάζονταν µε βάση 
µια ανάλυση απόδοσης και κινδύνου. Σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 8 οι τοµείς αποτελούν συστατικά µιας οικονοµικής 
οντότητας που εξετάζονται τακτικά από το ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο / ∆ιοικητικό Συµβούλιο της οικονοµικής οντότητας 
(Chief Operating Decision Maker) και παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις µε βάση αυτήν την εσωτερική 
κατηγοριοποίηση.  

∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις»  

Η τροποποίηση αυτή απαιτεί την παροχή πρόσθετων γνωστοποιήσεων σχετικά µε την επιµέτρηση της εύλογης αξίας, 
καθώς και του κινδύνου ρευστότητας.  Συγκεκριµένα η τροποποίηση απαιτεί γνωστοποιήσεις σχετικά µε την επιµέτρηση 
της εύλογης αξίας µέσω µιας ιεράρχησης τριών επιπέδων.  Η τροποποίηση αυτή αφορά σε πρόσθετες γνωστοποιήσεις και 
εποµένως δεν υπάρχει επίδραση στα κέρδη ανά µετοχή. 

∆ΠΧΑ 2 (Τροποποίηση) «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών»  

Η τροποποίηση διευκρινίζει τον ορισµό των «προϋποθέσεων της κατοχύρωσης (vesting conditions)», µε την εισαγωγή 
του όρου «προϋποθέσεις µη κατοχύρωσης (non-vesting conditions)» για όρους που δεν αποτελούν όρους υπηρεσίας ή 
όρους απόδοσης.  Επίσης, διευκρινίζεται ότι όλες οι ακυρώσεις είτε προέρχονται από την ίδια την οντότητα είτε από τα 
συµβαλλόµενα µέρη, πρέπει να έχουν την ίδια λογιστική αντιµετώπιση. H τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις 
οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου. 

∆ΛΠ 23 (Αναθεωρηµένο) «Κόστος ∆ανεισµού» 

Το πρότυπο αντικαθιστά την προηγούµενη έκδοση του ∆ΛΠ 23. Η βασική διαφορά σε σχέση µε την προηγούµενη 
έκδοση αφορά στην κατάργηση της επιλογής αναγνώρισης ως εξόδου του κόστους δανεισµού που σχετίζεται µε 
περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού, για τα οποία απαιτείται ένα σηµαντικό χρονικό διάστηµα προκειµένου να µπορέσουν 
να λειτουργήσουν ή να πωληθούν. Η τροποποίηση δεν έχει επίδραση στον Όµιλο. 

∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση» και ∆ΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση των 
οικονοµικών καταστάσεων»   

Η τροποποίηση στο ∆ΛΠ 32 απαιτεί ορισµένα χρηµατοοικονοµικά µέσα διαθέσιµα από τον κάτοχο («puttable») και 
υποχρεώσεις που προκύπτουν κατά την ρευστοποίηση, να καταταχθούν ως Ίδια Κεφάλαια εάν πληρούνται συγκεκριµένα 
κριτήρια. Η τροποποίηση στο ∆ΛΠ 1 απαιτεί γνωστοποίηση συγκεκριµένων πληροφοριών αναφορικά µε τα «puttable» 
µέσα που κατατάσσονται ως Ίδια Κεφάλαια. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις του 
Οµίλου.   

∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση»  
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Η τροποποίηση αποσαφηνίζει ότι οι οικονοµικές οντότητες δεν πρέπει πλέον να χρησιµοποιούν λογιστική 
αντιστάθµισης για συναλλαγές µεταξύ των τοµέων στις ατοµικές οικονοµικές τους καταστάσεις. Η τροποποίηση αυτή 
δεν επηρεάζει τις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου. 

∆ιερµηνείες υποχρεωτικές για την χρήση που λήγει στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 

Ε∆∆ΠΧΑ 13 «Προγράµµατα Πιστότητας Πελατών» 

Η διερµηνεία διασαφηνίζει τον χειρισµό των εταιρειών που χορηγούν κάποιας µορφής επιβράβευση πιστότητας όπως 
«πόντους» ή «ταξιδιωτικά µίλια» σε πελάτες που αγοράζουν αγαθά ή υπηρεσίες.  Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή 
στον Όµιλο. 

Ε∆∆ΠΧΑ 15 «Συµφωνίες για την κατασκευή ακίνητης περιουσίας»  

Η διερµηνεία αναφέρεται στους υφιστάµενους διαφορετικούς λογιστικούς χειρισµούς για τις πωλήσεις ακίνητης 
περιουσίας. Μερικές οικονοµικές οντότητες αναγνωρίζουν το έσοδο σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 18 (δηλ. όταν µεταφέρονται 
οι κίνδυνοι και τα οφέλη κυριότητας της ακίνητης περιουσίας) και άλλες αναγνωρίζουν το έσοδο  ανάλογα µε το 
στάδιο ολοκλήρωσης της ακίνητης περιουσίας σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 11. Η διερµηνεία διασαφηνίζει ποιο πρότυπο 
πρέπει να εφαρµοστεί σε κάθε περίπτωση. Η διερµηνεία δεν έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου. 

Ε∆∆ΠΧΑ 16 «Αντισταθµίσεις µιας καθαρής επένδυσης σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό» 

Η διερµηνεία έχει εφαρµογή σε µία οικονοµική οντότητα που αντισταθµίζει τον κίνδυνο ξένου νοµίσµατος που 
προκύπτει από  καθαρή επένδυση της σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό και πληρεί τους όρους για λογιστική 
αντιστάθµισης σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39. Η διερµηνεία παρέχει οδηγίες σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο µία 
οικονοµική οντότητα πρέπει να καθορίσει τα ποσά που αναταξινοµούνται από τα ίδια κεφάλαια στα αποτελέσµατα 
τόσο για το µέσο αντιστάθµισης όσο και για το αντισταθµιζόµενο στοιχείο. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στον 
Όµιλο, καθώς ο Όµιλος δεν εφαρµόζει λογιστική αντιστάθµισης για οποιαδήποτε επένδυση σε εκµετάλλευση στο 
εξωτερικό.  

Ε∆∆ΠΧΑ 18 «Μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων από πελάτες» (εφαρµόζεται σε µεταβιβάσεις περιουσιακών 
στοιχείων που ελήφθησαν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2009) 

Η διερµηνεία διευκρινίζει τις απαιτήσεις των ∆ΠΧΑ για τις συµφωνίες στις οποίες η οικονοµική οντότητα λαµβάνει 
από έναν πελάτη ένα ενσώµατο περιουσιακό στοιχείο, το οποίο πρέπει στη συνέχεια να χρησιµοποιήσει για να παρέχει 
στον πελάτη τη συνεχή πρόσβαση σε αγαθά ή σε υπηρεσίες. Σε ορισµένες περιπτώσεις, η οικονοµική οντότητα 
λαµβάνει µετρητά από έναν πελάτη που πρέπει να χρησιµοποιηθούν µόνο για την απόκτηση ή την κατασκευή του 
ενσώµατου περιουσιακού στοιχείου. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο. 

 

Πρότυπα υποχρεωτικά µετά από την χρήση που λήγει στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 

∆ΠΧΑ 3 (Αναθεωρηµένο) «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» και ∆ΛΠ 27 (Τροποποιηµένο) «Ενοποιηµένες και 
Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 
Ιουλίου 2009)  

Το αναθεωρηµένο ∆ΠΧΑ 3 εισάγει µια σειρά αλλαγών στο λογιστικό χειρισµό συνενώσεων επιχειρήσεων οι οποίες θα 
επηρεάσουν το ποσό της αναγνωρισθείσας υπεραξίας, τα αποτελέσµατα της αναφερόµενης περιόδου στην οποία 
πραγµατοποιείται η απόκτηση επιχειρήσεων και τα µελλοντικά αποτελέσµατα. Αυτές οι αλλαγές περιλαµβάνουν την 
εξοδοποίηση δαπανών που σχετίζονται µε την απόκτηση και την αναγνώριση µεταγενέστερων µεταβολών στην εύλογη 
αξία του ενδεχόµενου τιµήµατος (“contingent consideration”) στα αποτελέσµατα. Το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 απαιτεί 
συναλλαγές που οδηγούν σε αλλαγές  ποσοστών συµµετοχής σε θυγατρική να καταχωρούνται στην καθαρή θέση. 
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Επιπλέον, το τροποποιηµένο πρότυπο µεταβάλλει το λογιστικό χειρισµό για τις ζηµίες που πραγµατοποιούνται από 
θυγατρική εταιρία καθώς και της απώλειας του ελέγχου θυγατρικής. Όλες οι αλλαγές των ανωτέρω προτύπων θα 
εφαρµοστούν µελλοντικά και θα επηρεάσουν µελλοντικές αποκτήσεις και συναλλαγές µε µετόχους µειοψηφίας. Ο 
Όµιλος θα εφαρµόσει αυτές τις αλλαγές από την ηµέρα που τίθενται σε εφαρµογή. 

∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 
1η Ιανουαρίου 2013) 

Το ∆ΠΧΑ 9 αποτελεί το πρώτο µέρος της πρώτης φάσης στο έργο του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών 
Προτύπων) για την αντικατάσταση του ∆ΛΠ 39. Το Σ∆ΛΠ σκοπεύει να επεκτείνει το ∆ΠΧΑ 9 κατά τη διάρκεια του 
2010 έτσι ώστε να προστεθούν νέες απαιτήσεις για την ταξινόµηση και την επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών 
υποχρεώσεων, την αποαναγνώριση των χρηµατοοικονοµικών µέσων, την αποµείωση της αξίας, και τη λογιστική 
αντιστάθµισης. Σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 9, όλα τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία επιµετρώνται αρχικά στην 
εύλογη αξία τους συν, στην περίπτωση ενός χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου που δεν είναι στην εύλογη 
αξία µέσω των αποτελεσµάτων, συγκεκριµένα κόστη συναλλαγών. Η µεταγενέστερη επιµέτρηση των 
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων γίνεται είτε στο αποσβεσµένο κόστος είτε στην εύλογη αξία και 
εξαρτάται από το επιχειρηµατικό µοντέλο της οικονοµικής οντότητας σχετικά µε τη διαχείριση των 
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και των συµβατικών ταµειακών ροών του χρηµατοοικονοµικού 
περιουσιακού στοιχείου. Το ∆ΠΧΑ 9 απαγορεύει επαναταξινοµήσεις, εκτός από σπάνιες περιπτώσεις που το 
επιχειρηµατικό µοντέλο της οικονοµικής οντότητας αλλάξει, και στην προκειµένη περίπτωση η οικονοµική οντότητα 
απαιτείται να επαναταξινοµήσει µελλοντικά τα επηρεαζόµενα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία. Σύµφωνα µε 
τις αρχές του ∆ΠΧΑ 9, όλες οι επενδύσεις σε συµµετοχικούς τίτλους πρέπει να επιµετρώνται σε εύλογη αξία. 
Εντούτοις, η διοίκηση έχει την επιλογή να παρουσιάζει στα λοιπά συνολικά έσοδα τα πραγµατοποιηθέντα και µη 
πραγµατοποιηθέντα κέρδη και ζηµιές εύλογης αξίας συµµετοχικών τίτλων που δεν κατέχονται προς εµπορική 
εκµετάλλευση. Αυτός ο προσδιορισµός γίνεται κατά την αρχική αναγνώριση για κάθε ένα χρηµατοοικονοµικό µέσο 
ξεχωριστά και δεν µπορεί να αλλάξει. Τα κέρδη και οι ζηµιές εύλογης αξίας δεν µεταφέρονται στα αποτελέσµατα 
µεταγενέστερα, ενώ τα έσοδα από µερίσµατα θα συνεχίσουν να αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα. Το ∆ΠΧΑ 9 
καταργεί την εξαίρεση της επιµέτρησης σε κόστος για τις µη εισηγµένες µετοχές και τα παράγωγα σε µη εισηγµένες 
µετοχές, αλλά παρέχει καθοδήγηση για το πότε το κόστος µπορεί να είναι αντιπροσωπευτική εκτίµηση της εύλογης 
αξίας.  Ο Όµιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 9 στις οικονοµικές του καταστάσεις. 
Το ∆ΠΧΑ 9 δεν µπορεί να εφαρµοστεί νωρίτερα από τον Όµιλο διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Μόνο όταν υιοθετηθεί, ο Όµιλος θα αποφασίσει εάν θα εφαρµόσει το ∆ΠΧΑ 9 νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου 2013.  

∆ΠΧΑ 1 (Τροποποίηση) «Πρώτη εφαρµογή των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής αναφοράς» 
(εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2010) 

Η παρούσα τροποποίηση παρέχει επιπρόσθετες επεξηγήσεις για τις εταιρείες που εφαρµόζουν για πρώτη φορά τα 
∆ΠΧΑ αναφορικά µε την χρήση του τεκµαιρόµενου κόστους στα περιουσιακά στοιχεία πετρελαίου και αερίου, τον 
καθορισµό για το κατά πόσο κάποια συµφωνία εµπεριέχει µίσθωση και τις υποχρεώσεις παροπλισµού οι οποίες 
περιλαµβάνονται στο κόστος των ενσώµατων παγίων. Η συγκεκριµένη τροποποίηση δεν θα έχει επίδραση στις 
οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου καθώς ο όµιλος έχει ήδη µεταβεί στα ∆ΠΧΑ.  Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόµη 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆ΠΧΑ 2 (Τροποποίηση) «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών» (εφαρµόζεται για ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2010) 

Σκοπός της τροποποίησης είναι να αποσαφηνίσει το πεδίο εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 2 και το λογιστικό χειρισµό για τις 
αµοιβές που εξαρτώνται από την αξία της µετοχής και διακανονίζονται τοις µετρητοίς στις ενοποιηµένες ή ατοµικές 
οικονοµικές καταστάσεις της οικονοµικής οντότητας που λαµβάνει αγαθά ή υπηρεσίες, όταν η οικονοµική οντότητα 
δεν έχει καµία υποχρέωση να εξοφλήσει τις αµοιβές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών. Η τροποποίηση αυτή 
δεν αναµένεται να επηρεάσει τις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου.  Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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∆ΛΠ 24 (Τροποποίηση) «Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2011)  

Η παρούσα τροποποίηση επιχειρεί να µειώσει τις γνωστοποιήσεις των συναλλαγών ανάµεσα σε συνδεδεµένα µέρη 
δηµοσίου (government-related entities) και να αποσαφηνίσει την έννοια του συνδεδεµένου µέρους. Συγκεκριµένα, 
καταργείται η υποχρέωση των συνδεδεµένων µερών δηµοσίου να γνωστοποιήσουν τις λεπτοµέρειες όλων των 
συναλλαγών µε το δηµόσιο και µε άλλα συνδεδεµένα µέρη δηµοσίου, αποσαφηνίζει και απλοποιεί τον ορισµό του 
συνδεδεµένου µέρους και επιβάλλει την γνωστοποίηση όχι µόνο των σχέσεων, των συναλλαγών και των υπολοίπων 
ανάµεσα στα συνδεδεµένα µέρη αλλά και των δεσµεύσεων τόσο στις ατοµικές όσο και στις ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις. Ο Όµιλος θα εφαρµόσει αυτές τις αλλαγές από την ηµέρα που τίθενται σε εφαρµογή. Η τροποποίηση αυτή 
δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους 
που ξεκινούν την ή µετά την 1η Φεβρουαρίου 2010) 

Η παρούσα τροποποίηση παρέχει επεξηγήσεις σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο ορισµένα δικαιώµατα πρέπει να 
ταξινοµηθούν. Συγκεκριµένα, δικαιώµατα, δικαιώµατα προαίρεσης ή δικαιώµατα αγοράς µετοχής για την απόκτηση 
συγκεκριµένου αριθµού ιδίων συµµετοχικών τίτλων της οικονοµικής οντότητας για ένα συγκεκριµένο ποσό 
οποιουδήποτε νοµίσµατος αποτελούν συµµετοχικούς τίτλους εάν η οικονοµική οντότητα προσφέρει αυτά τα 
δικαιώµατα, δικαιώµατα προαίρεσης ή δικαιώµατα αγοράς µετοχής αναλογικά σε όλους τους υφιστάµενους µετόχους 
της ίδιας κατηγορίας των ιδίων, µη παραγώγων, συµµετοχικών τίτλων. Η συγκεκριµένη τροποποίηση δεν αναµένεται να 
έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου. 

∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση» (εφαρµόζεται για ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2009)  

Η παρούσα τροποποίηση αποσαφηνίζει τον τρόπο µε τον οποίο θα έπρεπε να εφαρµόζονται, σε συγκεκριµένες 
περιπτώσεις, οι αρχές που καθορίζουν κατά πόσο ένας αντισταθµιζόµενος κίνδυνος ή τµήµα των ταµειακών ροών 
εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της λογιστικής αντιστάθµισης. Η τροποποίηση αυτή δεν επηρεάζει τις οικονοµικές 
καταστάσεις του Οµίλου. 

∆ιερµηνείες υποχρεωτικές µετά από τη χρήση που λήγει στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 

Ε∆∆ΠΧΑ 12 «Συµφωνίες Παραχώρησης» (σύµφωνα µε την υιοθέτηση από την ΕΕ, εφαρµόζεται για τις περιόδους 
που ξεκινούν την 30 Μαρτίου 2009) 

Η διερµηνεία αναφέρεται στις εταιρείες που συµµετέχουν σε συµφωνίες παραχώρησης. Η διερµηνεία αυτή δεν 
επηρεάζει τις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου. 

Ε∆∆ΠΧΑ 17 «∆ιανοµή µη χρηµατικών περιουσιακών στοιχείων στους µετόχους» (εφαρµόζεται για ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2009)  

Η διερµηνεία παρέχει καθοδήγηση στον λογιστικό χειρισµό των ακόλουθων µη αµοιβαίων (non-reciprocal) διανοµών 
στοιχείων ενεργητικού από την οικονοµική οντότητα στους µετόχους που ενεργούν υπό την ιδιότητά τους ως µέτοχοι : 
α) διανοµές µη χρηµατικών στοιχείων ενεργητικού και β) διανοµές που δίνουν στους µετόχους την επιλογή απολαβής 
είτε µη χρηµατικών στοιχείων ενεργητικού είτε µετρητών. Ο Όµιλος θα εφαρµόσει την διερµηνεία από την ηµέρα που 
τίθενται σε εφαρµογή. 

Ε∆∆ΠΧΑ 19 «∆ιαγραφή Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων µε συµµετοχικούς τίτλους» (εφαρµόζεται για ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2010) 

Η ∆ιερµηνεία 19 αναφέρεται στο λογιστικό χειρισµό από την οικονοµική οντότητα που εκδίδει συµµετοχικούς τίτλους 
σε έναν πιστωτή, προκειµένου να διακανονιστεί, ολόκληρη ή εν µέρει, µια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση.  Η 
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διερµηνεία αυτή δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο.  Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 

Ε∆∆ΠΧΑ 14 (Τροποποίηση) «Όρια Περιουσιακών Στοιχείων Καθορισµένων Παροχών, Ελάχιστο Απαιτούµενο 
Σχηµατισµένο κεφάλαιο και η αλληλεπίδρασή τους» (εφαρµόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 
την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2011) 

Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται σε περιορισµένες περιπτώσεις: όταν η οικονοµική οντότητα υπόκειται σε ελάχιστο 
απαιτούµενο σχηµατισµένο κεφάλαιο και προβαίνει σε πρόωρη καταβολή των εισφορών για κάλυψη αυτών των 
απαιτήσεων. Οι τροποποιήσεις αυτές επιτρέπουν σε µία τέτοια οικονοµική οντότητα να αντιµετωπίσει το όφελος από 
µια τέτοια πρόωρη πληρωµή ως περιουσιακό στοιχείο. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο.  Η τροποποίηση 
αυτή δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τµήµα του προγράµµατος ετήσιων βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο 
∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων) 

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα ∆ΠΧΑ ως επακόλουθο 
των αποτελεσµάτων του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ που δηµοσιεύτηκε τον Ιούλιο 2009. Οι 
τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  Οι παρακάτω τροποποιήσεις, εφόσον δεν 
ορίζεται διαφορετικά, ισχύουν για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2010.  
Επίσης, εφόσον δεν αναφέρεται διαφορετικά, οι τροποποιήσεις αυτές δεν αναµένεται να έχουν σηµαντική επίπτωση 
στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου.   

∆ΠΧΑ 2 «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους 
που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009) 

Η τροποποίηση επιβεβαιώνει ότι οι εισφορές µιας επιχείρησης για τη σύσταση µίας κοινοπραξίας και οι συναλλαγές 
κοινού ελέγχου εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 2.  

∆ΠΧΑ 5 «Mη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση και ∆ιακοπείσες 
∆ραστηριότητες»  

Η τροποποίηση αποσαφηνίζει γνωστοποιήσεις που απαιτούνται όσον αφορά τα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά 
στοιχεία που κατατάσσονται ως κατεχόµενα προς πώληση ή τις διακοπείσες δραστηριότητες.  

∆ΠΧΑ 8 «Κλάδοι ∆ραστηριοτήτων» 

Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις όσον αφορά την γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά µε τα περιουσιακά 
στοιχεία του τοµέα.  

∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων» 

Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις ότι ο πιθανός διακανονισµός µιας υποχρέωσης µε την έκδοση συµµετοχικών 
τίτλων δεν έχει σχέση µε την κατάταξή της ως κυκλοφορούν ή µη κυκλοφορούν στοιχείο.  

∆ΛΠ 7 «Καταστάσεις Ταµειακών Ροών» 

Η τροποποίηση απαιτεί ότι µόνο οι δαπάνες που καταλήγουν σε ένα αναγνωρισµένο περιουσιακό στοιχείο στην 
κατάσταση της οικονοµικής θέσης µπορούν να κατατάσσονται ως επενδυτικές δραστηριότητες.  

∆ΛΠ 17 «Μισθώσεις» 
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Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις ως προς την κατάταξη των µισθώσεων γηπέδων και κτιρίων ως χρηµατοδοτικές 
ή λειτουργικές µισθώσεις.  

∆ΛΠ 18 «Έσοδα» 

Η τροποποίηση παρέχει πρόσθετη καθοδήγηση σχετικά µε τον καθορισµό ως προς το αν η οικονοµική οντότητα 
ενεργεί ως πρακτορευόµενος/εντολέας ή πράκτορας.  

∆ΛΠ 36 «Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η µεγαλύτερη µονάδα δηµιουργίας ταµειακών ροών στην οποία πρέπει να επιµεριστεί 
η υπεραξία για τους σκοπούς του ελέγχου αποµείωσης είναι ένας λειτουργικός τοµέας όπως ορίζεται από την 
παράγραφο 5 του ∆ΠΧΑ 8 (δηλαδή πριν από τη συγκέντρωση/άθροιση των τοµέων).   

∆ΛΠ 38 «Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία» 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν (α) τις απαιτήσεις σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 3 (αναθεωρηµένο) όσον αφορά το λογιστικό 
χειρισµό των άϋλων περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν σε µία συνένωση επιχειρήσεων και (β) την περιγραφή 
των µεθόδων αποτίµησης που χρησιµοποιούνται ευρέως από τις οικονοµικές οντότητες κατά την επιµέτρηση της 
εύλογης αξίας των άϋλων περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν σε µία συνένωση επιχειρήσεων και δεν 
διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές.  

∆ΛΠ 39 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση» 

Οι τροποποιήσεις αφορούν (α) διευκρινίσεις σχετικά µε την αντιµετώπιση των κυρώσεων/προστίµων από προπληρωµή 
δανείων ως παράγωγα στενά συνδεδεµένα µε το κύριο συµβόλαιο, (β) το πεδίο απαλλαγής για τις συµβάσεις 
συνένωσης επιχειρήσεων και (γ) διευκρινίσεις ότι τα κέρδη ή ζηµιές από αντιστάθµιση ταµειακών ροών µιας 
προσδοκώµενης συναλλαγής πρέπει να επαναταξινοµηθούν από τα ίδια κεφάλαια στα αποτελέσµατα στην περίοδο 
κατά την οποία η αντισταθµιζόµενη προσδοκώµενη ταµειακή ροή επηρεάζει τα αποτελέσµατα.  

Ε∆∆ΠΧΑ 9 «Επανεκτίµηση των Ενσωµατωµένων Παραγώγων» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους 
που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009) 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η Ε∆∆ΠΧΑ 9 δεν ισχύει σε πιθανή επανεκτίµηση, κατά την ηµεροµηνία της 
απόκτησης, των ενσωµατωµένων παραγώγων σε συµβόλαια που αποκτήθηκαν σε µία συνένωση επιχειρήσεων που 
αφορά οικονοµικές οντότητες που τελούν υπό κοινό έλεγχο.   

Ε∆∆ΠΧΑ 16 «Αντισταθµίσεις µιας Καθαρής Επένδυσης σε Εκµετάλλευση στο Εξωτερικό» (εφαρµόζεται για 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009) 

Η τροποποίηση αναφέρει ότι, σε αντιστάθµιση µιας καθαρής επένδυσης σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό, κατάλληλα 
µέσα αντιστάθµισης µπορεί να κατέχονται από οποιαδήποτε οικονοµική οντότητα εντός του οµίλου, 
συµπεριλαµβανοµένης της ιδίας εκµετάλλευσης στο εξωτερικό, εφόσον πληρούνται ορισµένες προϋποθέσεις.  

 

2.3 Ενοποίηση 

(a) Θυγατρικές 

Θυγατρικές είναι οι επιχειρήσεις πάνω στις οποίες ασκείται έλεγχος από τη µητρική. Η ύπαρξη τυχόν δυνητικών 
δικαιωµάτων ψήφου τα οποία, έχουν θεµελιώσει δικαίωµα εξάσκησης κατά τον χρόνο σύνταξης των οικονοµικών 
καταστάσεων, λαµβάνεται υπόψη προκειµένου να στοιχειοθετηθεί εάν η µητρική ασκεί τον έλεγχο επί των 



 

REDS Ανώνυµη Εταιρία Ανάπτυξης Ακινήτων & Υπηρεσιών 
                                                                              Ετήσια Οικονοµική Έκθεση  
                           για τη χρήση  από 1η Ιανουαρίου έως  31η  ∆εκεµβρίου 2009 

  

 

 

(33) / (81) 

θυγατρικών. Οι θυγατρικές ενοποιούνται µε ολική ενοποίηση από την ηµεροµηνία που αποκτάται ο έλεγχος επ’ αυτών 
και παύουν να ενοποιούνται από την ηµεροµηνία που τέτοιος έλεγχος δεν υφίσταται. 

Η εξαγορά θυγατρικής από τον Όµιλο λογιστικοποιείται βάσει της µεθόδου εξαγοράς.  Το κόστος κτήσης µιας 
θυγατρικής είναι η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων που δόθηκαν, των µετοχών που εκδόθηκαν και των 
υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής, πλέον τυχόν κόστους άµεσα συνδεδεµένου µε 
την συναλλαγή. Τα εξατοµικευµένα περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις και ενδεχόµενες υποχρεώσεις που αποκτώνται 
σε µία επιχειρηµατική συνένωση επιµετρώνται κατά την εξαγορά στις εύλογες αξίες τους ανεξαρτήτως του ποσοστού 
συµµετοχής. Το κόστος εξαγοράς πέραν της εύλογης αξίας των επί µέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν, καταχωρείται 
ως υπεραξία. Αν το συνολικό κόστος της εξαγοράς είναι µικρότερο από την εύλογη αξία των επί µέρους στοιχείων που 
αποκτήθηκαν, η διαφορά αναγνωρίζεται άµεσα στα αποτελέσµατα. 

∆ιεταιρικές συναλλαγές, υπόλοιπα και µη πραγµατοποιηµένα κέρδη από συναλλαγές µεταξύ των εταιρειών του 
Οµίλου απαλείφονται. Οι µη πραγµατοποιηµένες ζηµιές, επίσης απαλείφονται εκτός εάν η συναλλαγή παρέχει 
ενδείξεις αποµείωσης του µεταβιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου. Οι λογιστικές αρχές των θυγατρικών είναι 
οµοιόµορφες µε αυτές που έχουν υιοθετηθεί από τον Όµιλο. Στον Ισολογισµό της Μητρικής οι θυγατρικές 
αποτιµώνται στο κόστος µείον την αποµείωση. 

Σε περιπτώσεις συναλλαγών που αφορούν σε αυξήσεις του ποσοστού συµµετοχής του Οµίλου σε θυγατρικές, οι οποίες 
είναι εκτός του πεδίου εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 3, ο Όµιλος αναγνωρίζει την οποιαδήποτε επίπτωση που προκύπτει λόγω 
της διαφοράς της εύλογης αξίας του τιµήµατος που πληρώθηκε και της λογιστικής αξίας των δικαιωµάτων τρίτων που 
αγοράζονται, άµεσα στα ίδια κεφάλαια. 

(β) Συγγενείς επιχειρήσεις 

Συγγενείς είναι οι επιχειρήσεις, στις οποίες ο Όµιλος έχει ουσιώδη επιρροή, αλλά όχι έλεγχο, το οποίο γενικά ισχύει 
όταν τα ποσοστά συµµετοχής κυµαίνονται µεταξύ 20% και 50% των δικαιωµάτων ψήφου. Οι επενδύσεις σε συγγενείς 
επιχειρήσεις λογιστικοποιούνται µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης και αρχικά αναγνωρίζονται στο κόστος κτήσεως. Ο 
λογαριασµός των επενδύσεων σε συγγενείς επιχειρήσεις περιλαµβάνει και την υπεραξία που προέκυψε κατά την 
εξαγορά (µειωµένη µε τυχόν ζηµίες αποµείωσης). 

Το µερίδιο του Οµίλου στα κέρδη ή τις ζηµιές των συγγενών επιχειρήσεων µετά την εξαγορά αναγνωρίζεται στα 
αποτελέσµατα, ενώ το µερίδιο των µεταβολών των αποθεµατικών µετά την εξαγορά, αναγνωρίζεται στα αποθεµατικά. 
Οι συσσωρευµένες µεταβολές επηρεάζουν τη λογιστική αξία των επενδύσεων σε συγγενείς επιχειρήσεις.  Στην 
περίπτωση που το µερίδιο του Οµίλου επί των ζηµιών µιας συγγενούς υπερβεί την αξία της επένδυσης στη συγγενή, 
δεν αναγνωρίζονται επιπλέον ζηµιές, εκτός εάν έχουν γίνει πληρωµές ή έχουν αναληφθεί περαιτέρω δεσµεύσεις για 
λογαριασµό της συγγενούς. 

Μη πραγµατοποιηµένα κέρδη από συναλλαγές µεταξύ του Οµίλου και των συγγενών επιχειρήσεων απαλείφονται κατά 
το ποσοστό συµµετοχής του Οµίλου στις συγγενείς επιχειρήσεις. Μη πραγµατοποιηµένες ζηµιές απαλείφονται επίσης 
κατά το ποσοστό συµµετοχής του Οµίλου σε αυτές, εκτός εάν η συναλλαγή παρέχει ενδείξεις αποµείωσης του 
µεταβιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου. Οι λογιστικές αρχές των συγγενών επιχειρήσεων έχουν τροποποιηθεί ώστε 
να είναι οµοιόµορφες µε αυτές που έχουν υιοθετηθεί από τον Όµιλο. Στον Ισολογισµό της Μητρικής οι συγγενείς 
αποτιµώνται στο κόστος µείον την αποµείωση.  

 (γ) Κοινοπραξίες 

Οι επενδύσεις του Οµίλου σε κοινοπραξίες λογιστικοποιούνται βάσει της αναλογικής ενοποίησης (εκτός εκείνων που 
βρίσκονται σε αδράνεια κατά την ηµεροµηνία πρώτης εφαρµογής των ∆ΠΧΑ, οι οποίες ενοποιούνται µε την µέθοδο 
της καθαρής θέσης όπως περιγράφεται ανωτέρω). Ο Όµιλος συνενώνει το µερίδιό του από τα έσοδα, τα έξοδα, τα 
στοιχεία ενεργητικού και παθητικού και τις ταµειακές ροές της κάθε µίας κοινοπραξίας µε τα αντίστοιχα του Οµίλου. 

Ο Όµιλος αναγνωρίζει το µερίδιο των κερδών ή ζηµιών από πωλήσεις από τον Όµιλο προς τις κοινοπραξίες που 
αναλογεί στους άλλους εταίρους της κοινοπραξίας. Ο Όµιλος δεν αναγνωρίζει το µερίδιό του επί των κερδών ή ζηµιών 
των κοινοπραξιών που προέκυψε από αγορές του Οµίλου από τις κοινοπραξίες µέχρι τα στοιχεία που αγοράσθηκαν να 
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πωληθούν σε τρίτο µέρος. Ζηµία από τέτοια συναλλαγή αναγνωρίζεται αµέσως εάν καταδεικνύει µείωση της καθαρής 
ρευστοποιήσιµης αξίας στοιχείων κυκλοφορούντος ενεργητικού ή αποµείωση. Οι λογιστικές αρχές των κοινοπραξιών 
έχουν τροποποιηθεί ώστε να είναι οµοιόµορφες µε αυτές που έχουν υιοθετηθεί από τον Όµιλο. Στον Ισολογισµό της 
Μητρικής οι κοινοπραξίες αποτιµώνται  στο κόστος κτήσης  µείον τυχόν  αποµείωση. 

 

2.4 Πληροφόρηση κατά τοµέα 

Ως επιχειρηµατικός τοµέας ορίζεται µία οµάδα περιουσιακών στοιχείων και δραστηριοτήτων που παρέχουν προϊόντα 
και υπηρεσίες, τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από εκείνα άλλων επιχειρηµατικών 
τοµέων. Ως γεωγραφικός τοµέας, ορίζεται µία γεωγραφική περιοχή, στην οποία παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες 
και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από άλλες περιοχές. 

2.5 Συναλλαγµατικές µετατροπές 

(α) Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα παρουσίασης. 

Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων των εταιρειών του Οµίλου επιµετρώνται βάσει του νοµίσµατος του 
πρωτεύοντος οικονοµικού περιβάλλοντος, στο οποίο κάθε εταιρία λειτουργεί («λειτουργικό νόµισµα»).  Οι 
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόµισµα και το νόµισµα 
παρουσίασης της µητρικής Εταιρίας. 

(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα 

Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στο λειτουργικό νόµισµα µε την χρήση των ισοτιµιών που ισχύουν 
κατά την ηµεροµηνία των συναλλαγών.  Κέρδη και ζηµιές από συναλλαγµατικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από 
την εκκαθάριση τέτοιων συναλλαγών κατά την διάρκεια της περιόδου και από την µετατροπή των νοµισµατικών 
στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα µε τις ισχύουσες ισοτιµίες κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού, 
καταχωρούνται στα αποτελέσµατα. Οι συναλλαγµατικές διαφορές από µη νοµισµατικά στοιχεία που αποτιµώνται στην 
εύλογη αξία τους, θεωρούνται ως τµήµα της εύλογης αξίας και συνεπώς καταχωρούνται όπου και οι διαφορές της 
εύλογης αξίας. 

(γ) Εταιρείες του Οµίλου 

Η µετατροπή των οικονοµικών καταστάσεων των εταιρειών του Οµίλου (καµία εκ των οποίων δεν έχει νόµισµα 
υπερπληθωριστικής οικονοµίας), οι οποίες έχουν διαφορετικό λειτουργικό νόµισµα από το νόµισµα παρουσίασης του 
Οµίλου γίνεται ως εξής: 

i) Τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις µετατρέπονται µε τις ισοτιµίες που ισχύουν κατά την 
ηµεροµηνία του ισολογισµού, 

ii)  Τα έσοδα και τα έξοδα µετατρέπονται µε τις µέσες ισοτιµίες της περιόδου (εκτός εάν η µέση ισοτιµία 
δεν είναι λογική προσέγγιση της συσσωρευµένης επίδρασης των ισοτιµιών που ίσχυαν κατά τις 
ηµεροµηνίες των συναλλαγών, στην οποία περίπτωση τα έσοδα και έξοδα µετατρέπονται µε τις ισοτιµίες 
που ίσχυαν τις ηµεροµηνίες των συναλλαγών) και 

iii)  Οι προκύπτουσες συναλλαγµατικές διαφορές καταχωρούνται σε αποθεµατικό των ιδίων κεφαλαίων και 
µεταφέρονται στα αποτελέσµατα µε την πώληση των επιχειρήσεων αυτών. 

Οι συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν από την µετατροπή της καθαρής επένδυσης σε επιχείρηση εξωτερικού 
καθώς και του δανεισµού που έχει χαρακτηριστεί ως αντιστάθµιση της επένδυσης αυτής, καταχωρούνται στα ίδια 
κεφάλαια. Κατά την πώληση επιχείρησης εξωτερικού, οι συσσωρευµένες συναλλαγµατικές διαφορές µεταφέρονται 
στα αποτελέσµατα χρήσεως ως µέρος του κέρδους ή ζηµίας από τη πώληση. 
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2.6 Επενδύσεις σε ακίνητα 

Ακίνητα τα οποία κατέχονται για µακροχρόνιες εκµισθώσεις ή για κεφαλαιουχικά κέρδη  ή και τα δύο, και δεν 
χρησιµοποιούνται από τις εταιρείες του Οµίλου, κατηγοριοποιούνται ως επένδυση σε ακίνητα. Οι Επενδύσεις σε 
ακίνητα περιλαµβάνουν ιδιόκτητα οικόπεδα και κτίρια. 

Από 1η Ιανουαρίου ο Όµιλος έχει εφαρµόσει το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 40, σύµφωνα µε το οποίο τα ακίνητα τα οποία 
κατασκευάζονται ή αναπτύσονται για µελλοντική χρήση ως επενδυτικά ακίνητα κατηγοροποιούνται εξ΄ αρχής στις 
επενδύσεις σε ακίνητα. Οι επενδύσεις σε ακίνητα αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος, συµπεριλαµβανοµένων των 
σχετικών άµεσων εξόδων κτήσης και των εξόδων δανεισµού. Τα κόστη δανεισµού που αφορούν την απόκτηση ή την 
κατασκευή επενδυτικών ακινήτων κεφαλαιοποιούνται στο κόστος της επένδυσης για όσο διάστηµα διαρκεί η 
απόκτηση ή η κατασκευή και παύουν να κεφαλαιοποιούνται όταν το πάγιο ολοκληρωθεί ή σταµατήσει η κατασκευή 
του.  Μετά την αρχική αναγνώριση, οι επενδύσεις σε ακίνητα επιµετρώνται σε κόστος µείον αποσβέσεις και τυχόν 
αποµείωση. Οι αποσβέσεις των επενδυτικών ακινήτων υπολογίζονται µε την σταθερή µέθοδο,  βάσει της ωφέλιµης 
ζωής τους που εκτιµάται σε 40 έτη, πλην των διατηρητέων µη ανακαινισθέντων κτιρίων τα οποία αποσβένονται σε 20 
έτη. 

Μεταγενέστερες δαπάνες λογίζονται προσθετικά στην λογιστική αξία του ακινήτου, µόνο όταν είναι πιθανόν ότι 
µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που σχετίζονται µε το εν λόγω ακίνητο, θα εισρεύσουν στον Όµιλο και ότι το κόστος 
αυτού µπορεί να µετρηθεί αξιόπιστα. Όλα τα άλλα κόστη από επιδιορθώσεις και συντήρηση βαρύνουν τα 
αποτελέσµατα της χρήσης την οποία αφορούν. 

Εάν µια επένδυση σε ακίνητο µεταβληθεί σε ιδιοχρησιµοποιούµενο πάγιο, τότε κατηγοριοποιείται στις ενσώµατες 
ακινητοποιήσεις. Κατ’ αντιστοιχία επενδύσεις σε ακίνητα για τις οποίες ο Όµιλος έχει προσυµφωνήσει την πώλησή 
τους, κατηγοριοποιούνται ως αποθέµατα.  

2.7 Μισθώσεις 

(α) Εταιρία Οµίλου ως µισθωτής 

Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και ανταµοιβές της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον εκµισθωτή 
ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις.  Τα έξοδα των  λειτουργικών  µισθώσεων  αναγνωρίζονται στα 
αποτελέσµατα χρήσης αναλογικά κατά τη διάρκεια της µίσθωσης και περιλαµβάνουν το κόστος αποκατάστασης του 
ακινήτου.  

(β) Εταιρία Οµίλου ως εκµισθωτής 

Ο Όµιλος εκµισθώνει ακίνητα µόνο µε τη µορφή λειτουργικής µίσθωσης. Τα έσοδα των λειτουργικών µισθώσεων 
αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσης αναλογικά κατά τη διάρκεια της µίσθωσης. 

 

2.8 Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 

Τα ενσώµατα πάγια επιµετρώνται στο κόστος κτήσεως µείον συσσωρευµένες αποσβέσεις και τυχόν αποµείωση. Το 
κόστος κτήσεως περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. 

Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωµάτων παγίων ή ως ξεχωριστό 
πάγιο µόνον εάν είναι πιθανό τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη να εισρεύσουν στον Όµιλο και το κόστος τους µπορεί 
να επιµετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσµατα όταν 
πραγµατοποιείται. 

Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωµάτων παγίων υπολογίζονται µε την 
σταθερή µέθοδο µέσα στην ωφέλιµη ζωή τους που έχει ως εξής : 
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- Μεταφορικά µέσα  5 - 7 έτη 

- Λογισµικό      1 - 3 έτη 

- Λοιπός εξοπλισµός      3 - 5 έτη 

Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση τουλάχιστον  κάθε 
τέλος χρήσης. 

Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωµάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, η διαφορά (αποµείωση) 
καταχωρείται άµεσα ως έξοδο στα αποτελέσµατα (Σηµείωση 2.10). 

Κατά την πώληση ενσωµάτων παγίων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται και της λογιστικής τους 
αναπόσβεστης αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στα αποτελέσµατα.   

Τα κόστη δανεισµού που προκύπτουν για την απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή ενός πάγιου περιουσιακού στοιχείου 
που πληρεί τις προϋποθέσεις ενσωµατώνονται στο κόστος του περιουσιακού στοιχείου.  Ένα περιουσιακό στοιχείο 
πληρεί τις προϋποθέσεις όταν είναι αναγκαίο µια σηµαντική χρονική περίοδος προετοιµασίας για τη χρήση στην οποία 
προορίζεται. Το κόστος δανεισµού κεφαλαιοποιείται εφόσον η κατασκευή είναι ενεργός (υπό εξέλιξη) και παύει όταν 
το περιουσιακό στοιχείο έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί, ή αναστέλλεται εάν η κατασκευή έχει διακοπεί. Όλα τα άλλα 
έξοδα δανεισµού καταχωρούνται στα αποτελέσµατα χρήσεως. 

