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ΕΕΕΤΤΤΑΑΑΙΙΙΡΡΡΕΕΕΙΙΙΑΑΑΣΣΣ         

Η σύνταξη του παρόντος Απολογισµού και Ετήσιου ∆ελτίου έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας 
νοµοθεσίας και περιλαµβάνει πληροφορίες για τη λειτουργία της Εταιρείας «REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»,  εφεξής η «Εταιρεία» ή «REDS». Στο παρόν Έντυπο 
περιέχονται όλες οι πληροφορίες και τα οικονοµικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη σωστή εκτίµηση της 
περιουσίας, της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης, των αποτελεσµάτων και των προοπτικών Εταιρείας από τους 
επενδυτές και τους συµβούλους επί των επενδύσεών τους.  

Τα στοιχεία που περιέχονται στο παρόν ∆ελτίο αναφέρονται στην 31η ∆εκεµβρίου 2006, ενώ παρατίθενται –όπου 
είναι απαραίτητο – τα αντίστοιχα στοιχεία της 31ης ∆εκεµβρίου 2005. 

Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες και θέλουν να συµβουλευθούν τα έγγραφα που 
αναφέρονται στο παρόν Έντυπο µπορούν να απευθύνονται τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα γραφεία της 
Εταιρείας, Ακακιών 39 και Μονεµβασίας, Μαρούσι 151 25, (υπεύθυνος κ. Χρήστος Αδαµόπουλος, τηλ. 210 -  
81.18.499) e-mail: reds@etae.com. 

Το παρόν Έντυπο καθώς και οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας, το πιστοποιητικό ελέγχου του 
ορκωτού ελεγκτή και η Έκθεση  του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι αναρτηµένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας 
www.reds.gr. 

Υπεύθυνοι για τη σύνταξη του παρόντος εντύπου και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι:  
 
• Ο κ. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, Αντιπρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος του ∆.Σ. της Εταιρείας, Ακακιών 39 

και Μονεµβασίας, Μαρούσι 151 25, τηλ. 210-81.18.499.  
 
• Ο κ. Χρήστος Αδαµόπουλος, Οικονοµικός ∆ιευθυντής της Εταιρείας, Ακακιών 39 και Μονεµβασίας, Μαρούσι 

151 25, τηλ. 210-81.18.499. 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας δηλώνει ότι όλα τα µέλη του έχουν λάβει γνώση του περιεχοµένου του 
παρόντος ∆ελτίου και µαζί µε τους συντάκτες του, βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι: 
 
1. Όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό είναι πλήρη και αληθή. 
2. ∆εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα άλλα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη των 

οποίων θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος των στοιχείων και πληροφοριών που 
περιέχονται στο Ετήσιο ∆ελτίο. 

3. Σε βάρος της Εταιρείας και των εταιρειών συµµετοχής της δεν εκκρεµούν δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες, οι 
οποίες θα µπορούσαν να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµική τους κατάσταση, πλην αυτών που 
αναφέρονται αναλυτικά στην ενότητα 2.2 του παρόντος Ετήσιου ∆ελτίου.  

 
Τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 2006 διενήργησε ο ορκωτός 
ελεγκτής λογιστής κ. Κυριάκος Ριρής (Α.Μ.ΣΟΕΛ 12111), της εταιρείας  Πράιςγουωτερχαους Κούπερς Ανώνυµος 
Ελεγκτική Εταιρεία Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Λ. Κηφισίας 268, 152 32 Χαλάνδρι, τηλ. 210 – 6874 400. Το 
πιστοποιητικό ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή για τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας της χρήσης 
2006 παρατίθενται στο συνηµµένο Παράρτηµα. 
 
Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές µε τακτικό φορολογικό έλεγχο µέχρι και τη χρήση 2005.  Ο 
φορολογικός έλεγχος της Εταιρίας για τις χρήσεις 2001 έως και 2005 ολοκληρώθηκε το 1ο τρίµηνο 2007. Η 
πρόσθετη επιβάρυνση της Εταιρίας για φόρους και προσαυξήσεις ανήλθε συνολικά σε 570.457 €. Για το 
αποτέλεσµα του φορολογικού ελέγχου η Εταιρία σχηµάτισε την 31/12/2006 πρόβλεψη η οποία επιβάρυνε τα 
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αποτελέσµατα της χρήσης. Οι φορολογικές της υποχρεώσεις για τη χρήση 2006 δεν έχουν καταστεί οριστικές. Ο 
αναλυτικός πίνακας για τις ανέλεγκτες χρήσεις όλων των εταιρειών που ενοποιούνται παρατίθεται παρακάτω : 
 
 

ΕΤΑΙΡΙΑ 

Τελευταία 
ελεγµένη 
χρήση Τρόπος κλ. Χρήσεων Ανέλεγκτες χρήσεις 

REDS Α.Ε. 2005 Τακτικός  2006 

PMS PARKING SYSTEMS A.E. 2002 Βάσει Ν. 3259/2004 2003-2006 

ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ Α.Ε. - - 2002-2006 
ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. 1998 Βάσει Ν. 3148/2003 1999-2006 

ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ  Α.Ε. - - 2002-2006 

3G Α.Ε. 2002 Βάσει Ν. 3259/2004 2003-2006 
 

 

111...222...   ∆∆∆ιιικκκααασσστττ ιιικκκέέέςςς   κκκαααιιι    ∆∆∆ιιιαααιιι τττηηητττ ιιικκκέέέςςς   ∆∆∆ιιιαααδδδιιικκκααασσσίίίεεεςςς      

 

∆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 χιλ. 
ευρώ περίπου. Για την ενδεχόµενη αυτή υποχρέωση δεν έχει σχηµατισθεί πρόβλεψη σε βάρος των 
αποτελεσµάτων της χρήσης, επειδή η ∆ιοίκηση της Εταιρίας  θεωρεί ότι θα είναι θετική γι΄ αυτήν  η τελική έκβαση 
της υπόθεσης.   
 
Kατά την ηµεροµηνία σύναξης των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τη  Νοµικό Σύµβουλο της Εταιρείας, 
κα Ξυθάλη Θεοδώρα δεν υφίστανται αγωγές ή εκκρεµείς δίκες κατά της Εταιρείας  και των θυγατρικών της οι 
οποίες να έχουν επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση αυτής ή την  κερδοφορία της εκτός από την παραπάνω 
περίπτωση.   
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222...       ΠΠΠΛΛΛΗΗΗΡΡΡΟΟΟΦΦΦΟΟΟΡΡΡΙΙΙΕΕΕΣΣΣ   ΓΓΓΙΙΙΑΑΑ   ΤΤΤΗΗΗΝΝΝ   ΕΕΕΤΤΤΑΑΑΙΙΙΡΡΡΕΕΕΙΙΙΑΑΑ   

 

222...111...   ΓΓΓεεενννιιικκκέέέςςς   ΠΠΠλλληηηρρροοοφφφοοορρρίίίεεεςςς       

Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 1918 µε την επωνυµία «Α. ΚΑΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Η επωνυµία της Εταιρείας, µε βάσει απόφαση της Β’ 
Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρείας της 30.07.2001, άλλαξε σε «Α. ΚΑΜΠΑΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» µε τον διακριτικό τίτλο «Α. ΚΑΜΠΑΣ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε». Η τροποποίηση  της επωνυµίας εγκρίθηκε µε την µε αρ. πρωτ. Κ2-11443/17-8-2001 απόφαση 
του Υπ. Ανάπτυξης. 

Στην Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της 20ης Φεβρουαρίου 2003 τροποποιήθηκε εκ νέου η 
επωνυµία της Εταιρείας η οποία διαµορφώθηκε ως εξής: 

Επωνυµία:            «REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»  

∆ιακριτικός τίτλος: «REDS Α.Ε». 

Η αλλαγή αυτή εγκρίθηκε µε την Κ2-3082/14.03.2003 Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης.  