2.9 Ασώµατες Ακινητοποιήσεις 

Οι ασώµατες ακινητοποιήσεις περιλαµβάνουν κυρίως άδειες λογισµικού, οι οποίες αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως 
µείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται µε την σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των 
στοιχείων αυτών η οποία κυµαίνεται από 1 έως 3 χρόνια. 

2.10 Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 

Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις 
ότι οι λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιµη αξία είναι η µεγαλύτερη αξία µεταξύ εύλογης αξίας 
µειωµένης µε το απαιτούµενο για την πώληση κόστος και αξίας χρήσεως. Για την εκτίµηση των ζηµιών αποµείωσης τα 
περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις µικρότερες δυνατές µονάδες δηµιουργίας ταµειακών ροών. Οι ζηµιές 
αποµείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσµατα όταν προκύπτουν. 

2.11 Επενδύσεις και άλλα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 

Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του Οµίλου ταξινοµήθηκαν στις παρακάτω κατηγορίες µε βάση τον σκοπό για τον 
οποίο αποκτήθηκε η επένδυση. Η ∆ιοίκηση προσδιορίζει την ταξινόµηση κατά την αρχική αναγνώριση και 
επανεξετάζει την ταξινόµηση σε κάθε ηµεροµηνία δηµοσίευσης. 

(α) Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µέσω αποτελεσµάτων 

Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται για εµπορία.  Τα 
παράγωγα ταξινοµούνται ως κατεχόµενα για εµπορία εκτός εάν προσδιορίζονται ως αντισταθµίσεις. Στοιχεία 
ενεργητικού αυτής της κατηγορίας ταξινοµούνται στο κυκλοφορούν ενεργητικό εάν κατέχονται για εµπορία ή 
αναµένεται να πουληθούν εντός 12 µηνών από την ηµεροµηνία ισολογισµού. 

(β) ∆άνεια χορηγηθέντα  και απαιτήσεις 

Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες ή προσδιορισµένες πληρωµές, τα 
οποία δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές και δεν υπάρχει πρόθεση πώλησης αυτών.  Περιλαµβάνονται στο 
κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα µε λήξεις µεγαλύτερες των 12 µηνών από την ηµεροµηνία ισολογισµού. 
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Τα τελευταία συµπεριλαµβάνονται στα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. Τα χορηγηθέντα δάνεια και οι 
απαιτήσεις συµπεριλαµβάνονται στις εµπορικές και άλλες απαιτήσεις στον ισολογισµό. 

(γ) ∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε προσδιορίζονται σε αυτήν την 
κατηγορία, είτε δεν µπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις ανωτέρω κατηγορίες.  Περιλαµβάνονται στα µη 
κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία εφόσον η ∆ιοίκηση δεν έχει την πρόθεση να τα ρευστοποιήσει µέσα σε 12 
µήνες από την ηµεροµηνία Ισολογισµού. 

Οι αγορές και οι πωλήσεις των επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής που είναι και η 
ηµεροµηνία που ο Όµιλος δεσµεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το στοιχείο. Οι επενδύσεις αρχικά αναγνωρίζονται 
στην εύλογη αξία τους πλέον των άµεσα επιρριπτέων στη συναλλαγή δαπανών, µε εξαίρεση όσον αφορά τις άµεσα 
επιρριπτέες στη συναλλαγή δαπάνες, τα στοιχεία εκείνα που αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους µε µεταβολές στα 
αποτελέσµατα. Οι επενδύσεις διαγράφονται όταν το δικαίωµα στις ταµειακές ροές από τις επενδύσεις λήγει ή 
µεταβιβάζεται και ο Όµιλος έχει µεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τις ανταµοιβές που συνεπάγεται η 
ιδιοκτησία. 

Στη συνέχεια, τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώνται στην εύλογη αξία 
τους και τα σχετικά κέρδη ή ζηµιές καταχωρούνται σε αποθεµατικό των ιδίων κεφαλαίων µέχρις ότου τα στοιχεία αυτά 
πωληθούν ή χαρακτηρισθούν ως αποµειωµένα. Κατά την πώληση ή όταν χαρακτηρισθούν ως αποµειώµενα, τα κέρδη 
ή οι ζηµιές µεταφέρονται στα αποτελέσµατα. Ζηµιές αποµείωσης που έχουν αναγνωρισθεί στα αποτελέσµατα δεν 
αντιστρέφονται µέσω αποτελεσµάτων. 

Τα δάνεια και απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου. 

Τα πραγµατοποιηµένα και µη πραγµατοποιηµένα κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από τις µεταβολές της εύλογης αξίας 
των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µε µεταβολές στα 
αποτελέσµατα, αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα την περίοδο που προκύπτουν. 

Οι εύλογες αξίες των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που είναι διαπραγµατεύσιµα σε ενεργούς αγορές 
προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιµές ζήτησης. Γα τα µη διαπραγµατεύσιµα στοιχεία οι εύλογες αξίες 
προσδιορίζονται µε την χρήση τεχνικών αποτίµησης όπως ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών, συγκρίσιµων στοιχείων 
που διαπραγµατεύονται και προεξόφληση ταµειακών ροών. 

Σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού ο Όµιλος εκτιµά αν υπάρχουν αντικειµενικές ενδείξεις που να οδηγούν στο 
συµπέρασµα ότι τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία έχουν υποστεί αποµείωση. Για µετοχές εταιρειών που 
έχουν ταξινοµηθεί ως χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση, τέτοια ένδειξη συνιστά η σηµαντική ή 
παρατεταµένη µείωση της εύλογης αξίας σε σχέση µε το κόστος κτήσεως. Αν στοιχειοθετείται αποµείωση, η 
σωρευµένη στα ίδια κεφάλαια ζηµιά που είναι η διαφορά µεταξύ κόστους κτήσεως και εύλογης αξίας, µεταφέρεται 
στα αποτελέσµατα. Οι ζηµιές αποµείωσης των συµµετοχικών τίτλων που καταχωρούνται στα αποτελέσµατα δεν 
αναστρέφονται µέσω των αποτελεσµάτων. 

2.12 Αποθέµατα 

Τα αποθέµατα αποτιµώνται στην χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας.  Το 
κόστος των ετοίµων προϊόντων και των ηµιτελών αποθεµάτων περιλαµβάνει τα έξοδα σχεδιασµού, το κόστος των 
υλικών, το άµεσο εργατικό κόστος και αναλογία των γενικών εξόδων παραγωγής. 

Επενδύσεις σε ακίνητα στα οποία ξεκινάει κατασκευή µε σκοπό την µελλοντική πώληση, αναταξινοµούνται ως 
αποθέµατα, στην λογιστική αξία, κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού. Στο εξής, θα επιµετρώνται στην χαµηλότερη αξία 
µεταξύ κόστους και καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία εκτιµάται µε βάση τις τρέχουσες 
τιµές πώλησης των αποθεµάτων στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας αφαιρουµένων και των τυχόν εξόδων 
πώλησης όπου συντρέχει περίπτωση. 
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2.13 Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις 

Οι εµπορικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα αποτιµώνται στο 
αναπόσβεστο κόστος µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου, εκτός εάν το αποτέλεσµα της προεξόφλησης δεν είναι 
σηµαντικό, µειωµένο µε τυχόν ζηµιά αποµείωσης. Η ζηµιά αποµείωσης για τις εµπορικές απαιτήσεις δηµιουργείται 
όταν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι ο Όµιλος δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά των απαιτήσεων µε βάση 
τους συµβατικούς όρους.  

Οι εµπορικές απαιτήσεις περιλαµβάνουν συναλλαγµατικές και γραµµάτια εισπρακτέα από πελάτες.  

Σοβαρά προβλήµατα του πελάτη, η πιθανότητα χρεοκοπίας ή οικονοµική αναδιοργάνωση και η αδυναµία τακτικών 
πληρωµών θεωρούνται ενδείξεις ότι η απαίτηση έχει αποµειωθεί. Το ποσό της πρόβλεψης αποµείωσης είναι η διαφορά 
µεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών, 
προεξοφληµένη µε το πραγµατικό επιτόκιο, και καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσµατα της χρήσης.  

2.14 Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και ισοδύναµα  

Τα ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά, τις καταθέσεις όψεως, τις 
βραχυπρόθεσµες µέχρι 3 µήνες επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και χαµηλού ρίσκου. 

2.15 Μετοχικό κεφάλαιο 

Το µετοχικό κεφάλαιο περιλαµβάνει τις κοινές µετοχές της Εταιρίας.   

2.16 ∆άνεια 

Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, µειωµένα µε τα τυχόν άµεσα έξοδα για την πραγµατοποίηση 
της συναλλαγής.  Μεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της µεθόδου του πραγµατικού 
επιτοκίου. Τυχόν διαφορά µεταξύ του εισπραχθέντος ποσού (καθαρό από σχετικά έξοδα) και της αξίας εξόφλησης 
αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα κατά την διάρκεια του δανεισµού βάσει της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου. 

Τα δάνεια ταξινοµούνται ως βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις εκτός εάν ο Όµιλος έχει το δικαίωµα να αναβάλλει την 
εξόφληση της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 

2.17 Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 

Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε την µέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από τις 
προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και των 
υποχρεώσεων. Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος δεν λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου 
ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηµατικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε η συναλλαγή δεν 
επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζηµία. Ο αναβαλλόµενος φόρος προσδιορίζεται µε τους 
φορολογικούς συντελεστές που έχουν τεθεί σε ισχύ ή ουσιαστικά θα ισχύουν κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα υπάρξει µελλοντικό 
φορολογητέο κέρδος για την χρησιµοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δηµιουργεί την αναβαλλόµενη φορολογική 
απαίτηση. 

Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος αναγνωρίζεται για τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν από επενδύσεις σε 
θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις, µε εξαίρεση την περίπτωση που η αναστροφή των προσωρινών διαφορών 
ελέγχεται από τον Όµιλο και είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές δεν θα αναστραφούν στο ορατό µέλλον. 

Ο αναβαλλόµενος φόρος υπολογίζεται σύµφωνα µε τους νέους φορολογικούς συντελεστές που απορρέουν από τον 
Ν.3607/25.09.2008 άρθρο 19, παρ. 1. 
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2.18 Παροχές στο προσωπικό 

(α) Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία 

Οι παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαµβάνουν τόσο προγράµµατα καθορισµένων εισφορών όσο και 
προγράµµατα καθορισµένων παροχών.  Το δεδουλευµένο κόστος των προγραµµάτων καθορισµένων εισφορών 
καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά. 

Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισµό για τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών είναι η παρούσα αξία 
της δέσµευσης για την καθορισµένη παροχή µείον την εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος 
και τις µεταβολές που προκύπτουν από τα µη αναγνωρισµένα αναλογιστικά κέρδη και ζηµίες και το κόστος της 
προϋπηρεσίας. Η δέσµευση της καθορισµένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή µε την 
χρήση της µεθόδου της προβεβληµένης πιστωτικής µονάδος (projected unit credit method). Για την προεξόφληση 
χρησιµοποιείται το επιτόκιο των µακροπροθέσµων οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου. 

Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζηµίες που προκύπτουν από τις προσαρµογές µε βάση τα ιστορικά δεδοµένα και είναι 
πάνω ή κάτω από το περιθώριο του 10% της σωρευµένης υποχρέωσης, καταχωρούνται στα αποτελέσµατα µέσα στον 
αναµενόµενο µέσο ασφαλιστικό χρόνο των συµµετεχόντων στο πρόγραµµα. Το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται 
άµεσα στα αποτελέσµατα µε εξαίρεση την περίπτωση που οι µεταβολές του προγράµµατος εξαρτώνται από τον 
εναποµένοντα χρόνο υπηρεσίας των εργαζοµένων. Στην περίπτωση αυτή το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται στα 
αποτελέσµατα µε την σταθερή µέθοδο µέσα στην περίοδο ωρίµανσης. 

(β) Παροχές τερµατισµού της απασχόλησης 

Οι παροχές τερµατισµού της απασχόλησης πληρώνονται όταν οι εργαζόµενοι αποχωρούν πριν την ηµεροµηνία 
συνταξιοδοτήσεως. Ο Όµιλος καταχωρεί αυτές τις παροχές όταν δεσµεύεται, είτε όταν τερµατίζει την απασχόληση 
υπαρχόντων εργαζοµένων σύµφωνα µε ένα λεπτοµερές πρόγραµµα για το οποίο δεν υπάρχει πιθανότητα απόσυρσης, 
είτε όταν προσφέρει αυτές τις παροχές ως κίνητρο για εθελουσία αποχώρηση. Παροχές τερµατισµού της απασχόλησης 
που οφείλονται 12 µήνες µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού προεξοφλούνται. 

Στην περίπτωση τερµατισµού απασχόλησης που υπάρχει αδυναµία προσδιορισµού των εργαζοµένων που θα κάνουν 
χρήση αυτών των παροχών, δεν γίνεται λογιστικοποίηση αλλά γνωστοποίηση αυτών ως ενδεχόµενη υποχρέωση. 

2.19 Προβλέψεις 

Οι προβλέψεις για επίδικες αγωγές αναγνωρίζονται όταν: υπάρχει µία παρούσα νοµική ή τεκµαιρόµενη δέσµευση ως 
αποτέλεσµα γεγονότων του παρελθόντος, όταν είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων για τον διακανονισµό της 
δέσµευσης και όταν το απαιτούµενα ποσό µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα. 

2.20 Αναγνώριση εσόδων 

Τα έσοδα προέρχονται κυρίως από πωλήσεις ακινήτων, µίσθωση ακινήτων,  παροχή υπηρεσιών και τεχνικά έργα.  

Τα έσοδα από τις λειτουργικές µισθώσεις αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα, µε την ευθεία µέθοδο, καθ’ όλη τη 
διάρκεια της µίσθωσης.  Όταν ο Όµιλος παρέχει κίνητρα στους πελάτες του, το κόστος αυτών των κινήτρων 
αναγνωρίζεται καθ’όλη τη διάρκεια της µίσθωσης, µε την ευθεία µέθοδο, µειωτικά του εσόδου από την µίσθωση. 

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών και την διαχείριση ακινήτων λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι υπηρεσίες, 
µε βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της παρεχόµενης υπηρεσίας σε σχέση µε το σύνολο των παρεχόµενων υπηρεσιών. 

Στην περίπτωση εκείνη, όπου ο Όµιλος ενεργεί ως αντιπρόσωπος, η προµήθεια και όχι το ακαθάριστο έσοδο λογίζεται 
ως έσοδο. 
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Τα µερίσµατα λογίζονται ως έσοδα, όταν θεµελιώνεται το δικαίωµα είσπραξής τους. 

2.21 ∆ιανοµή µερισµάτων 

Η διανοµή µερισµάτων στους µετόχους της µητρικής αναγνωρίζεται ως υποχρέωση όταν η διανοµή εγκρίνεται από την 
Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 

2.22 Στοιχεία µη κυκλοφορούντος ενεργητικού προς πώληση 

Στοιχεία µη κυκλοφορούντος ενεργητικού κατατάσσονται προς πώληση και αποτιµώνται στη µικρότερη αξία µεταξύ 
της τρέχουσας λογιστικής αξίας και της εύλογης αξίας µείον τα έξοδα πώλησης, εφόσον η αξία αυτή εκτιµάται ότι θα 
ανακτηθεί από τον Όµιλο µέσω της πώλησής τους και όχι από τη χρήση τους.   

2.23 Συγκριτικές πληροφορίες 

Όπου χρειάζεται τα συγκριτικά ποσά έχουν προσαρµοστεί για να συνάδουν µε τις αλλαγές στην παρουσίαση στο 
τρέχον έτος. 

 

3 ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

3.1 Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

Ο Όµιλος εκτίθεται σε διάφορους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως ενδεικτικά κινδύνους αγοράς (µεταβολές σε 
τιµές αγοράς ακινήτων), πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας, συναλλαγµατικό κίνδυνο και κίνδυνο επιτοκίων. Οι 
χρηµατοοικονοµικοί κίνδυνοι σχετίζονται µε τα παρακάτω χρηµατοικονοµικά µέσα : εµπορικές απαιτήσεις, ταµειακά 
διαθέσιµα και ισοδύναµα, προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις και δανεισµός. Οι λογιστικές αρχές σε σχέση µε τα 
παραπάνω χρηµατοικονοµικά µέσα περιγράφονται στη σηµείωση 2.  

Η διαχείριση κινδύνων παρακολουθείται από την οικονοµική διεύθυνση και διαµορφώνεται στα πλαίσια κανόνων 
εγκεκριµένων από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Η Οικονοµική ∆ιεύθυνση προσδιορίζει και εκτιµά τους 
χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους σε συνεργασία µε τις υπηρεσίες που αντιµετωπίζουν αυτούς τους κινδύνους. Το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για την γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και ειδικές 
οδηγίες για τη διαχείριση συγκεκριµένων κινδύνων όπως ο κίνδυνος επιτοκίου, ο πιστωτικός κίνδυνος,  η χρήση 
παραγώγων και µη-παραγώγων χρηµατοοικονοµικών εργαλείων, καθώς και τη βραχυπρόθεσµη επένδυση των 
διαθεσίµων. 

 (α) Κίνδυνος αγοράς 

Ο κίνδυνος αγοράς σχετίζεται µε τους επιχειρησιακούς τοµείς στους οποίους δραστηριοποιείται ο Όµιλος. Ο Όµιλος 
εκτίθεται σε κίνδυνο από την µεταβολή της αξίας ακινήτων και των µισθωµάτων. Οι υπηρεσίες του Οµίλου 
παρακολουθούν στενά τις τάσεις στις επιµέρους αγορές όπου αναπτύσσεται επιχειρηµατική δραστηριότητα και 
σχεδιάζουν ενέργειες για την άµεση και αποτελεσµατική προσαρµογή στα νέα δεδοµένα των επιµέρους αγορών 

i) Συναλλαγµατικός κίνδυνος 

∆εδοµένου ότι ο Όµιλος δραστηριοποιείται ενεργά σε χώρα του εξωτερικού (Ρουµανία), εκτίθεται σε συναλλαγµατικό 
κίνδυνο προερχόµενο από την ισοτιµία του τοπικού νοµίσµατος έναντι του Ευρώ.   

Οι συναλλαγές διενεργούνται στο τοπικό νόµισµα.  Εάν την 31/12/2009, το  ΛΕΟΥ Ρουµανίας (RON) ήταν 
ανατιµηµένο /υποτιµένο κατά 5% (2008 5%) έναντι του ευρώ, ενώ οι λοιπές µεταβλητές παρέµεναν σταθερές, τα 
κέρδη προ φόρων του Οµίλου θα ήταν αυξηµένα κατά 174.275 ευρώ (2008: 560.389) και µειωµένα κατά 192.620 
Ευρώ (2008: 507.018) αντίστοιχα, λόγω των συναλλαγµατικών ζηµιών/ κερδών κατά τη µετατροπή των απαιτήσεων, 
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υποχρεώσεων και χρηµατικών διαθεσίµων των εταιριών που είναι εγκατεστηµένες στη Ρουµανία, από ευρώ σε RON. 
Σηµειώνεται ότι στην παραπάνω ανάλυση το ποσοστό ανατίµησης/ υποτίµησης του ξένου νοµίσµατος έναντι του ευρώ 
προσδιορίστηκε µε βάση την ετήσια ιστορική µεταβλητότητα έναντι  του ευρώ. 

ii)   Κίνδυνος ταµειακών ροών και κίνδυνος µεταβολών εύλογης αξίας λόγω µεταβολής των επιτοκίων 

Ο Όµιλος έχει στο ενεργητικό του σηµαντικά έντοκα στοιχεία που περιλαµβάνουν καταθέσεις όψεως και 
βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις. Η έκθεση του Οµίλου στον κίνδυνο από διακυµάνσεις στα επιτόκια 
προέρχεται από τραπεζικά δάνεια µε κυµαινόµενα επιτόκια. Ο Όµιλος είναι εκτεθειµένος σε διακυµάνσεις των 
επιτοκίων που επικρατούν στην αγορά και τα οποία επηρεάζουν τη χρηµατοοικονοµική του θέση καθώς και τις 
ταµειακές του ροές. Το κόστος δανεισµού δύναται να αυξάνεται ως αποτέλεσµα τέτοιων αλλαγών και να 
δηµιουργούνται ζηµιές ή να µειώνεται κατά την εµφάνιση απρόοπτων γεγονότων. 

Αναφορικά µε τις µακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις, η ∆ιοίκηση του Οµίλου παρακολουθεί συστηµατικά και 
σε συνεχή βάση τις διακυµάνσεις των επιτοκίων και αξιολογεί την ανάγκη λήψης σχετικών θέσεων για την 
αντιστάθµιση των κινδύνων, όταν και εφόσον αυτοί κρίνονται σηµαντικοί.  

Η πλειονότητα των δανείων του Οµίλου είναι σε κυµαινόµενα επιτόκια και το σύνολο του δανεισµού είναι σε Ευρώ. 
Ως εκ τούτου, ο κίνδυνος επιτοκίου προέρχεται από µεταβολές των επιτοκίων του Ευρώ. 

Ο Όµιλος παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων καθώς και τη διάρκεια και τη φύση των χρηµατοδοτικών 
αναγκών των θυγατρικών εταιρειών. Οι αποφάσεις για τη διάρκεια των δανείων αλλά και τη σχέση µεταξύ 
κυµαινόµενου και σταθερού επιτοκίου λαµβάνονται σε µεµονωµένη βάση. 

 

(β) Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο Όµιλος έχει αναπτύξει πολιτικές, έτσι ώστε να διασφαλίσει ότι οι συναλλαγές πραγµατοποιούνται µε πελάτες µε 
επαρκή πιστοληπτική ικανότητα. 

∆υνητικός πιστωτικός κίνδυνος υπάρχει και στα διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα και τις επενδύσεις.  Στις 
περιπτώσεις αυτές, ο κίνδυνος µπορεί να προκύψει από αδυναµία του αντισυµβαλλόµενου να ανταποκριθεί στις 
υποχρεώσεις του προς τον Όµιλο Για την ελαχιστοποίηση αυτού του πιστωτικού κινδύνου, ο Όµιλος, στο πλαίσιο 
εγκεκριµένων πολιτικών από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, θέτει όρια στο βαθµό έκθεσης σε κάθε µεµονωµένο 
χρηµατοοικονοµικό ίδρυµα. Επίσης, όσον αφορά προϊόντα καταθέσεων, ο Όµιλος συναλλάσσεται µόνο µε 
αναγνωρισµένα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα υψηλής πιστοληπτικής διαβάθµισης.  

(δ) Κίνδυνος ρευστότητας 

Για τη διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας, ο Όµιλος προϋπολογίζει και παρακολουθεί τις χρηµατοροές του και 
ενεργεί κατάλληλα ώστε να υπάρχουν ρευστά διαθέσιµα και τραπεζικά πιστωτικά όρια. 

Η ρευστότητα του Οµίλου παρακολουθείται από τη ∆ιοίκηση σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Στον ακόλουθο πίνακα 
παρουσιάζεται η ανάλυση µε τις λήξεις των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων του Οµίλου την 31 ∆εκεµβρίου 2009 
και 2008 αντίστοιχα: 

 

  31-∆εκ-09   

 ΛΗΚΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 Εντός 1 Έτους 
Μεταξύ 1 και 

2 Ετών 

Μεταξύ 2 
και 5 
Ετών 

Άνω των 
5 Ετών Σύνολο 

Προµηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις  1.172.916 - - - 1.172.916 
∆άνεια 6.880.000 42.976 3.617.764 - 10.540.740 
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  31-∆εκ-08   

 ΛΗΚΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 Εντός 1 Έτους 
Μεταξύ 1 και 

2 Ετών 

Μεταξύ 2 
και 5 
Ετών 

Άνω των 
5 Ετών Σύνολο 

Προµηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις  1.690.184 - - - 1.690.184 
∆άνεια 14.016.034 10.930.679 - - 24.946.713 

 

Τα παραπάνω ποσά απεικονίζονται στις συµβατικές, µη προεξοφληµένες ταµειακές ροές.  

  

Ανάλυση Ευαισθησίας ∆ανείων του Οµίλου σε Μεταβολές Επιτοκίων  

Μια ευλόγως πιθανή µεταβολή των επιτοκίων κατά είκοσι πέντε µονάδες  βάσης (αύξηση/µείωση 0.25%) θα είχε ως 
αποτέλεσµα τη µείωση / αύξηση των κερδών προ φόρων της χρήσης του 2009, κρατώντας όλες τις άλλες µεταβλητές 
σταθερές, κατά ευρώ 26 χιλ.  Σηµειώνεται ότι η προαναφερθείσα µεταβολή στις προ φόρων ζηµίες  υπολογίζεται στα 
υπόλοιπα των δανείων στο τέλος χρήσης και δεν περιλαµβάνει την θετική επίπτωση των εισπραχθέντων τόκων από 
ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα. 

3.2 Προσδιορισµός των ευλόγων αξιών 

Από την 1η Ιανουαρίου 2009, ο Όµιλος υιοθέτησε την αναθεωρηµένη έκδοση του ∆ΠΧΑ 7 για τα χρηµατοοικονοµικά 
στοιχεία που αποτιµώνται σε εύλογη αξία κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού. Σύµφωνα µε την ως άνω αναθεώρηση, 
τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων κατατάσσονται στα παρακάτω επίπεδα, ανάλογα µε τον 
τρόπο προσδιορισµού της εύλογης αξίας τους: 

-Επίπεδο 1: για στοιχεία που είναι διαπραγµατεύσιµα σε ενεργό αγορά και των οποίων η εύλογη αξία προσδιορίζεται 
από τις τιµές  αγοράς (µη προσαρµοσµένες) οµοίων στοιχείων. 

-Επίπεδο 2: για στοιχεία των οποίων η εύλογη αξία προσδιορίζεται από παράγοντες που σχετίζονται µε δεδοµένα της 
αγοράς, είτε άµεσα (τιµές) είτε έµµεσα (παράγωγα τιµών). 

-Επίπεδο 3: για στοιχεία των οποίων η εύλογη αξία δεν προσδιορίζεται µε παρατηρήσεις από την αγορά, παρά 
βασίζεται κυρίως σε εσωτερικές εκτιµήσεις.  

Τα µοναδικά χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογες αξίες που έχει η εταιρία και ο Όµιλος είναι τα διαθέσιµα προς 
πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που αναλύονται στη Σηµείωση 11. Τα χρηµατοοικονοµικά αυτά στοιχεία 
επιµετρούνται στο «επίπεδο 3» στην ιεραρχία των εύλογων αξιών όπως περιγράφεται στο ∆ΠΧΑ 7. Το «επίπεδο 3» 
των εύλογων αξιών αφορά σε εύλογες αξίες που δεν βασίζονται σε δεδοµένα που είτε έµµεσα είτε άµεσα είναι 
διαθέσιµα σε ενεργές αγορές.  

3.3 ∆ιαχείριση κεφαλαιακού κινδύνου  

Η διαχείριση των κεφαλαίων γίνεται από την οικονοµική διεύθυνση και στοχεύει στη διασφάλιση της συνεχιζόµενης 
δραστηριότητας των εταιρειών του Οµίλου, την επίτευξη των αναπτυξιακών του σχεδίων σε συνδυασµό µε την 
πιστοληπτική του ικανότητα.  

Για την αξιολόγηση της πιστοληπτική ικανότητας του Οµίλου θα πρέπει να αξιολογηθεί ο Καθαρός ∆ανεισµός του 
Οµίλου (ήτοι, συνολικές µακροπρόθεσµες και βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις προς τράπεζες µείον ταµειακά διαθέσιµα 
και ισοδύναµα) .    
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Ο Καθαρός ∆ανεισµός του Οµίλου στις 31/12/2009 σε σχέση µε την 31/12/2008, είναι αρνητικός  και παρουσιάζεται  
αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα: 

Όλα το ποσά είναι σε ευρώ. 

∆ιαχείριση Κεφαλαίων  ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 31-∆εκ.-09 31-∆εκ.-08 

Βραχυπρόθεσµος τραπεζικός δανεισµός 6.880.000 14.016.034 

Μακροπρόθεσµος τραπεζικός δανεισµός 3.617.764 10.887.704 

Σύνολο δανείων 10.497.764 24.903.738 

Μείον: Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  20.404.020 6.831.118 

Καθαρός ∆ανεισµός (9.906.256) 18.072.620 

Σύνολο Καθαρής Θέσης 128.318.584 106.435.688 

Σύνολο Κεφαλαίων 118.412.328 124.508.308 

∆είκτης Κεφαλαιακής Μόχλευσης (0,08366) 0,14515 

 

Ο δείκτης κεφαλαιακής µόχλευσης υπολογίζεται ως το πηλίκο του καθαρού δανεισµού (ήτοι, συνολικές 
µακροπρόθεσµες και βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις προς τράπεζες µείον ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα) προς το 
σύνολο των κεφαλαίων (ήτοι, σύνολο καθαρής θέσης πλέον καθαρός δανεισµός). 

Οι στόχοι του Οµίλου σε σχέση µε τη διαχείριση κεφαλαίου είναι να διασφαλίσει τη δυνατότητα απρόσκοπτης 
λειτουργίας του Οµίλου στο µέλλον µε σκοπό να παρέχει ικανοποιητικές αποδόσεις στους µετόχους και λοιπούς 
εµπλεκόµενους και να διατηρήσει ιδανική κατανοµή κεφαλαίου µειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το κόστος 
κεφαλαίου. 

4 Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της διοικήσεως 

Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης επανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται σε ιστορικά δεδοµένα και 
προσδοκίες για µελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύµφωνα µε τα ισχύοντα. 

4.1 Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές 

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

Ο Όµιλος προβαίνει σε εκτιµήσεις και παραδοχές σχετικά µε την εξέλιξη των µελλοντικών γεγονότων. Οι εκτιµήσεις 
και παραδοχές που ενέχουν σηµαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρµογές στις λογιστικές αξίες των 
περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων  έχουν ως εξής: 

(α) Εκτιµήσεις για τυχόν αποµειώσεις στα επενδυτικά ακίνητα του Οµίλου  

 Τα επενδυτικά ακίνητα εξετάζονται για τυχόν αποµείωση όταν τα γεγονότα ή οι µεταβολές των συνθηκών 
υποδεικνύουν ότι η λογιστική τους αξία µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη. Όπου η ανακτήσιµη αξία είναι µικρότερη της 
λογιστικής αξίας τους, τα επενδυτικά ακίνητα αποµειώνονται στο ανακτήσιµο ποσό. Ο Όµιλος αξιολογεί κατά την 
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κρίση του κατά πόσο υπάρχουν βάσιµες και αντικειµενικές ενδείξεις ότι ένα επενδυτικό ακίνητο έχει υποστεί 
αποµείωση.   

(β) Φόρος εισοδήµατος 

Απαιτείται κρίση για τον προσδιορισµό της πρόβλεψης για φόρο εισοδήµατος. Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και 
υπολογισµοί για τους οποίους ο τελικός προσδιορισµός του φόρου είναι αβέβαιος. Εάν το τελικό αποτέλεσµα του 
φορολογικού ελέγχου είναι διαφορετικό από το αρχικώς αναγνωρισθέν, η διαφορά θα επηρεάσει τον φόρο 
εισοδήµατος και την πρόβλεψη για αναβαλλόµενη φορολογία της περιόδου. 

 

4.2 Καθοριστικές  κρίσεις της ∆ιοίκησης για την εφαρµογή των λογιστικών αρχών 

∆ιάκριση µεταξύ επενδύσεων σε ακίνητα και ιδιοχρησιµοποιούµενων παγίων. 

Ο Όµιλος καθορίζει κατά πόσο ένα ακίνητο χαρακτηρίζεται ως επένδυση σε ακίνητα. Για την διαµόρφωση της 
σχετικής κρίσης, ο Όµιλος θεωρεί κατά πόσον ένα ακίνητο δηµιουργεί ταµειακές ροές, κατά κύριο λόγο ανεξάρτητα 
από τα υπόλοιπα πάγια που ανήκουν στην Εταιρία. Ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα δηµιουργούν ταµειακές ροές που 
αποδίδονται όχι µόνο στα ακίνητα, αλλά επίσης και σε άλλα στοιχεία του ενεργητικού που χρησιµοποιούνται είτε στην 
παραγωγική διαδικασία, είτε στην διαδικασία προµηθειών. 

 

5 Πληροφόρηση κατά τοµέα 

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2009 και 2008, ο Όµιλος δραστηριοποιείται, κυρίως, σε 3 επιχειρηµατικούς τοµείς :  

• Εκµετάλλευση  ακινήτων 

• Παροχή Υπηρεσιών ∆ιαχείρισης και ανάπτυξης ακίνητης περιουσίας 

• Ανάπτυξη και πώληση ακίνητης περιουσίας  

Ο Πρόεδρος , ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος και τα λοιπά εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου συνιστούν τον 
κύριο λήπτη επιχειρηµατικών αποφάσεων. Οι ως άνω, έχοντας καθορίσει τους τοµείς δραστηριότητας, ελέγχουν τις 
εσωτερικές αναφορές χρηµατοοικονοµικής αναφοράς για να αξιολογηθεί η επίδοση της Εταιρίας και του Οµίλου και 
να ληφθούν αποφάσεις σχετικά µε την κατανοµή των πόρων. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο χρησιµοποιεί διάφορα 
κριτήρια για να αξιολογήσει τις δραστηριότητες του Οµίλου, τα οποία ποικίλουν ανάλογα µε τη φύση, το βαθµό 
ωριµότητας και τις ιδιαιτερότητες του κάθε τοµέα, λαµβάνοντας υπόψη τους εκάστοτε κινδύνους, τις υπάρχουσες 
ταµειακές ανάγκες καθώς και πληροφορίες σχετικές µε τα προϊόντα και τις αγορές. 
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Τα αποτελέσµατα  κατά  τοµέα για το έτος  2009 είχαν ως εξής: 

Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ. 

Ενοποιηµένα στοιχεία πληροφόρησης κατά 
τοµέα χρήσης 01/01-31/12/2009

Πωλήσεις 
ακινήτων

Εκµετάλλευση 
ακινήτων

Παροχή 
υπηρεσίας Συνολικά

Συνολικές µεικτές πωλήσεις ανά τοµέα 2.489.246  - 2.670.528  5.159.774  

Ενδοεταιρικές πωλήσεις - - (597.197) (597.197)

Καθαρές Πωλήσεις 2.489.246 - 2.073.331 4.562.577

Μεικτά κέρδη (ζηµίες) ανά τοµέα (250.741) - 1.310.067 1.059.326

Έξοδα ∆ιοίκησης (3.333.019)

Άλλα έσοδα/ (έξοδα) Εκµετάλλευσης - καθαρά 501.769

Λειτουργικά κέρδη (1.771.924)

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα/ (έξοδα) - καθαρά (307.533)

Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων (2.079.457)

Φόρος εισοδήµατος (253.596)
Καθαρό κέρδος/(ζηµία) (2.333.053)

 

 

Τα αποτελέσµατα  κατά  τοµέα για το έτος  2008 είχαν ως εξής: 

Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ. 

Ενοποιηµένα στοιχεία πληροφόρησης κατά 
τοµέα χρήσης 01/01-31/12/2008

Πωλήσεις 
ακινήτων

Εκµετάλλευση 
ακινήτων

Παροχή 
υπηρεσίας Συνολικά

Συνολικές µεικτές πωλήσεις ανά τοµέα 18.885.333  - 1.449.836  20.335.169  

Ενδοεταιρικές πωλήσεις - - (965.300) (965.300)

Καθαρές Πωλήσεις 18.885.333 - 484.536 19.369.869

Μεικτά κέρδη (ζηµίες) ανά τοµέα 3.463.754 - 205.946 3.669.700

Έξοδα ∆ιοίκησης (4.005.068)

Άλλα έσοδα/ (έξοδα) Εκµετάλλευσης - καθαρά (1.301.121)

Λειτουργικά κέρδη (1.636.490)

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα/ (έξοδα) - καθαρά (293.641)

Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων (1.930.131)

Φόρος εισοδήµατος (952.902)
Καθαρό κέρδος/(ζηµία) (2.883.033)

 

 

 

Λοιπά στοιχεία ανά τοµέα που συµπεριελήφθησαν στα Αποτελέσµατα της 31 ∆εκεµβρίου 2009 είναι τα ακόλουθα: 

Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ. 

Πωλήσεις 
ακινήτων

Εκµετάλλευση 
ακινήτων

Παροχή 
υπηρεσίας

Μη 
κατανεµηµένα Σύνολο

Aποσβέσεις  ενσώµατων παγίων - 430 - 36.908 37.338

Αποσβέσεις άϋλων παγίων - - - 16.156 16.156

Αποσβέσεις επενδύσεων σε ακίνητα - 197.795 - - 197.795

Σύνολο - 198.225 - 53.064 251.288  
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Λοιπά στοιχεία ανά τοµέα που συµπεριλαµβάνονται στα Αποτελέσµατα της 31 ∆εκεµβρίου 2008 είναι τα ακόλουθα: 

Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ. 

Πωλήσεις 
ακινήτων

Εκµετάλλευση 
ακινήτων

Παροχή 
υπηρεσίας

Μη 
κατανεµηµένα Σύνολο

Aποσβέσεις  ενσώµατων παγίων - 260 1.726 45.699 47.685

Αποσβέσεις άϋλων παγίων - - - 18.907 18.907

Αποσβέσεις επενδύσεων σε ακίνητα - 151.006 - 53.245 204.252

Σύνολο - 151.266 1.726 117.852 270.844  

Μεταβιβάσεις και συναλλαγές µεταξύ τοµέων πραγµατοποιούνται µε πραγµατικούς εµπορικούς όρους και συνθήκες σύµφωνα µε 
αυτά που ισχύουν για συναλλαγές µε τρίτους. 

 

Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις των τοµέων κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2009 έχουν ως εξής: 

Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ. 

Πωλήσεις 
ακινήτων

Εκµετάλλευση 
ακινήτων

Παροχή 
υπηρεσίας

Μη 
κατανεµηµένα Σύνολο

Eνεργητικό 5.123.618 132.716.287 (24.498) 2.797.329 140.612.737

Υποχρεώσεις - 29.556.136 (151.026) (17.110.956) 12.294.153

Ίδια κεφάλαια 5.123.618 103.160.152 126.529 19.908.286 128.318.584

Επενδύσεις κλειόµενης χρήσης, σε ενσώµατα,  
άϋλα πάγια και επενδυτικά ακίνητα - 6.453.981 - 15.519 6.469.500
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Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις των τοµέων κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2008 είχαν ως εξής: 

Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ. 

Πωλήσεις 
ακινήτων

Εκµετάλλευση 
ακινήτων

Παροχή 
υπηρεσίας

Μη 
κατανεµηµένα Σύνολο

Eνεργητικό 19.221.527 114.148.088 (166.184) 240.981 133.444.412

Υποχρεώσεις (4.345.001) 48.239.456 (359.168) (16.526.564) 27.008.724

Ίδια κεφάλαια 23.566.528 65.908.632 192.984 16.767.545 106.435.689

Επενδύσεις κλειόµενης χρήσης, σε ενσώµατα,  
άϋλα πάγια και επενδυτικά ακίνητα - 11.519.601 - 43.581 11.563.182

 

Ο  Όµιλος δραστηριοποιείται στην  Ελλάδα. Η δραστηριοποίησή του  στο εξωτερικό βρίσκεται σε στάδιο ανάπτυξης. 

 

Τα αποτελέσµατα κατά γεωγραφικό τοµέα για το έτος 2009 είχαν ως εξής: 

Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ. 

Ενοποιηµένα στοιχεία πληροφόρησης κατά 
τοµέα χρήσης 01/01-31/12/2009 Ελλάδα Ρουµανία Σύνολο 

Πωλήσεις (µικτές & καθαρές) 4.562.577 - 4.562.577

Μεικτά κέρδη (ζηµίες) ανά τοµέα 1.059.326 - 1.059.326

Έξοδα ∆ιοίκησης (3.028.068) (304.951) (3.333.019)

Άλλα έσοδα/ (έξοδα) Εκµετάλλευσης - καθαρά 1.132.706 (630.938) 501.769

Λειτουργικά κέρδη (836.036) (935.888) (1.771.924)

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα/ (έξοδα) - καθαρά (150.024) (157.509) (307.533)

Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων (986.060) (1.093.397) (2.079.457)

Φόρος εισοδήµατος (239.314) (14.282) (253.596)

Καθαρό κέρδος/(ζηµία) (1.225.374) (1.107.679) (2.333.053)
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Τα αποτελέσµατα κατά γεωγραφικό τοµέα για το έτος  2008 είχαν ως εξής: 

Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ. 

Ενοποιηµένα στοιχεία πληροφόρησης κατά 
τοµέα χρήσης 01/01-31/12/2008 Ελλάδα Ρουµανία Σύνολο 

Πωλήσεις (µικτές & καθαρές) 19.369.869 - 19.369.869

Μεικτά κέρδη (ζηµίες) ανά τοµέα 3.669.700 - 3.669.700

Έξοδα ∆ιοίκησης (3.597.536) (407.532) (4.005.068)

Άλλα έσοδα/ (έξοδα) Εκµετάλλευσης - καθαρά 1.003.590 (2.304.711) (1.301.121)

Λειτουργικά κέρδη 1.075.753 (2.712.243) (1.636.490)

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα/ (έξοδα) - καθαρά 1.034.724 (1.328.366) (293.641)

Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων 2.110.478 (4.040.609) (1.930.131)

Φόρος εισοδήµατος (1.277.073) 324.170 (952.902)

Καθαρό κέρδος/(ζηµία) 833.405 (3.716.438) (2.883.033)
 

 

Το σύνολο του ενεργητικού  κατανέµεται  γεωγραφικά  για το έτος έως 31 ∆εκεµβρίου 2009 είχαν ως εξής: 

Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ. 

Ελλάδα Ρουµανία Σύνολο 

Eνεργητικό 118.157.533 22.455.205 140.612.737

Επενδύσεις κλειόµενης χρήσης, σε ενσώµατα,  άϋλα 
πάγια και επενδυτικά ακίνητα 4.276.403 2.193.097 6.469.500  

 

Το σύνολο του ενεργητικού  κατανέµεται  γεωγραφικά  για το έτος έως 31 ∆εκεµβρίου 2008 είχαν ως εξής: 

Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ. 

Ελλάδα Ρουµανία Σύνολο 

Eνεργητικό 111.600.077 21.844.335 133.444.412

Επενδύσεις κλειόµενης χρήσης, σε ενσώµατα,  άϋλα 
πάγια και επενδυτικά ακίνητα 5.356.932 6.206.250 11.563.182  
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6 Επενδύσεις σε  ακίνητα 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

Κόστος 31-∆εκ-09 31-∆εκ-08 31-∆εκ-09 31-∆εκ-08

Αρχή χρήσης 100.952.127 102.309.140 15.639.200 13.426.127

Συναλλαγµατικές διαφορές (1.006.440) (2.134.578) - -

Εξαγορά/ απορρόφηση θυγατρικής - 1.781.038 - -

Προσθήκες 6.448.460 9.537.940 786.446 2.213.072

Μεταφορά σε αποθέµατα - (10.541.413) - -

Πωλήσεις/ διαγραφές - - (8.831) -

Τέλος χρήσης 106.394.147 100.952.127 16.416.815 15.639.200

Συσσωρευµένες αποσβέσεις

Αρχή χρήσης (857.317) (667.681) (81.869) (66.369)

Συναλλαγµατικές διαφορές (6) 14.616 - -

Αποσβέσεις χρήσης (197.795) (204.252) (15.500) (15.500)

Πωλήσεις/ διαγραφές - - - -

Τέλος χρήσης (1.055.118) (857.317) (97.369) (81.869)

Αναπόσβεστη αξία 105.339.028 100.094.809 16.319.447 15.557.331

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

• Επί των ακινήτων της εταιρίας δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη. 

• Το Σεπτέµβριο του 2009 εκδόθηκε  η οικοδοµική άδεια για το οικοδοµικό τετράγωνο Ε71 για τις εργασίες 
κατασκευής της Α΄ φάσης  του Εµπορικού  Πάρκου  (περίπου 31.000 µ2) στο ακίνητο Γυαλού στα Σπάτα Αττικής, 
ιδιοκτησίας της κατά 100% θυγατρικής  «ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ». Τον ∆εκέµβριο του 
2009 εκδόθηκε  η οικοδοµική άδεια,  τµήµατος  του Οικοδοµικού Τετραγώνου  Ε72,  για  κτίριο καταστηµάτων 
και χώρων στάθµευσης, συνολικής επιφανείας 5.000 τµ περίπου, στο όµορο ακίνητο Γυαλού στα Σπάτα Αττικής  
ιδιοκτησίας της ίδιας εταιρίας.   

• Η εύλογη αξία των επενδυτικών ακινήτων του Οµίλου της 31/12/2009 σύµφωνα µε πρόσφατες εκτιµήσεις 
ορκωτών εκτιµητών,  ανέρχεται σε 134 εκ. ευρώ.  Σύµφωνα µε την ίδια εκτίµηση, η επενδυτική αξία των ανωτέρω 
ακινήτων ανέρχεται συνολικά σε ποσό 215 εκ. ευρώ περίπου. 
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7 Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 

Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ. 

Οικόπεδα 
& Κτίρια

Μεταφορικά 
µέσα 

Μηχ/κός 
Εξοπλισµός

Έπιπλα και 
εξαρτήµατα Σύνολο

Κόστος

1-Ιαν-2008 67.980 7.230 50.103 492.030 617.343

Προσθήκες - 8.041 - 65.627 73.668

Πωλήσεις / διαγραφές (67.980) (4.765) - (1.872) (74.618)

Συναλλαγµατικές διαφορές - - - (5.397) (5.397)

31-∆εκ-2008 (0) 10.506 50.103 550.388 610.996

1-Ιαν-2009 (0) 10.506 50.103 550.388 610.996

Προσθήκες - 9.000 - 11.882 20.882

Πωλήσεις / διαγραφές - - - (22.166) (22.166)

Συναλλαγµατικές διαφορές - - - (3.819) (3.819)

31-∆εκ-2009 (0) 19.506 50.103 536.285 605.894

Συσσωρευµένες αποσβέσεις

1-Ιαν-2008 - (2.489) (4.686) (337.939) (345.113)

Αποσβέσεις χρήσης - (1.010) - (46.674) (47.684)

Πωλήσεις / διαγραφές - 834 - - 834

Συναλλαγµατικές διαφορές - - - (811) (811)

31-∆εκ-2008 - (2.666) (4.686) (385.424) (392.775)

1-Ιαν-2009 - (2.666) (4.686) (385.424) (392.775)

Αποσβέσεις χρήσης - (1.994) - (35.344) (37.338)

Πωλήσεις / διαγραφές - - - 10.447 10.447

Συναλλαγµατικές διαφορές - - - 1.013 1.013

31-∆εκ-2009 - (4.659) (4.686) (409.308) (418.653)

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 (0) 7.841 45.417 164.964 218.221

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 (0) 14.847 45.417 126.977 187.241

Ο ΟΜΙΛΟΣ
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Μεταφορικά 
µέσα 

Μηχ/κός 
Εξοπλισµός

Έπιπλα και 
εξαρτήµατα Σύνολο

Κόστος

1-Ιαν-2008 7.230 103 378.182 385.515

Προσθήκες 8.041 - 35.540 43.581

Πωλήσεις / διαγραφές (4.765) - - (4.765)

31-∆εκ-2008 10.506 103 413.722 424.331

1-Ιαν-2009 10.506 103 413.722 424.331

Προσθήκες 9.000 - 3.119 12.119

Πωλήσεις / διαγραφές - - - -

31-∆εκ-2009 19.506 103 416.841 436.450

Συσσωρευµένες αποσβέσεις

1-Ιαν-2008 (2.489) (103) (276.154) (278.746)

Αποσβέσεις περιόδου (1.010) - (30.931) (31.941)

Πωλήσεις / διαγραφές 834 - - 834

31-∆εκ-2008 (2.665) (103) (307.085) (309.853)

1-Ιαν-2009 (2.665) (103) (307.085) (309.853)

Αποσβέσεις περιόδου (1.994) - (19.067) (21.061)

Πωλήσεις / διαγραφές - - - -

31-∆εκ-2009 (4.659) (103) (326.153) (330.914)

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 7.841 - 106.637 114.477

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 14.847 - 90.688 105.535

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

∆εν υφίστανται αποµειώσεις στις ενσώµατες ακινητοποιήσεις κατά τη διάρκεια του 2009 και 2008. 
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8 Ασώµατες Ακινητοποιήσεις 

Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ. 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ
Λογισµικό Λογισµικό 

Κόστος

1-Ιαν-2008 104.442 83.914

Προσθήκες 1.837 -

Πωλήσεις / διαγραφές - -

Συναλλαγµατικές διαφορές (1.693) -

31-∆εκ-2008 104.585 83.914

1-Ιαν-2009 104.585 83.914

Προσθήκες 159 -

Πωλήσεις / διαγραφές - -

Συναλλαγµατικές διαφορές (665) -

31-∆εκ-2009 104.079 83.914

Συσσωρευµένες αποσβέσεις

1-Ιαν-2008 (66.252) (57.063)

Αποσβέσεις περιόδου (17.250) (12.809)

Πωλήσεις / διαγραφές - -

Συναλλαγµατικές διαφορές 760 -

31-∆εκ-2008 (82.741) (69.873)

1-Ιαν-2009 (82.741) (69.873)

Αποσβέσεις περιόδου (16.156) (11.959)

Πωλήσεις / διαγραφές - -

Συναλλαγµατικές διαφορές 281 -

31-∆εκ-2009 (98.616) (81.831)

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 21.844 14.042

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 5.462 2.083
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9 Συµµετοχές του Οµίλου σε επιχειρήσεις που ενοποιούνται 

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

ΕΤΑΙΡΙΑ % συµµετοχής
Αξία συµµετοχής 

2008

Αξία 
συµµετοχής 

2009 Εδρα ∆ραστηριότητα

ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. 100% 11.185.288 11.185.288 ΕΛΛΑ∆Α
ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ  Α.Ε. 100% 8.353.110 8.353.110 ΕΛΛΑ∆Α
ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ

PMS PROPERTY MANAGEMENT Α.Ε. 100% 86.776 86.776 ΕΛΛΑ∆Α ΧΩΡΙΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ Α.Ε. 100% 19.872.503 19.858.184 ΕΛΛΑ∆Α
ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ

KARTEREDA HOLDINGS LTD 100% 16.000 10.016.000 ΚΥΠΡΟΣ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ

CORREA  HOLDINGS LTD 100% 1.000 1.000 ΚΥΠΡΟΣ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ

CLH ESTATE SRL Έµµεσα 100% - - ΡΟΥΜΑΝΙΑ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ

PROFIT CONSTRUCT SRL Έµµεσα 100% - - ΡΟΥΜΑΝΙΑ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Σύνολο 39.514.676 49.500.357

 
• Με απόφαση της 29/06/2009 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας «PMS PARKING 

SYSTEMS AE», αποφασίστηκε η τροποποίηση του καταστατικού της, ως προς την επωνυµία  και τον σκοπό 
της. Με την υπ΄ αριθµ. ΕΜ-19241/09-10-2009, Απόφαση της Νοµαρχίας Αθηνών εγκρίθηκαν οι παραπάνω 
τροποποιήσεις. Η νέα επωνυµία της εταιρίας είναι πλέον «P.M.S. PROPERTY MANAGEMENT SERVICES 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και ο 
διακριτικός τίτλος αυτής, «PMS PROPERTY MANAGEMENT SERVICES AE».  

 

• Με απόφαση των µετόχων της 10/7/2009 της εταιρίας «KARTEREDA HOLDINGS Ltd», αποφασίστηκε η 
αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου κατά ποσό 10.000.000 ευρώ, µε την έκδοση 850 νέων κοινών µετοχών 
ονοµαστικής αξίας ενός ευρώ ανά µετοχή. Από το συνολικό ποσό της αύξησης ποσό €  9.999.150 ήχθη σε 
πίστωση του λογαριασµού «Αποθεµατικό από την έκδοση µετοχών το άρτιο».  

10 Κοινοπραξίες 

Η εταιρία «3G Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ», 
περιλαµβάνεται  στις Ενοποιηµένες Καταστάσεις της µητρικής µε ποσοστό συµµετοχής 50%,  µε τη µέθοδο της 
Αναλογικής Ενοποίησης. 

Τα παρακάτω ποσά αντιπροσωπεύουν το µερίδιο του ενεργητικού και υποχρεώσεων της Εταιρίας σε κοινοπραξίες, που 
ενοποιήθηκαν µε την µέθοδο της αναλογικής ενοποίησης και περιλαµβάνονται στον ισολογισµό: 

Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ. 
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31-∆εκ-2009 3G A.E.

Ενεργητικό 143.912

Υποχρεώσεις 28.154

Ιδια Κεφάλαια 115.759

31-∆εκ-2008 3G A.E.

Ενεργητικό 138.873

Υποχρεώσεις 29.190

Ιδια Κεφάλαια 109.684  

 

11 Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση  

Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ. 

Εισηγµένοι τίτλοι: 31-∆εκ-2009 31-∆εκ-2008 31-∆εκ-2009 31-∆εκ-2008
Μετοχές – Ελλάδα - - - -

Μη εισηγµένοι τίτλοι:

Μετοχές – Ελλάδα 1.660.000 1.364.300 1.660.000 1.364.300

1.660.000 1.364.300 1.660.000 1.364.300

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 
Στην κλειόµενη χρήση η Εταιρία συµµετείχε στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της "ATHENS 
METROPOLITAN EXPO AE"  κατά ποσό 233.300 ευρώ,  και στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας 
«ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΕ» κατά ποσό 62.400 ευρώ,  χωρίς αλλαγή στα  ποσοστά των 
συµµετοχών της στις ως άνω εταιρείες.   

Καθώς οι ανωτέρω τίτλοι δεν είναι διαπραγµατεύσιµοι σε οργανωµένη αγορά η εύλογη αξία τους δεν είναι δυνατόν να 
προσδιοριστεί µε αξιοπιστία και αποτιµώνται στο κόστος κτήσης τους.  

 

12 Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ανά κατηγορία 

Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ. 

Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ανά κατηγορία για την 31η ∆εκεµβρίου 2009 είναι τα εξής : 
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Ενεργητικό

∆άνεια & 
απαιτήσεις

Χρηµ/κά 
διαθέσιµα προς 
πώληση Σύνολο

Χρηµατοοικονοµικά διαθέσιµα - 1.660.000 1.660.000

Aπαιτήσεις 3.970.406 - 3.970.406

Ταµειακά διαθέσιµα &  ισοδύναµα 20.404.020 - 20.404.020
Σύνολο 24.374.426 1.660.000 26.034.426

Παθητικό ∆άνεια 

Μακροπρόθεσµος δανεισµός 3.617.764

Βραχυπρόθεσµος δανεισµός 6.880.000
Σύνολο 10.497.764

Ο ΟΜΙΛΟΣ

 

 

Ενεργητικό

∆άνεια & 
απαιτήσεις

Χρηµ/κά 
διαθέσιµα προς 

πώληση Σύνολο

Χρηµατοοικονοµικά διαθέσιµα - 1.660.000 1.660.000

Aπαιτήσεις 3.935.887 - 3.935.887

Ταµειακά διαθέσιµα &  ισοδύναµα 13.484.518 - 13.484.518
Σύνολο 17.420.405 1.660.000 19.080.405

Παθητικό ∆άνεια 

Μακροπρόθεσµος δανεισµός -

Βραχυπρόθεσµος δανεισµός 6.880.000
Σύνολο 6.880.000

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ανά κατηγορία για την 31η ∆εκεµβρίου 2008 είναι τα εξής : 

Ενεργητικό

∆άνεια & 
απαιτήσεις

Χρηµ/κά 
διαθέσιµα προς 

πώληση Σύνολο

Χρηµατοοικονοµικά διαθέσιµα 1.364.300 1.364.300

Aπαιτήσεις 13.691.993 - 13.691.993

Ταµειακά διαθέσιµα &  ισοδύναµα 6.831.118 6.831.118
Σύνολο 20.523.111 1.364.300 21.887.410

Παθητικό ∆άνεια 

Μακροπρόθεσµος δανεισµός 10.887.703

Βραχυπρόθεσµος δανεισµός 14.016.034
Σύνολο 24.903.737

Ο ΟΜΙΛΟΣ
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Ενεργητικό

∆άνεια & 
απαιτήσεις

Χρηµ/κά 
διαθέσιµα προς 

πώληση Σύνολο

Χρηµατοοικονοµικά διαθέσιµα - 1.364.300 1.364.300

Aπαιτήσεις 4.882.642 4.882.642

Ταµειακά διαθέσιµα &  ισοδύναµα 1.758.806 1.758.806
Σύνολο 6.641.448 1.364.300 8.005.749

Παθητικό ∆άνεια 

Μακροπρόθεσµος δανεισµός -

Βραχυπρόθεσµος δανεισµός 14.000.000
Σύνολο 14.000.000

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

13 Αποθέµατα 

Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ. 

31-∆εκ-09 31-∆εκ-08 31-∆εκ-09 31-∆εκ-08

Τελικά προϊόντα 2.341.589  - 2.341.589 -

Ηµιτελή προϊόντα - 4.421.773  - 4.421.773

Μείον διαφοράς κόστους κτήσεως και καθαρής 
ρευστοποιήσιµης αξίας (150.000) - (150.000) -
Συνολική καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία 2.191.589  4.421.773  2.191.589  4.421.773  

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

Τα αποθέµατα  αφορούν τις προς πώληση κατοικίες στο  συγκρότηµα «Αmpelia».  
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14 Απαιτήσεις 

Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ. 

31-∆εκ-09 31-∆εκ-08 31-∆εκ-09 31-∆εκ-08

Πελάτες 3.240.482 13.058.506 3.223.222 4.266.161

Πελάτες - συνδεδεµένα µέρη - - 416.739 2.555.026

3.240.482  13.058.506  3.639.960  6.821.187  

Προκαταβολή φόρου εισοδήµατος 1.639.580 580.265 1.405.425 1.370.820

Προκαταβολές για λειτουργικές µισθώσεις - - - -

Λοιπές Απαιτήσεις 2.475.616 3.653.942 945.229 1.500.682

Λοιπές Απαιτήσεις -συνδεδεµένα µέρη 729.925 633.487 712.666 616.481

Σύνολο 8.085.602 17.926.200 6.703.280 10.309.170

Λοιπές µακροπρόθεσµες  απαιτήσεις 1.758.021 3.042.615 1.756.222 3.042.615

Σύνολο µη Κυκλοφορούντος  Ενεργητικού 1.758.021 3.042.615 1.756.222 3.042.615

Σύνολο Κυκλοφορούντος  Ενεργητικού 6.327.580 14.883.585 4.947.058 7.266.555

Σύνολο 8.085.602 17.926.200 6.703.280 10.309.170

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

∆εν υπάρχει συγκέντρωση του πιστωτικού κινδύνου σε σχέση µε τις απαιτήσεις από πελάτες, καθώς οι απαιτήσεις από 
πελάτες του  Οµίλου  προέρχονται κυρίως  από συµβολαιογραφικές πωλήσεις. 

Η ανάλυση ενηλικίωσης των υπολοίπων Πελατών στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 και 31 ∆εκεµβρίου 2008 έχει ως εξής: 

31-∆εκ-09 31-∆εκ-08 31-∆εκ-09 31-∆εκ-08

Ανάλυση ενηλικίωσης υπολοίπων πελατών:                        

0 - 3 µήνες 427.306 10.884.141 410.046 1.540.163

3  - 6 µήνες 93.046 - 93.046 187.391

6 µήνες - 1έτος 136.092 13.167 136.092 66.829

1 - 2 έτη 232.377 2.116.653 232.377 2.226.295

2 - 3 έτη 2.099.484 42.553 2.099.484 33.489

Πάνω από 3 έτη 252.176 1.991 252.176 211.995
Σύνολο 3.240.482 13.058.506 3.223.222 4.266.161

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

Οι πελάτες και λοιπές απαιτήσεις του Οµίλου την 31.12.2009 ανέρχονταν σε ποσό ευρώ 8.085.602 εκ των οποίων 
ποσό 266.189 ήταν σε RON Ρουµανίας.  Την αντίστοιχη χρήση της 31.12.2008 από το ποσό των  ευρώ 17.926.200 
ποσό 844.403 ήταν σε RON Ρουµανίας. 
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15 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ. 

31-∆εκ-09 31-∆εκ-08 31-∆εκ-09 31-∆εκ-08

∆ιαθέσιµα στο ταµείο 11.212 14.061 5.741 6.116

Καταθέσεις όψεως 19.259.046 5.002.465 13.478.777 1.752.691

Καταθέσεις προθεσµίας 1.133.762 632.936 - -

Επιταγές εισπρακτέες επί λογαριασµών όψεως - 1.181.656 - -
20.404.020 6.831.118 13.484.518 1.758.806

Η ΕΤΑΙΡΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ

 

Oι καταθέσεις και τα ταµειακά διαθέσιµα του Οµίλου την 31.12.2009  είναι κυρίως σε ευρώ, 4.954 από το συνολικό 
ποσό των διαθεσίµων του Οµίλου αφορούν RON Ρουµανίας. Την αντίστοιχη χρήση της 31.12.2008 οι καταθέσεις και 
ταµειακά διαθέσια του Οµίλου  ανέρχονταν συνολικά σε  6.831.118 ευρώ εκ των οποίων ποσό 9.075 αφορούσε RON 
Ρουµανίας.   

Ο ακόλουθος πίνακας απεικονίζει τα ποσοστά καταθέσεων ανά κλάση πιστοληπτικής αξιολόγησης από την εταιρία 
Standard & Poor (S&P) την 31.12.2009. 

Rating Χρηµατοπιστωτικού 
Ιδρύµατος (S&P) 

Ποσοστό 
καταθέσεων 
όψεως και 
προθεσµίας την 
31.12.2009 

BBB 98,3% 

BBB+ 0,4% 

Μη αξιολογηµένες -∆ιάφορες 1,3% 

ΣΥΝΟΛΟ 100,0% 

 

16 Μετοχικό κεφάλαιο 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

Αριθµός 
µετοχών

Ονοµαστική 
αξία µετοχών Κοινές µετοχές Υπέρ το άρτιο Σύνολο

1 Ιανουαρίου 2008 39.610.265 1,31 51.889.447  95.973  51.985.420  

31 ∆εκεµβρίου 2008 39.610.265 1,31 51.889.447 95.973 51.985.420

1 Ιανουαρίου 2009 39.610.265 1,31 51.889.447 95.973 51.985.420

Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 17.824.619 1,31 23.350.251 1.604.216 24.954.467
Έξοδα αυξήσεως µετοχικού κεφαλαίου µετά 
φόρων - - (265.670) (265.670)

31 ∆εκεµβρίου 2009 57.434.884 1,31 75.239.698 1.434.519 76.674.217

 

Με την από 5η Μαϊου 2009,  συνεδρίαση  του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας  αποφασίστηκε η αύξηση του 
µετοχικού κεφαλαίου  κατά ποσό € 23.350.250,89 µε καταβολή µετρητών και δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών 
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µετόχων της, σε  αναλογία 9 (εννέα) νέες µετοχές για κάθε 20 (είκοσι) παλαιές µετοχές.  Η απόφαση αφορούσε την 
έκδοση συνολικά   17.824.619 νέων  κοινών  άϋλων   ονοµαστικών   µετοχών , ονοµαστικής αξίας € 1,31 και τιµή 
διάθεσης € 1,40 η κάθε µία.  Η διαφορά µεταξύ της ονοµαστικής τιµής των νέων µετοχών και της τιµής διάθεσης θα 
αχθεί σε πίστωση του λογαριασµού «Αποθεµατικό από την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο».  

Την 21η Ιουλίου 2009 η Εταιρία γνωστοποίησε την πλήρη κάλυψη της αυξήσεως του µετοχικού της κεφαλαίου 
συνολικού ποσού 24.954.466,60 ευρώ που αντιστοιχεί στη διάθεση 17.824.619 νέων κοινών άϋλων ονοµαστικών 
µετοχών, µετά δικαιώµατος ψήφου, ονοµαστικής αξίας 1,31 ευρώ και τιµή διάθεσης 1,40 ευρώ. Κατόπιν των ανωτέρω 
το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ύψος των 75.239.698,04 ευρώ, διαιρούµενο σε 57.434.884 κοινές 
ονοµαστικές µετά ψήφου άϋλες µετοχές , ονοµαστικής αξίας 1,31 ευρώ εκάστη. 

Το Χρηµατιστήριο Αθηνών στις 28 Ιουλίου 2009 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση στο Χ.Α. των 
17.824.619 νέων κοινών άυλων ονοµαστικών µετά δικαιώµατος ψήφου µετοχών.  Την 31η Ιουλίου 2009, ξεκίνησε η 
διαπραγµάτευση των νέων µετοχών στο Χ.Α.   

Το σύνολο των εξόδων που αφορούσαν στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας έως την 31η ∆εκεµβρίου  
2009, συνολικού ποσού € 332.087 και καθαρού µετά φόρων € 265.670, αναγνωρίστηκε  ως ζηµία άµεσα στα ίδια 
κεφάλαια, στο λογαριασµό «Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο».  

 

17 Αποθεµατικά 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

 

Τακτικό 
αποθεµατικο

Ειδικά & έκτακτα 
αποθεµατικά

Αφορολόγητα 
αποθεµατικά

Λοιπά 
αποθεµατικά

Αποθεµατικό 
Συν/κών 
διαφορών Σύνολο

1 Ιανουαρίου 2008 888.311 7.810.563 453.540 2.159 (163.489) 8.991.084

Συναλλαγµατικές διαφορές - - - - 65.536 65.536

Μεταφορά από αποτελέσµατα 144.284 - - - - 144.284
31 ∆εκεµβρίου 2008 1.032.596 7.810.563 453.540 2.159 (97.953) 9.200.905

1 Ιανουαρίου 2009 1.032.596 7.810.563 453.540 2.159 (97.953) 9.200.905

Συναλλαγµατικές διαφορές - - - - (472.848) (472.848)

Μεταφορά εις νέον - (4.500.000) - - - (4.500.000)

Μεταφορά από αποτελέσµατα 198.614 - - - - 198.614
31 ∆εκεµβρίου 2009 1.231.209 3.310.563 453.540 2.159 (570.801) 4.426.670

Ο ΟΜΙΛΟΣ
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Τακτικό 
αποθεµατικο

Ειδικά & έκτακτα 
αποθεµατικά

Αφορολόγητα 
αποθεµατικά

Λοιπά 
αποθεµατικά Σύνολο

1 Ιανουαρίου 2008 443.086 232.062 453.540 - 1.128.687

Μεταφορά από αποτελέσµατα - - - - -
31 ∆εκεµβρίου 2008 443.086 232.062 453.540 - 1.128.687

1 Ιανουαρίου 2009 443.086 232.062 453.540 - 1.128.687

Μεταφορά από αποτελέσµατα 170.849 - - - 170.849
31 ∆εκεµβρίου 2009 613.935 232.062 453.540 - 1.299.536

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

(α) Τακτικό αποθεµατικό 

Από τις διατάξεις των άρθρων 44 και 45 των κωδ, Ν. 2190/1920 ρυθµίζεται ο σχηµατισµός και η χρησιµοποίηση του 
τακτικού αποθεµατικού ως εξής: Το 5% τουλάχιστον των πραγµατικών (λογιστικών) καθαρών κερδών κάθε χρήσεως 
κρατείται, υποχρεωτικά, για σχηµατισµό τακτικού αποθεµατικού, µέχρις ότου το συσσωρευµένο ποσό του τακτικού 
αποθεµατικού γίνει τουλάχιστον ίσο µε το 1/3 του ονοµαστικού µετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεµατικό µπορεί 
να χρησιµοποιηθεί για κάλυψη ζηµιών µετά από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, και ως εκ 
τούτου δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο λόγο. 

(β) Έκτακτα αποθεµατικά 

Τα αποθεµατικά αυτής της κατηγορίας, έχουν δηµιουργηθεί µε απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης σε 
παλαιότερες χρήσεις, δεν έχουν ειδικό προορισµό και δύναται να χρησιµοποιηθούν για οποιοδήποτε  σκοπό µε 
απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. 

(γ) Αφορολόγητα αποθεµατικά 

Τα ανωτέρω αποθεµατικά µπορούν να κεφαλαιοποιηθούν και να διανεµηθούν (αφού ληφθούν υπόψη οι περιορισµοί 
που µπορεί να ισχύουν κάθε φορά) µε απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων. 

Σε περίπτωση απόφασης διανοµής η εταιρία θα κληθεί να καταβάλλει τον αναλογούντα φόρο.  

 

18 Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ. 
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31-∆εκ-09 31-∆εκ-08 31-∆εκ-09 31-∆εκ-08

Προµηθευτές 106.206 380.775 59.547 298.924

∆εδουλευµένοι τόκοι - 58.900 - -

∆εδουλευµένα έξοδα 4.457 2.300 2.156 -

Ασφαλιστικοί οργανισµοί και λοιποί φόροι/ τέλη 163.731 330.471 103.103 272.383

Λοιπές υποχρεώσεις 741.896 187.149 203.990 4.954.379

Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένα µέρη 199.603 773.564 1.398.553 261.190

Σύνολο 1.215.892 1.733.160 1.767.350 5.786.876

Μακροπρόθεσµες 42.976 42.976 42.976 42.976

Βραχυπρόθεσµες 1.172.916 1.690.184 1.724.374 5.743.900

Σύνολο 1.215.892 1.733.160 1.767.350 5.786.876

Η ΕΤΑΙΡΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ

 

Οι υποχρεώσεις της Εταιρίας από την εµπορική της δραστηριότητα είναι ελεύθερες τόκων. 

Οι προµηθευτές  και λοιπές υποχρεώσεις  του Οµίλου την 31.12.2009 ανέρχονται σε ποσό ευρώ 1.215.892 εκ των 
οποίων ποσό  121.807 ήταν  RON Ρουµανίας. Την αντίστοιχη χρήση την  31.12.2008 το συνολικό ποσό των 
υποχρεώσεων ανέρχονταν σε ποσό ευρώ 1.733.160 εκ των οποίων ποσό 249.038 ήταν σε RON Ρουµανίας.   

 

19 ∆άνεια  

Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ. 

Μακροπρόθεσµος δανεισµός 31-∆εκ-09 31-∆εκ-08 31-∆εκ-09 31-∆εκ-08

Αρχή χρήσης 10.887.703 20.493.045 - -

Τραπεζικός δανεισµός 2.750.000 10.656.021 - -

Αποπληρωµή δανεισµού (4.000.000) (20.261.362) - -

Μεταφορά σε βραχυπρόθεσµο δανεισµό (6.019.939) - - -
Σύνολο µακροπρόθεσµων δανείων 3.617.764 10.887.703 - -

Βραχυπρόθεσµος δανεισµός

Αρχή χρήσης 14.016.034 52.030 14.000.000 0

Τραπεζικός δανεισµός 17.136.798 - 14.000.000

Αποπληρωµή δανεισµού (13.155.973) (3.172.794) (7.120.000) -

Μεταφορά από µακροπρόθεσµο δανεισµό 6.019.939 - -
Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων 6.880.000 14.016.034 6.880.000 14.000.000

Σύνολο δανείων χρήσης 10.497.764 24.903.737 6.880.000 14.000.000

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

Το σύνολο του  δανεισµού την 31η ∆εκεµβρίου ανήλθε σε ποσό € 10,5 εκ.,  εκ των οποίων ποσό € 6,9 αφορά την 
µητρική και ποσό €  3,6 εκ. την συνδεδεµένη επιχείρηση  “CLH ESTATE SRL”. Η Εταιρία σύµφωνα µε τη χρήση και 
το χρονοδιάγραµµα της διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου, 
προχώρησε στην αποπληρωµή µέρους του βραχυπρόθεσµου δανεισµού της  κατά ποσό ευρώ 4,6  εκ. Επίσης 
προχώρησε  µέσω αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου  της συνδεδεµένης εταιρίας CLH ESTATE SRL στη Ρουµανία,  
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στην εξόφληση του βραχυπρόθεσµου δανεισµού ποσού € 6 εκ. και στην µερική αποπληρωµή του µακροπρόθεσµου 
δανεισµού ποσού € 4 εκ., ήτοι σύνολο  ποσού ευρώ 10 εκ., της προαναφερθείσας συνδεδεµένης εταιρίας.   

Ο βραχυπρόθεσµος δανεισµός της Εταιρίας είχε ήδη µειωθεί κατά το πρώτο εξάµηνο το 2009 κατά ποσό  € 2,5 εκ.  

 

 

20 Προβλέψεις 

Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ. 

Πρόβλεψη για εξαγορά 
µειοψηφίας σε 
θυγατρική Λοιπές προβλέψεις 

Πρόβλεψη για εξαγορά 
µειοψηφίας σε θυγατρική

Λοιπές 
προβλέψεις 

1 Ιανουαρίου 2008 18.326.836 150.000 18.326.836 -

Προσθήκες προβλέψεων - 150.000 - 100.000

Χρησιµοποιηθείσες προβλέψεις χρήσης (18.326.836) - (18.326.836) -
31 ∆εκεµβρίου 2008 - 300.000 - 100.000

Προσθήκες προβλέψεων - 2.071 - -

Χρησιµοποιηθείσες προβλέψεις χρήσης - (132.071) - -
31 ∆εκεµβρίου 2009 - 170.000 - 100.000

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

Ανάλυση συνολικών προβλέψεων: 

Το σύνολο του κονδυλίου «Λοιπές προβλέψεις» αφορά, την πρόβλεψη για το ενδεχόµενο επιβολής φόρων και 
προσαυξήσεων  για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρίας και των θυγατρικών οι οποίες παρατίθενται 
αναλυτικά στη σηµείωση 30. Στην παρούσα χρήση,   η πρόβλεψη µειώθηκε κατά ποσό  € 130 χιλ. λόγω ολοκλήρωσης 
του τακτικού φορολογικού ελέγχου της θυγατρικής «ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΕ» για τις χρήσεις 2004 έως και 2007.   

 

21 Αναβαλλόµενη φορολογία 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται όταν υπάρχει εφαρµόσιµο νοµικό 
δικαίωµα να συµψηφισθούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων 
και όταν οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή.  Τα συµψηφισµένα ποσά είναι τα 
παρακάτω: 

Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ. 
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31-∆εκ-09 31-∆εκ-08 31-∆εκ-09 31-∆εκ-08

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις :

Ανακτήσιµες µετά από 12 µήνες 286.535 - - -
286.535 - - -

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις:

Ανακτήσιµες µετά από 12 µήνες 2.739.771 2.566.122 1.874.023 1.817.310
2.739.771 2.566.122 1.874.023 1.817.310

Σύνολο 2.453.236 2.566.122 1.874.023 1.817.310

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

Η συνολική µεταβολή στον αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος είναι η παρακάτω: 

Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ. 

31-∆εκ-09 31-∆εκ-08 31-∆εκ-09 31-∆εκ-08

Υπόλοιπο αρχής χρήσης (2.566.122) (2.483.408) (1.817.310) (1.810.531)

Χρέωση / (πίστωση) κατάστασης αποτελεσµάτων 198.727 (82.714) 9.704 (6.779)

Χρέωση / (πίστωση) στα ίδια κεφάλαια (66.417) - (66.417) -

Συναλλαγµατικές διαφορές (19.424) - - -
Υπόλοιπο τέλους χρήσης (2.453.236) (2.566.122) (1.874.023) (1.817.310)

Η ΕΤΑΙΡΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ

 

O αναβαλλόµενος φόρος της χρήσης έχει υπολογιστεί σύµφωνα µε τους φορολογικούς συντελεστές που απορρέουν 
από τον Ν.3607/25.09.2008 αρθρ. 19 παρ.1. 

Οι µεταβολές στις αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την διάρκεια της χρήσης χωρίς να 
λαµβάνεται υπόψη ο συµψηφισµός των υπολοίπων εντός της ίδιας φορολογικής αρχής είναι οι παρακάτω: 

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις: 

Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ. 

Λοιπά Σύνολο Λοιπά Σύνολο

1 Ιανουαρίου 2008 295.847 295.847 289.060 289.060

Χρέωση / (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσµάτων 350.553 350.553 243.809 243.809

31 ∆εκεµβρίου 2008 646.401 646.401 532.869 532.869

1 Ιανουαρίου 2009 646.401 646.401 532.869 532.869

Χρέωση / (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσµάτων 474.197 474.197 293.627 293.627
31 ∆εκεµβρίου 2009 1.120.598 1.120.598 826.496 826.496

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις: 

Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ. 
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∆ιαφορετικές 
φορολογικές 
αποσβεσεις

Φορολογικές 
ζηµίες Λοιπά Σύνολο

1 Ιανουαρίου 2008 (384.100) 233.884 2.929.472 2.779.256

(Χρέωση) / πίστωση στην κατάσταση αποτελεσµάτων (66.175) (13.884) 513.326 433.266

Συναλλαγµατικές διαφορές - - - -

31 ∆εκεµβρίου 2008 (450.275) 220.000 3.442.798 3.212.523

1 Ιανουαρίου 2009 (450.275) 220.000 3.442.798 3.212.523

(Χρέωση) / πίστωση στην κατάσταση αποτελεσµάτων 512.611 - (237.140) 275.471

(Χρέωση) / πίστωση στα ίδια κεφάλαια - - 66.417 66.417

Συναλλαγµατικές διαφορές - - 19.424 19.424
31 ∆εκεµβρίου 2009 62.336 220.000 3.291.498 3.573.834

Ο ΟΜΙΛΟΣ

 

∆ιαφορετικές 
φορολογικές 
αποσβεσεις

Φορολογικές 
ζηµίες Λοιπά Σύνολο

1 Ιανουαρίου 2008 (385.557) - 2.485.147 2.099.591

(Χρέωση) / πίστωση στην κατάσταση αποτελεσµάτων (77.382) 220.000 107.971 250.588

31 ∆εκεµβρίου 2008 (462.939) 220.000 2.593.118 2.350.179

1 Ιανουαρίου 2009 (462.939) 220.000 2.593.118 2.350.179

(Χρέωση) / πίστωση στην κατάσταση αποτελεσµάτων 517.708 - (233.785) 283.922

(Χρέωση) / πίστωση στα ίδια κεφάλαια - - 66.417 66.417
31 ∆εκεµβρίου 2009 54.768 220.000 2.425.750 2.700.519

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

22 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

Τα ποσά που αναγνωρίζονται στον Ισολογισµό είναι τα ακόλουθα: 

Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ. 

31-∆εκ-09 31-∆εκ-08 31-∆εκ-09 31-∆εκ-08

Παρούσα αξία µη χρηµατοδοτούµενων 
υποχρεώσεων 101.788 92.467 85.828 92.467

Μη καταχωρηθέντα αναλογιστικά κέρδη/ (ζηµίες) (11.532) (31.867) (11.532) (31.867)
Υποχρέωση στον ισολογισµό 90.256 60.600 74.296 60.600

Η ΕΤΑΙΡΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ

 

Τα ποσά που αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσεως έχουν ως ακολούθως: 
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31-∆εκ-09 31-∆εκ-08 31-∆εκ-09 31-∆εκ-08

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 14.766 24.597 13.612 24.597

Χρηµατοοικονοµικό κόστος 5.157 2.881 5.086 2.881
Αποσβέσεις µη καταχωρηµένων αναλογιστικών 
(κερδών) / ζηµιών 2.727 1.172 2.727 1.172
Καθαρά αναλογιστικά (κέρδη)/ ζηµιές που 
καταχωρήθηκαν στην χρήση 7.006 (12.452) (7.729) (12.452)

Κόστος προϋπηρεσίας - - - -

Ζηµιές από περικοπές - - - -

Σύνολο περιλαµβανοµένο στις παροχές σε 
εργαζοµένους 29.656 16.199 13.696 16.199

Η ΕΤΑΙΡΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ

 

Η µεταβολή στις υποχρεώσεις όπως εµφανίζονται στον Ισολογισµό είναι ως ακολούθως: 

31-∆εκ-09 31-∆εκ-08 31-∆εκ-09 31-∆εκ-08

Yπόλοιπο έναρξης 60.600 44.401 60.600 44.401

Σύνολο χρέωσης στα αποτελέσµατα 29.656 16.199 13.696 16.199
Υπόλοιπο τέλους 90.256 60.600 74.296 60.600

Η ΕΤΑΙΡΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ

 

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν για λογιστικούς σκοπούς είναι οι εξής: 

 

Προεξοφλητικό επιτόκιο: 

- Κατά την 31/12/2009 6,10%

- Κατά την 31/12/2008 5,50%

      - Μελλοντικές αυξήσεις µισθών 4,00%
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23 Χρηµατοοικονοµικά έσοδα / (έξοδα) – καθαρά 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

31-∆εκ-09 31-∆εκ-08 31-∆εκ-09 31-∆εκ-08

Έξοδα τόκων

 -Τραπεζικά δάνεια & λοιπές υποχρεώσεις (729.489) (1.260.625) (463.965) (345.215)

Έσοδα τόκων / χρεογράφων 483.910 1.110.817 272.998 386.135

Καθαρά (έξοδα) / έσοδα τόκων (245.579) (149.807) (190.967) 40.920

Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα

 - Προµήθειες εγγυητικών επιστολών (56.935) (108.106) (40.168) (108.018)

 - ∆ιάφορα έξοδα τραπεζών (4.152) (31.402) (3.259) (3.194)

(61.086) (139.508) (43.426) (111.212)
Καθαρά κέρδη / (ζηµιές) από συναλλαγµατικές 
διαφορές δανείων σε Ξένο Νόµισµα (867) (4.326) - -
Σύνολο (307.533) (293.641) (234.393) (70.293)

Η ΕΤΑΙΡΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ

 

 

24 Έξοδα ανά κατηγορία 

Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ. 

Σηµ.

Κόστος 
πωληθέντων

Έξοδα 
διοίκησης Σύνολο

Κόστος 
πωληθέντων

Έξοδα 
διοίκησης Σύνολο

Παροχές σε εργαζοµένους 25 67.077 1.069.077 1.136.154 416.102 1.044.190 1.460.293

Αναλώσεις Αποθεµάτων 2.575.730 - 2.575.730 12.479.987 - 12.479.987

Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων 7 - 37.338 37.338 1.726 45.959 47.685

Αποσβέσεις ασώµατων παγίων 8 - 16.156 16.156 - 18.907 18.907

Αποσβέσεις επενδυτικών ακινήτων 6 - 197.795 197.795 15.500 188.752 204.252

Ενοίκια & έξοδα µακρ.λειτουργικών µισθώσεων - 291.650 291.650 - - -

Λοιπές παροχές τρίτων 937 135.420 136.357 114.920 - 114.920

Αµοιβές και έξοδα τρίτων 69.107 540.543 609.649 57.053 1.572.939 1.629.992

Αµοιβές υπεργολάβων  (συµπεριλαµβανοµένων 
των ασφαλιστικών εισφορών προσωπικού 
υπεργολάβων) 539.807 107.722 647.529 2.304.401 - 2.304.401

Φόροι - Τέλη 65.602 414.884 480.486 299.278 439.737 739.015

Λοιποί λογαριασµοί προβλέψεων 150.000 - 150.000 - - -

Λοιπά έξοδα 34.991 522.435 557.427 11.204 694.584 705.787

Σύνολο 3.503.251 3.333.019 6.836.271 15.700.170 4.005.068 19.705.238

Ο ΟΜΙΛΟΣ

31-∆εκ-09 31-∆εκ-08
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Σηµ.
Κόστος 

πωληθέντων

Έξοδα 
διοίκησης Σύνολο

Κόστος 
πωληθέντων

Έξοδα 
διοίκησης Σύνολο

Παροχές σε εργαζοµένους 25 221.526 898.935 1.120.461 554.574 963.319 1.517.893

Αναλώσεις Αποθεµάτων 2.575.730 - 2.575.730 1.927.266 - 1.927.266

Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων 7 - 21.061 21.061 1.726 30.216 31.941

Αποσβέσεις ασώµατων παγίων 8 - 11.959 11.959 - 12.809 12.809

Αποσβέσεις επενδυτικών ακινήτων 6 - 15.500 15.500 15.500 - 15.500

Ενοίκια & έξοδα µακρ.λειτουργικών µισθώσεων - 245.633 245.633 - - -

Λοιπές παροχές τρίτων 1.066 36.250 37.316 114.920 - 114.920

Αµοιβές και έξοδα τρίτων - 338.822 338.822 283.346 1.173.649 1.456.995

Αµοιβές υπεργολάβων  (συµπεριλαµβανοµένων 
των ασφαλιστικών εισφορών προσωπικού 
υπεργολάβων) 728.575 393 728.967 2.237.720 - 2.237.720

Λοιποί λογαριασµοί προβλέψεων 150.000 - 150.000 - - -

Φόροι - Τέλη 65.602 163.600 229.202 420.033 213.288 633.321

Λοιπά έξοδα 46.590 453.863 500.452 96.009 457.769 553.778

Σύνολο 3.789.088 2.186.015 5.975.104 5.651.093 2.851.051 8.502.143

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

31-∆εκ-09 31-∆εκ-08

 

25 Παροχές σε εργαζοµένους 

Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ. 

31-∆εκ-09 31-∆εκ-08 31-∆εκ-09 31-∆εκ-08

Μισθοί και ηµεροµίσθια 867.091 1.188.741 898.167 1.265.177

Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης 223.520 195.276 192.711 178.659

Kόστος προγραµµάτων καθορισµένων παροχών 29.656 16.199 13.696 16.199

Λοιπές παροχές σε εργαζοµένους 15.887 60.078 15.887 57.859
Σύνολο 1.136.154 1.460.293 1.120.461 1.517.893

Η ΕΤΑΙΡΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ

 

 

26 Φόρος εισοδήµατος 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

31-∆εκ-09 31-∆εκ-08 31-∆εκ-09 31-∆εκ-08

Φόρος χρήσης 42.637 1.035.616 - 100.000

Αναβαλλόµενος φόρος 210.960 (82.714) 9.704 (6.779)
Σύνολο 253.596 952.902 9.704 93.221

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ
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Ο φόρος επί των κερδών προ φόρων της εταιρίας διαφέρει από το θεωρητικό ποσό το οποίο θα προέκυπτε αν 
χρησιµοποιούσαµε τον µέσο σταθµικό φορολογικό συντελεστή της χώρας προέλευσης της εταιρίας, ως εξής: 

31-∆εκ-09 31-∆εκ-08 31-∆εκ-09 31-∆εκ-08

Λογιστικά κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων (2.079.457) (1.746.696) 3.416.972 (1.868.323)

Φόρος υπολογισµένος µε βάση ισχύοντες 
τοπικούς φορολογικούς συντελεστές για τα 
κέρδη στις αντίστοιχες χώρες (340.580) (61.312) 854.243 (467.081)

Αναµορφώσεις

Έσοδα συµµετοχών και κοινοπραξιών - 18.837 (1.142.415) 18.837

Εισόδηµα που δεν υπόκειται σε φόρο 17.435 906 (43.678) 56.160

Επιπλέον έσοδα που φορολογούνται (89.363) - (89.363) -
Έξοδα  που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς 
σκοπούς 128.623 322.844 189.063 4.288
Φόροι προηγουµένων χρήσεων και λοιποί 
φόροι 5.244 (56.576) - (56.576)
Χρήση φορολογικών ζηµιών προηγουµένων 
χρήσεων (83.838) 18.587 - -

Έξοδα  που εκπίπτουν για φορολογικούς 
σκοπούς (π.χ. αποσβέσεις αΰλων που έχουν 
διαγραφεί στα ∆ΠΧΠ) 17.891 (11.684) - -
∆ιαφορά µεταξύ συντελεστή τρέχουσας και 
αναβαλλόµενης φορολογίας (73.329) 15.170 9.704 (6.779)

Φορολογικές ζηµιές χρήσης / περιόδου 671.512 706.130 232.150 544.372
Φόροι 253.596 952.902 9.704 93.221

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

Παρατίθεται αναλυτικός πίνακας για τις ανέλεγκτες χρήσεις  των εταιρειών που ενοποιούνται στη σηµείωση Νο 30.   

 

27 Λοιπά έσοδα / έξοδα 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

31-∆εκ-09 31-∆εκ-08 31-∆εκ-09 31-∆εκ-08

Κέρδη/ (ζηµιές) από την πώληση επενδυτικών - ενσώµατων ακινήτων - 1.112.035 2.299 (1.631)

Ενοίκια 13.887 24.869 31.912 31.912

Κέρδη / (Ζηµίες) από συναλλαγµατικές διαφορές (651.384) (2.325.499) - -

Λοιπά Κέρδη / (Ζηµίες) 1.139.266 (112.528) 35.590 345.115
Σύνολο 501.769 (1.301.121) 69.801 375.396

Η ΕΤΑΙΡΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ

 

Στην Ενοποιηµένη Κατάσταση Αποτελεσµάτων  περιόδου, στον  λογαριασµό «Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκµετάλλευσης» 
εµφανίζεται κέρδος  ποσού 502 χιλ. €. Το ποσό περιλαµβάνει έσοδα από αποζηµίωση απαλλοτριώσων   ακινήτων  της 
θυγατρικής «ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ», σύµφωνα µε τις κυρηχθείσες  ΚΥΑ 
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1026882/1891/010/2005, και 1026881/1887/010/2005 ποσού € 915 χιλ., και έξοδο ποσού € (651χιλ.), από 
συναλλαγµατικές διαφορές των εταιριών µε έδρα τη Ρουµανία, που ενοποιούνται µε τη µέθοδο της Ολικής 
Ενοποίησης. 

28 Κέρδη ανά µετοχή 

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

Η Εταιρία δεν κατέχει τίτλους µετατρέψιµους σε κοινές µετοχές που είναι µειωτικοί των κερδών. Για το λόγο αυτό τα 
αναπροσαρµοσµένα κέρδη ανά µετοχή είναι ίσα µε τα βασικά κέρδη ανά µετοχή. 

31-∆εκ-09 31-∆εκ-08 31-∆εκ-09 31-∆εκ-08

Κέρδη/(ζηµίες) που αναλογούν στους µετόχους  (ποσά σε €) (2.333.053) (2.883.033) 3.407.268 (1.961.544)

Σταθµισµένος µέσος αριθµός των κοινών µετοχών 47.619.135 39.610.265 47.619.135 39.610.265

Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή -βασικά (σε €) (0,0490) (0,0728) 0,0716 (0,0495)

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

29 Μερίσµατα ανά µετοχή 

Για τη χρήση 2009 η εταιρία δεν θα διανείµει µέρισµα.  

 

30 Ενδεχόµενες υποχρεώσεις  

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

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

Οι φορολογικές δηλώσεις, τόσο της µητρικής όσο και των θυγατρικών της για τις χρήσεις όπως αναλυτικά αυτές 
αναφέρονται, δεν έχουν εξετασθεί από τις Φορολογικές Αρχές, µε συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής 
πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν. Για τις ανέλεγκτες 
φορολογικά χρήσεις, είχε σχηµατισθεί πρόβλεψη, στις προηγούµενες οικονοµικές χρήσεις συνολικού ποσού € 300 χιλ., 
η οποία αναλυόταν   σε 100 χιλ. ευρώ για τη µητρική και 200 χιλ. ευρώ για τις θυγατρικές.   Στην παρούσα χρήση, η 
πρόβλεψη µειώθηκε κατά ποσό  € 130 χιλ. λόγω  ολοκλήρωσης του τακτικού φορολογικού ελέγχου της θυγατρικής 
«ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΕ» για τις χρήσεις 2004 έως και 2007 και αναλύεται πλέον σε 100 χιλ. ευρώ για τη µητρική 
και 70 χιλ. ευρώ για τις θυγατρικές. 
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Η µητρική Εταιρία βρίσκεται σε διαδικασία τακτικού φορολογικού ελέγχου για τις χρήσεις 2006 και 2007. Στο παρόν 
στάδιο τα αποτελέσµατα του  φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν.  Παρατίθεται αναλυτικός 
πίνακας για τις ανέλεγκτες χρήσεις  των εταιρειών που ενοποιούνται :  

 

Εταιρία     

REDS A.E. 4 έτη (2006-2009) 

PMS PARKING SYSTEMS A.E. 3 έτη (2007-2009) 

ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ Α.Ε. 2 έτη (2008-2009) 

ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. 11 έτη (1999-2009) 

ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. 8 έτη (2002-2009) 

3G A.E. 3 έτη (2007-2009) 

KARTEREDA HOLDINGS LTD 4 έτη (2006-2009) 

CLH ESTATE SRL 4 έτη (2006-2009) 

CORREA HOLDINGS LTD 3 έτη (2007-2009) 

PROFIT CONSTRUCT  SRL 4 έτη (2006-2009) 
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31 Συναλλαγές της Εταιρίας µε συνδεδεµένα µέρη 

Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ. 

Πωλήσεις  / Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 

1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2008 1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2008

Πωλήσεις αγαθών & υπηρεσιών προς την µητρική - - - -

Πωλήσεις αγαθών & υπηρεσιών προς τις θυγατρικές - - 655.485 1.123.324

Πωλήσεις αγαθών & υπηρεσιών προς λοιπά συνδεδεµένα µέρη 2.120.686 340.950 1.944.714 208.827

Αγορές αγαθών & υπηρεσιών από την  µητρική 266.391 299.677 257.124 272.766

Αγορές αγαθών & υπηρεσιών από τις θυγατρικές - - - -

Αγορές αγαθών & υπηρεσιών  από λοιπά συνδεδεµένα µέρη 93.382 1.330.656 49.408 857.474

Απαιτήσεις / Υποχρεώσεις  Συνδεδεµένων Μερών 

31-∆εκ-09 31-∆εκ-08 31-∆εκ-09 31-∆εκ-08

Απαιτήσεις από την µητρική - - - -

Απαιτήσεις από θυγατρικές - - 416.739 2.555.025

Απαιτήσεις από λοιπά συνδεδεµένα µέρη 729.926 633.486 712.666 616.481

Υποχρεώσεις προς την µητρική 26.231 137.779 25.884 122.173

Υποχρεώσεις προς θυγατρικές - - 1.200.000 -

Υποχρεώσεις προς λοιπά συνδεδεµένα µέρη 173.372 209.631 172.669 139.017

Eσοδα από µερίσµατα 

31-∆εκ-09 31-∆εκ-08 31-∆εκ-09 31-∆εκ-08

Εσοδα από µερίσµατα - - 4.569.660 75.271

Συναλλαγές διευθυντικών  στελεχών & µελών  διοίκησης

1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2008 1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2008

Συναλλαγές & αµοιβές διευθυντικών στελεχών & µελών της διοίκησης 514.985 716.712 422.395 675.105

Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης - 43.350 - -

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

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

32 Λοιπές σηµειώσεις 

• Το απασχολούµενο προσωπικό την 31.12.2009 ήταν στον Όµιλο 29 (22 διοικητικό/υπαλληλικό προσωπικό 
και 7 ηµεροµίσθιοι), και στην Εταιρία 17 άτοµα (14 διοικητικό/υπαλληλικό προσωπικό και  3 ηµεροµίσθιοι).  
Αντίστοιχα την  31.12.2008 ήταν στον Όµιλο 78 άτοµα (36 διοικητικό/υπαλληλικό προσωπικό και 42 
ηµεροµίσθιοι) και στην Εταιρία το απασχολούµενο προσωπικό ανήλθε σε 70 άτοµα (28 
διοικητικό/υπαλληλικό προσωπικό και 42 ηµεροµίσθιοι).  

• Η συνολική αµοιβή των νοµίµων ελεγκτών της Εταιρίας, για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων 
οικονοµικών καταστάσεων ανέρχεται  σε ποσό € 50.000 για το οικονοµικό έτος 2009. 
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33 Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία Ισολογισµού 

∆εν υπάρχουν σηµαντικά γεγονότα µετά την  31η ∆εκεµβρίου 2009 έως και την ηµεροµηνία έγκρισης των 
οικονοµικών καταστάσεων. 

 

Κηφισιά, 24 Μαρτίου  2010 

 

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

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ & 
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

    

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 
ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ  

Α∆Τ ΑΕ 023455 Α∆Τ Ξ 434814 Α∆Τ ΑΕ 574340 Αρ. Αδ. ΟΕΕ 1981 
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Ε. ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31Η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 

 

∆ιεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας       : www.reds.gr Ηµεροµηνία έγκρισης των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων

Αρµόδια Νοµαρχία ή Πρωτοδικείο   : Υπουργείου Ανάπτυξης, ∆ιεύθυνση ΑΕ (από τις οποίες αντλήθηκαν  τα συνοπτικά στοιχεία)  : 24η  Μαρτίου 2010

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου  : Κούτρας ∆ηµήτριος Πρόεδρος - Εκτελεστικό Μέλος. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής  : Μάριος Ψάλτης  (ΑΜ ΣΟΕΛ 38081)

Καλλιτσάντσης Αναστάσιος ∆ιευθύνων Σύµβουλος - Εκτελεστικό Μέλος. Ελεγκτική Εταιρία : PriceWaterhouseCoopers - Ανώνυµη Ελεγκτική Εταιρία

Καλλιτσάντσης ∆ηµήτριος, Μωραϊτης Ιωάννης, Γιαννακούλης Λουκάς- Εκτελεστικά Μέλη. Τύπος ΄Εκθεσης Ελέγχου Ελεγκτών : Mε σύµφωνη γνώµη- θέµα έµφασης

Μαλαµίτσης Παναγιώτης -Μπόµπολας Λεωνίδας - µη Εκτελεστικά Μέλη.

Μήλιος Αργύριος, Μπεκιάρης Γεώργιος - Ανεξάρτητα µη Εκτελεστικά Μέλη.

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008 1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2008 1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2008

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Έσοδα µίσθωσης επενδυτικών ακινήτων - - - -

Επενδύσεις σε ακίνητα 105.339.028 100.094.809 16.319.447 15.557.331 - - - -

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 187.241 218.221 105.535 114.477 Αποτέλεσµα πώλησης επενδυτικών ακινήτων (250.741) 3.463.754 (250.741) 101.455

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 5.462 21.844 2.083 14.042 Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 2.073.331 484.536 2.497.762 1.283.132
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 4.497.792 5.608.737 53.141.372 44.385.371 Μείον : ∆απάνες εκµετάλλευσης (763.264) (278.590) (1.049.102) (782.234)

Αποθέµατα 2.191.589 4.421.773 2.191.589 4.421.773 Μικτό αποτέλεσµα από την επενδυτική δραστηριότητα 1.059.326 3.669.700 1.197.919 602.354

Απαιτήσεις από πελάτες 3.240.482 13.058.506 3.639.960 6.821.187
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 23.491.143 8.656.222 14.791.641 2.204.199 (1.771.924) (1.636.490) (918.295) (1.873.301)

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόµενα για πώληση 1.660.000 1.364.300 1.660.000 1.364.300 Κέρδη /(ζηµίες) προ φόρων (2.079.457) (1.930.131) 3.416.972 (1.868.323)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 140.612.737 133.444.412 91.851.627 74.882.680 Κέρδη /(ζηµίες) µετά από φόρους (A) (2.333.053) (2.883.033) 3.407.268 (1.961.544)

Κατανέµονται σε :

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - Ιδιοκτήτες µητρικής (2.333.053) (2.883.033) 3.407.268 (1.961.544)

Μετοχικό Κεφάλαιο 75.239.698 51.889.447 75.239.698 51.889.447       - ∆ικαιώµατα µειοψηφίας - - - -
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 53.078.886 54.546.241 7.780.344 3.034.530 (472.848) 65.536 - -
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής  (α) 128.318.584 106.435.688 83.020.042 54.923.977 (2.805.901) (2.817.497) 3.407.268 (1.961.544)

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (β) - - - - Κατανέµονται σε :
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) 128.318.584 106.435.688 83.020.042 54.923.977 - Ιδιοκτήτες µητρικής (2.805.901) (2.817.497) 3.407.268 (1.961.544)

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 3.617.764 10.887.703 - -       - ∆ικαιώµατα µειοψηφίας - - - -
Προβλέψεις/ λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 419.767 103.576 117.271 103.576 Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά  (σε €) (0,0490) (0,0728) 0,0716 (0,0495)

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 6.880.000 14.016.034 6.880.000 14.000.000
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 1.376.622 2.001.411 1.834.313 5.855.127
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 12.294.153 27.008.724 8.831.585 19.958.702 (1.520.636) (1.365.647) (869.776) (1.813.050)
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 140.612.737 133.444.412 91.851.627 74.882.680

1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2008 1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008
Λειτουργικές ∆ραστηριότητες Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  έναρξης περιόδου (01/01/2009 και 01/01/2008 αντίστοιχα) 106.435.689 111.629.802 54.923.977 59.262.137

Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων (2.079.457) (1.930.131) 3.416.972 (1.868.323) (2.805.901) (2.817.497) 3.407.268 (1.961.544)
Πλέον /µείον προσαρµογές για: Αύξηση / (µείωση)  µετοχικού κεφαλαίου 24.954.467 - 24.954.467 -
Αποσβέσεις 251.288 270.843 48.519 60.251 Έξοδα αυξήσεως µετοχικού κεφαλαίου µετά φόρων (265.670) - (265.670) -

Προβλέψεις 29.656 16.199 13.696 16.199 ∆ιανεµηθέντα µερίσµατα - (2.376.616) - (2.376.616)
Aποµείωση αποθεµάτων 150.000 - 150.000 - Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31/12/2009 και 31/12/2008 αντίστοιχα) 128.318.584 106.435.689 83.020.042 54.923.977

Συναλλαγµατικές διαφορές 517.364 2.328.715 - -

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη & ζηµίες) επενδυτικής δραστηριότητας (483.911) (2.513.221) (4.830.638) (459.775)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 729.490 1.260.625 463.965 345.215 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 2.080.183 12.334.120 2.080.183 1.781.399
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 11.043.455 (12.113.007) 3.784.034 (3.717.745)
(Μείωση) / αύξηση τρεχουσών υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (465.848) (8.018.851) 480.474 (3.864.878)
(Μείωση) / αύξηση προβλέψεων - 150.000 - 100.000

Μείον : 
Xρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (787.880) (791.935) (463.965) (345.215)
Kαταβεβληµένοι  φόροι (1.185.810) (1.371.349) - (1.210.513)
Σύνολο εισροών (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 9.798.531 (10.377.995) 5.143.240 (9.163.386)
Επενδυτικές  ∆ραστηριότητες 
Απόκτηση πώληση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών & λοιπών επενδύσεων - (18.435.000) (10.000.000) (18.435.000)

(6.469.500) (11.563.182) (798.565) (2.256.654)
Εισπράξεις από πωλήσεις  ενσώµατων και άϋλων  παγίων 11.720 1.185.819 11.130 2.300
Τόκοι εισπραχθέντες 312.733 1.110.817 101.821 386.135
Αγορά χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων διαθεσίµων προς πώληση (295.700) (1.245.300) (295.700) (1.245.300)
Μερίσµατα εισπραχθέντα - - 62.694 4.575.271
Σύνολο εισροών (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες  (β) (6.440.748) (28.946.846) (10.918.621) (16.973.248)
Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες 
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 24.954.467 - 24.954.467 -
Πληρωµές για αύξηση µετοχικού κεφαλαίου  (332.087) - (332.087) -
Εισπράξεις από εκδοθέντα/ αναληφθέντα δάνεια 2.750.000 27.792.819 - 14.000.000
Εξοφλήσεις ∆ανείων (17.155.973) (23.434.156) (7.120.000) -
Μερίσµατα πληρωθέντα (1.287) (2.367.195) (1.287) (2.367.195)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες  (γ) 10.215.119 1.991.468 17.501.092 11.632.805

13.572.903 (37.333.373) 11.725.712 (14.503.829)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 6.831.118 44.164.490 1.758.806 16.262.635
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 20.404.020 6.831.118 13.484.518 1.758.806

Kηφισιά,  24 Μαρτίου  2010

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

&  ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

Α∆Τ Ξ 434814 Α∆Τ AE 574340

Αγορά ενσώµατων και άϋλων  παγίων περιουσιακών στοιχείων & επενδύσεων σε ακίνητα

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

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

Α∆Τ ΑΕ 023455 Αρ. Αδ. ΟΕΕ 1981

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ποσά σε €)

Αποτέλεσµα από την επιµέτρηση στην εύλογη αξία  των επενδυτικών ακινήτων

REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣTOIXEIA KAI ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 ΕΩΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009
(∆ηµοσιευόµενα βάσει του Κ.Ν.2190/1920, άρθρο 135 για τις επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά ∆ΛΠ)

ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 13564/06/Β/86/123

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

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

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ποσά σε €) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ  (ποσά σε €)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΤΑΙΡΙΑ

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

Λοιπά συνολικά έσοδα / (ζηµιές) µετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α)+(Β)

ΕΤΑΙΡΙΑ

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  (ποσά σε €)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (συνεχιζόµενες & διακοπείσες 
δραστηριότητες)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΤΑΙΡΙΑ

1. Έχουν τηρηθεί οι Βασικές Λογιστικές Αρχές του Ισολογισµού της 31.12.2008 
2. Οι Εταιρίες του Οµίλου, µε τις χώρες των καταστατικών τους εδρών και τα ποσοστά συµµετοχής που περιλαµβάνονται στην ετήσια οικονοµική έκθεση,  

µε την µέθοδο της Ολικής Ενοποίησης καθώς και µε την µέθοδο της Αναλογικής Ενοποίησης παρατίθενται αναλυτικά στη σηµείωση Νο 9. 
3. Η REDS AE  ενοποιείται στις οικονοµικές καταστάσεις της «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ», η οποία κατέχει την ηµεροµηνία έγκρισης της ετήσια οικονοµικής 

έκθεσης   55,40%  του µετοχικού της κεφαλαίου και εδρεύει στην Ελλάδα. 
4. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της µητρικής καθώς  και των Εταιριών του Οµίλου παρατίθενται αναλυτικά στη σηµείωση Νο  30 της ετήσιας 

οικονοµικής έκθεσης.  
5. Στη διάρκεια της περιόδου δεν έχουν σχηµατιστεί προβλέψεις στην Εταιρία και στον Όµιλο  (σηµ. Νο 20). 
6. ∆εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη επί των παγίων στοιχείων της Εταιρίας  και του Οµίλου. 
7. ∆εν υπάρχουν επιδικίες  ή υπό διαιτησία διαφορές των εταιριών του Οµίλου, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται 

να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία των εταιριών του Οµίλου, εκτός από την εκκρεµή δικαστική διαφορά της 
θυγατρικής «ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΕ», µε το ∆ήµο Παλλήνης στο Συµβούλιο της Επικρατείας και το ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, για το ύψος του 
καταβλητέου ποσού ειδικής εισφοράς του Ν. 2947/2001, η οποία κατά το ∆ήµο ανέρχεται στο ποσό των 750 χιλ. ευρώ περίπου. Για την ενδεχόµενη 
αυτή υποχρέωση δεν έχει σχηµατισθεί  σχετική πρόβλεψη, επειδή η ∆ιοίκηση της Εταιρίας θεωρεί ότι θα είναι θετική γι’  αυτήν η τελική έκβαση της 
υπόθεσης. 

8. Το απασχολούµενο προσωπικό την 31.12.2009 ήταν στον Όµιλο 29 και στην Εταιρία 17 άτοµα.  Την 31.12.2008 το απασχολούµενο προσωπικό ήταν 
στον Όµιλο 78  και στην Εταιρία 70 άτοµα, αναλυτικά στη σηµείωση Νο 32. 

9. Η συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας της 5ης Μαϊου 2009, αποφάσισε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 
συνολικό ποσό € 24.954.466,60  µε έκδοση 17.824.619 νέων κοινών άυλων ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας € 1,31 και τιµή διάθεσης € 1,40 
η κάθε µία, µε αναλογία 9 νέες µετοχές για κάθε 20 παλαιές.  Την 21η Ιουλίου 2009 η Εταιρία ανακοίνωσε την πλήρη κάλυψη του µετοχικού κεφαλαίου, 
την 28η Ιουλίου το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Χ.Α. ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση των νέων µετοχών στο Χ.Α. και την 31η Ιουλίου 
ξεκίνησε η διαπραγµάτευσή τους. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται πλέον σε € 75.239.698,04, διαιρούµενο σε 57.434.884 κοινές 
ονοµαστικές µετά ψήφου άϋλες µετοχές ονοµαστικής αξίας 1,31 € εκάστη. Το σύνολο των εξόδων της αύξησης € 332.087 και  καθαρού µετά φόρων € 
265.670 αναγνωρίστηκε ως ζηµία άµεσα στα ίδια κεφάλαια στο λογαριασµό «Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο». 

10. Τα ποσά πωλήσεων και αγορών του Οµίλου και της  Εταιρίας για την περίοδο 01.01.2009 έως 31.12.2009, καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων 
και υποχρεώσεων στις 31.12.2009 που έχουν προκύψει από συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ∆ΛΠ 24,  έχουν ως εξής 
:  

 
 Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη Όµιλος 

ποσό € 
Εταιρία 
ποσό € 

α) Έσοδα 2.120.686 2.600.199 
β) Έξοδα  359.773    306.532   
γ) Απαιτήσεις 729.926 1.129.405 
δ) Υποχρεώσεις 199.603 1.398.553 
ε) Συναλλαγές  και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης 514.985 422.395 
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης               -               - 
ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης - - 

       
11. Έχουν γίνει αναµορφώσεις κονδυλίων για τη χρήση 2008,  στα Στοιχεία Κατάστασης Οικονοµική Θέσης και συγκεκριµένα στους λογαριασµούς  

«Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία», «άυλα περιουσιακά στοιχεία»,  «Απαιτήσεις από πελάτες» και «Λοιπά κυκλοφορούντα 
περιουσιακά στοιχεία», ώστε να καταστούν συγκρίσιµα µε αυτά της περιόδου 01.01-31.12.2009. 
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ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 13564/06/B/86/123 

Ε∆ΡΑ : ΕΡΜΟΥ 25 Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 145 64 

 

ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο  21.07.2009 έως 31.12.2009 

Γνωστοποιείται σύµφωνα µε την απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Χρηµατιστηρίου Αθηνών 25/17.07.2009, ότι από 
την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας µε καταβολή µετρητών µε δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών 
µετόχων, που έλαβε χώρα σύµφωνα µε την 05.05.2009 Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας και την από 
05.06.2009 Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, αντλήθηκαν καθαρά κεφάλαια € 
24.622.379,46 (€ 24.954.466,60 µείον έξοδα έκδοσης € 332.087,14).   

Από την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας  εκδόθηκαν 17.824.619 νέες κοινές άυλες ονοµαστικές µετοχές, 
ονοµαστικής αξίας € 1,31 και τιµή διάθεσης € 1,40 η κάθε µία, µε αναλογία 9 νέες µετοχές ανά 20 παλαιές. Η πιστοποίηση 
της καταβολής του µετοχικού κεφαλαίου έγινε από το ∆.Σ. της Εταιρείας την 21η Ιουλίου 2009. Την 31η Ιουλίου 2009  οι νέες 
µετοχές εισήχθησαν προς διαπραγµάτευση  µετά την από  28.07.2009 απόφαση του ∆ιοικητικού  Συµβουλίου  του Χ.Α.   

Η Εταιρεία την περίοδο  21.07.2009 έως 31.12.2009 σε σχέση µε τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια ύψους 24.622.379,46 
ευρώ διέθεσε 14.620.000,00 ευρώ.  

 

Η διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων έχει  ως ακολούθως :  

 

Επεξηγήσεις : 

Σε σχέση µε το δηµοσιευµένο Ενηµερωτικό ∆ελτίο υπήρξε µεταβολή του ποσού και του  χρόνου διάθεσης, την οποία 
γνωστοποίησε στο επενδυτικό κοινό και στις αρµόδιες αρχές το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας µε την από 14.12.2009 
ανακοίνωσή του.  

 

Συγκεκριµένα οι διαφοροποιήσεις κατάστησαν αναγκαίες λόγω του ότι  :  
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• Οι προϋπολογισθείσες δαπάνες έκδοσης για την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο ανέρχονταν 
σε ποσό € 454.466,60, ενώ οι τελικές δαπάνες ανήλθαν σε ποσό € 332.087,14, η διαφορά αυτών ποσού € 122.379,46 κατόπιν 
της από 31.08.2009 απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, διατέθηκαν στην «Αποπληρωµή δανείου» της Εταιρείας. 

• Κατόπιν της από 10.12.2009 απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ποσό € 4,00 εκ. που αφορούσε δαπάνες για την 
κατασκευή του «Επιχειρηµατικού Πάρκου» σε τµήµα του ακινήτου της θυγατρικής «ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ», στην περιοχή Γυαλού στα Σπάτα –Αττικής, θα διατεθεί το Α’ Εξάµηνο του 2010, όπου αναµένεται να 
ξεκινήσει και η κατασκευή του έργου. 

 

Σηµειώσεις : 

• Η Εταιρεία προχώρησε στην άµεση αποπληρωµή δανειακών υποχρεώσεων  συνολικού ποσού 14,62 εκ. €, εκ των 
οποίων  ποσό 4,62 εκ. € για την  αποπληρωµή µέρους του βραχυπρόθεσµου δανεισµού της και ποσό  10 εκ. €  για την 
αποπληρωµή δανείων της συνδεδεµένης εταιρείας «CLH ESTATE SRL”, στη Ρουµανία.  
• Το υπόλοιπο ποσό των 10 εκ. € η Εταιρεία το επενδύει  σε βραχυπρόθεσµες καταθέσεις και στον ισολογισµό της 
31.12.2009 περιλαµβάνεται  στο κονδύλι «Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα».  

 

Κηφισιά,  24  Μαρτίου   2010 

     

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.          Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ     Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  &         Ο ΥΠΕΘΥΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

           ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.              ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

 ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ         ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ          ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ            ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ  
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Έκθεση Ευρηµάτων από την Εκτέλεση Προσυµφωνηµένων 

∆ιαδικασιών επί της «Έκθεσης ∆ιάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων» 

 

Προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας «REDS Ανώνυµη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων και 
Υπηρεσιών» 

 

Σύµφωνα µε την  εντολή που λάβαµε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της «REDS Ανώνυµη Εταιρεία 
Ανάπτυξης Ακινήτων και Υπηρεσιών» (η Εταιρεία), διενεργήσαµε τις κατωτέρω προσυµφωνηµένες 
διαδικασίες στο πλαίσιο όσων προβλέπονται από το κανονιστικό πλαίσιο του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και το 
σχετικό νοµοθετικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς, σχετικά µε την Έκθεση ∆ιάθεσης των Αντληθέντων 
Κεφαλαίων της Εταιρείας, που αφορά στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών, που 
διενεργήθηκε το 2009. Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για τη σύνταξη της προαναφερόµενης 
Έκθεσης. Αναλάβαµε αυτή την εργασία σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400, το 
οποίο ισχύει σε «Αναθέσεις Εκτέλεσης Προσυµφωνηµένων ∆ιαδικασιών Συναφών µε Χρηµατοοικονοµική 
Πληροφόρηση». Ευθύνη µας είναι να εκτελέσουµε τις κατωτέρω προσυµφωνηµένες διαδικασίες και να σας 
γνωστοποιήσουµε τα ευρήµατά µας. 

∆ιαδικασίες: 

1. Συγκρίναµε τα ποσά που αναφέρονται ως εκταµιεύσεις στην επισυναπτόµενη «Έκθεση ∆ιάθεσης 
Αντληθέντων Κεφαλαίων από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου µε Μετρητά για την περίοδο 
21.07.2009 έως 31.12.2009», µε τα αντίστοιχα ποσά που έχουν αναγνωριστεί στα βιβλία και στοιχεία 
της Εταιρείας και των Θυγατρικών της, κατά τη χρονική περίοδο που αυτά αναφέρονται. 

2. Εξετάσαµε την πληρότητα της Έκθεσης και την συνέπεια του περιεχοµένου της µε τα αναφερόµενα στο 
Ενηµερωτικό ∆ελτίο, που εκδόθηκε από την Εταιρεία για το σκοπό αυτό, καθώς και µε την µεταβολή του 
ποσού και του χρόνου διάθεσης σε σχέση µε το προαναφερόµενο δελτίο, και τέλος τις σχετικές 
αποφάσεις και ανακοινώσεις των αρµόδιων οργάνων της Εταιρείας. 

 

Ευρήµατα: 

α)  Τα ανά κατηγορία χρήσης/επένδυσης ποσά που εµφανίζονται ως εκταµιεύσεις στην επισυναπτόµενη 
«Έκθεση ∆ιάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου µε Καταβολή 
Μετρητών», προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας και των Θυγατρικών της, στη χρονική 
περίοδο που αυτά αναφέρονται. 

β)  Το περιεχόµενο της Έκθεσης περιλαµβάνει τις κατ’ ελάχιστον πληροφορίες που προβλέπονται για το 
σκοπό αυτό από το κανονιστικό πλαίσιο του Χρηµατιστηρίου Αθηνών καθώς και το σχετικό νοµοθετικό 
πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς και είναι συνεπές µε τα αναφερόµενα στο οικείο Ενηµερωτικό ∆ελτίο, όπως 
αυτό µεταβλήθηκε µε την από 10.12.2009 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας 
αναφορικά µε την διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων, και τις σχετικές αποφάσεις και ανακοινώσεις 
των αρµοδίων οργάνων της Εταιρείας. 

Με δεδοµένο ότι η διενεργηθείσα εργασία, δεν αποτελεί έλεγχο ή επισκόπηση, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 
Ελεγκτικά Πρότυπα ή τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ανάθεσης Εργασιών Επισκόπησης, δεν εκφράζουµε οποιαδήποτε 
άλλη διαβεβαίωση πέραν των όσων αναφέρουµε ανωτέρω. Αν είχαµε διενεργήσει επιπρόσθετες διαδικασίες 



 

REDS Ανώνυµη Εταιρία Ανάπτυξης Ακινήτων & Υπηρεσιών 
                                                                              Ετήσια Οικονοµική Έκθεση  
                           για τη χρήση  από 1η Ιανουαρίου έως  31η ∆εκεµβρίου 2009 

  

 

 

(77) / (81) 

ή είχαµε εκτελέσει έλεγχο ή επισκόπηση ενδεχοµένως να είχαν υποπέσει στην αντίληψή µας και άλλα 
θέµατα, πέραν των αναφεροµένων στην προηγούµενη παράγραφο. 

 

 

 

Η παρούσα Έκθεση απευθύνεται αποκλειστικά προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, στα πλαίσια της 
τήρησης των υποχρεώσεών της προς το κανονιστικό πλαίσιο του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και το σχετικό 
νοµοθετικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς. Ως εκ τούτου, η Έκθεση αυτή δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιηθεί 
για άλλους σκοπούς αφού περιορίζεται µόνο στα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω και δεν επεκτείνεται 
στις οικονοµικές καταστάσεις που συνέταξε η Εταιρεία για τη χρήση που έληξε την 31/12/2009, για τις 
οποίες εκδώσαµε ξεχωριστή έκθεση Ελέγχου, µε ηµεροµηνία 26/03/2010. 

 

Αθήνα, 26 Μαρτίου 2010 

Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές                                                   Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

 

ΠράισγουωτερχαουςΚούπερς 

Ανώνυµος Ελεγκτική Εταιρεία 

Λ. Κηφισίας 268, 152 32 Χαλάνδρι                                                       Μάριος Ψάλτης 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 113                                                                                   Α.Μ. ΣΟΕΛ 38081 
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ΣΤ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΘΡΟΥ 10 ν. 3401/2005 

Κατά τη διάρκεια του 2009 καθώς και το 2010 έως  24.03.2010, η Εταιρία δηµοσίευσε τα ακόλουθα δελτία τύπου- 
ανακοινώσεις  προς ενηµέρωση του επενδυτικού κοινού. 

 Θέµα   Ηµεροµηνία 
Πρωτοκόλλησης  

Επιβεβαίωση - ∆ιευκρινήσεις επί δηµοσιευµάτων 24/3/2010 

Ανακοίνωση Τροποποίησης χρήσης & χρονοδιαγράµµατων 
Αντληθέντων Κεφαλαίων 14/12/2009 

Στοιχεία Οικονοµικών Καταστάσεων Βάσει ∆ΛΠ 26/11/2009 

Στοιχεία Οικονοµικών Καταστάσεων Βάσει ∆ΛΠ 26/11/2009 

Ανακοίνωση Αλλων Σηµαντικών Γεγονότων 24/11/2009 

Ανακοίνωση Αλλων Σηµαντικών Γεγονότων 24/9/2009 

Στοιχεία Οικονοµικών Καταστάσεων Βάσει ∆ΛΠ 28/8/2009 

Στοιχεία Οικονοµικών Καταστάσεων Βάσει ∆ΛΠ 28/8/2009 

Γνωστοποίηση Μεταβολής Ποσοστού Μετόχων Εισηγµένης Εταιρίας 25/8/2009 

Ανακοίνωση Αλλων Σηµαντικών Γεγονότων 12/8/2009 

Γνωστοποίηση Μεταβολής Ποσοστού Μετόχων Εισηγµένης Εταιρίας 4/8/2009 

Γνωστοποίηση Μεταβολής Ποσοστού Μετόχων Εισηγµένης Εταιρίας 31/7/2009 

Ανακοίνωση Γνωστοποίησης µεταβολής ποσοστού συµµετοχής 31/7/2009 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 31/7/2009 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 31/7/2009 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 31/7/2009 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 31/7/2009 

Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας Ν.3556/2007 31/7/2009 

Ανακοίνωση σύµφωνα µε το ν.3556/2007 για το ύψος του 
Μετοχικού Κεφαλαίου της REDS AE 31/7/2009 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ 
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ 29/7/2009 

ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΛΥΨΗ: Α.Μ.Κ. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ 
∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ / ΠΛΗΡΗ 
Ή ΜΕΡΙΚΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 20/7/2009 

ΚΑΛΥΨΗ: Α.Μ.Κ. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ 
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ 9/7/2009 

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης 26/6/2009 

Ανακοίνωση Αλλων Σηµαντικών Γεγονότων 15/6/2009 

Ανακοίνωση Αλλων Σηµαντικών Γεγονότων 10/6/2009 

Α.Μ.Κ. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ 
ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & 
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ 9/6/2009 

Προαναγγελία Γενικής Συνέλεύσης 28/5/2009 

Στοιχεία Οικονοµικών Καταστάσεων Βάσει ∆ΛΠ 28/5/2009 

Στοιχεία Οικονοµικών Καταστάσεων Βάσει ∆ΛΠ 28/5/2009 

Ανακοίνωση Αλλων Σηµαντικών Γεγονότων 21/5/2009 

Ανακοίνωση προθέσεων µετόχων επί της αυξήσεως του Μετοχικού 
Κεφαλαίου της Εταιρίας 18/5/2009 
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Ανακοίνωση Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας REDS AE 
(Ορθή Επανάληψη) 6/5/2009 

Ανακοίνωση Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας REDS AE 5/5/2009 

Στοιχεία Οικονοµικών Καταστάσεων Βάσει ∆ΛΠ 30/3/2009 

Στοιχεία Οικονοµικών Καταστάσεων Βάσει ∆ΛΠ 30/3/2009 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 26/3/2009 

Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας ν.3556/2007 26/3/2009 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 24/3/2009 

Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας ν.3556/2007 24/3/2009 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 23/3/2009 

Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας ν. 3556/2007 23/3/2009 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 20/3/2009 

Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας ν.3556/2007 20/3/2009 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 17/3/2009 

Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας ν. 3556/2007 17/3/2009 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 16/3/2009 

Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας ν.3556/2007 16/3/2009 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 13/3/2009 

Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας ν.3556/2007 13/3/2009 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 12/3/2009 

Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας ν.3556/2007 12/3/2009 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 11/3/2009 

Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας ν. 3556/2007 11/3/2009 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 9/3/2009 

Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίαςν.3556/2007 9/3/2009 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 5/3/2009 

Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας ν.3556/2007 5/3/2009 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 4/3/2009 

Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας ν.3556/2007 4/3/2009 

Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή 
ανωτάτων διευθυντικών στελεχών 3/3/2009 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 25/2/2009 

Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας ν.3556/2007 25/2/2009 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 18/2/2009 

Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας ν.3556/2007 18/2/2009 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 17/2/2009 

Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας ν.3556/2007 17/2/2009 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 16/2/2009 

Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας ν. 3556/2007 16/2/2009 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 13/2/2009 

Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας ν.3556/2007 13/2/2009 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 11/2/2009 

Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας ν.3556/2007 11/2/2009 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 6/2/2009 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 6/2/2009 

Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας ν. 3556/2007 6/2/2009 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 4/2/2009 
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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 4/2/2009 

Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας ν.3556/2007 4/2/2009 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 2/2/2009 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 2/2/2009 

Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας ν.3556/2007 2/2/2009 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 29/1/2009 

Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας ν.3556/2007 29/1/2009 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 28/1/2009 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 28/1/2009 

Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας ν.3556/2007 28/1/2009 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 26/1/2009 

Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας ν.3556/2007 26/1/2009 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 20/1/2009 

Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας ν.3556/2007 20/1/2009 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 19/1/2009 

Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας Ν.3556/2007 19/1/2009 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 16/1/2009 

Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας ν.3556/2007 16/1/2009 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 15/1/2009 

Ανακοίνωση Αλλων Σηµαντικών Γεγονότων 15/1/2009 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 13/1/2009 

Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας ν. 3556/2007 13/1/2009 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 13/1/2009 

Ανακοίνωση ρυµθιζόµενης πληροφορίας ν. 3556/2007 13/1/2009 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 9/1/2009 

Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας ν. 3556/2007 9/1/2009 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 8/1/2009 

Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας ν. 3556/2007 8/1/2009 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 7/1/2009 

Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας ν.3556/2007 7/1/2009 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 5/1/2009 

Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας Ν.3556/2007 5/1/2009 

 

Όλα τα προαναφερθέντα έγγραφα (δελτία τύπου –ανακοινώσεις) καθώς και κάθε άλλη ανακοίνωση στην οποία έχει 
προβεί η εταιρία, βρίσκονται διαθέσιµα στην ιστοσελίδα της www.reds.gr  στις υποενότητες «Ανακοινώσεις»  στην 
ενότητα «Ενηµέρωση Επενδυτών». 
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Ζ. ∆ΙΑ∆ΥΚΤΙΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ & ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ. 

 

Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας σε ενοποιηµένη και µη βάση, η Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού 
Ελεγκτή Λογιστή και οι εκθέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι αναρτηµένες στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση 
www.reds.gr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