Η Εταιρεία είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης µε αριθµό µητρώου 
13564/06/Β/86/123. Η REDS A.E. υπάγεται στο Ν. 2190 -περί Ανωνύµων Εταιριών- και στις αντίστοιχες 
αποφάσεις των ∆ιοικητικών Συµβουλίων του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 
δεδοµένου ότι µετοχές της είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών. 

Η έδρα της Εταιρείας βρισκόταν αρχικά στο ∆ήµο Παλλήνης Αττικής. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης της 24.06.1998 ως έδρα της Εταιρείας ορίστηκε  ο ∆ήµος Χαλανδρίου Αττικής ενώ µε απόφαση της 
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30.06.1999, η έδρα της Εταιρείας µεταφέρθηκε στο ∆ήµο Αµαρουσίου, Ακακιών 
39 και Μονεµβασίας 25.  

Η διάρκειά της έχει οριστεί σε 50 έτη αρχίζοντας από την 26.09.1968. 

Στην Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της 20ης Φεβρουαρίου 2003 τροποποιήθηκε ο σκοπός της 
Εταιρείας, ο οποίος εγκρίθηκε µε την µε αριθµ. Κ2-3082/14.03.03 Απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης και ισχύει µέχρι 
σήµερα ως εξής: 

1.  Σκοπός της  Εταιρείας είναι:  

α. Η συµµετοχή µε οποιοδήποτε τρόπο, είτε µε εισφορές, είτε µε απόκτηση εταιρικών τίτλων, σε εταιρίες 
οποιασδήποτε νοµικής µορφής, οι οποίες υφίστανται ή θα συσταθούν, ιδίως δε σε εταιρίες που 
δραστηριοποιούνται στον τοµέα ανάπτυξης ακινήτων και η πραγµατοποίηση επενδύσεων σε αξιόγραφα. 

β. Η ανάπτυξη και εκµετάλλευση ακινήτων, η εκπόνηση µελετών, ερευνών και επιχειρηµατικών σχεδίων 
ανάπτυξης- αξιοποίησης ακινήτων, η παρακολούθηση και αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων σε ακίνητα, η 
εκπόνηση οικονοµοτεχνικών µελετών σκοπιµότητας (feasibility studies), η παροχή επιστηµονικής και τεχνικής 
υποστήριξης προς τρίτους, καθώς και υπηρεσιών ανάπτυξης και διαχείρισης ακινήτων της εταιρείας ή τρίτων.     

γ. Η ανάληψη της τεχνικής διεύθυνσης, του σχεδιασµού, θέσης σε λειτουργία (Project Management) και 
εκτέλεσης τεχνικών έργων.  

2.  Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία µπορεί  : 

α. Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ των εταιρειών στις οποίες αυτή συµµετέχει ή συνεργάζεται µε οποιοδήποτε 
τρόπο, παρέχοντας κάθε είδους ασφάλειες, ενοχικές και εµπράγµατες.  
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β. Να αναπτύσσει κάθε συναφή δραστηριότητα, να συµµετέχει και συνεργάζεται µε οποιονδήποτε τρόπο µε 
εταιρίες ή οποιασδήποτε µορφής νοµικά πρόσωπα του ιδιωτικού ή δηµόσιου τοµέα, στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό, να ιδρύει άλλες εταιρίες, ν’ αποκτά ή ν΄ αντιπροσωπεύει δικαιώµατα, προνόµια κλπ. εταιριών και 
γενικά να ασκεί κάθε δραστηριότητα που ενισχύει και συµπληρώνει το αντικείµενο εργασιών της. 

γ.   Να ιδρύει υποκαταστήµατα σε άλλες πόλεις της Ελλάδος  ή του εξωτερικού.   

δ.   Να επεκτείνει τις δραστηριότητές της  και  εκτός Ελλάδος. 

 

Βάσει των ανωτέρω, ο κωδικός ΣΤΑΚΟ∆ της Εταιρείας έχει ως ακολούθως : 

701.1 Ανάπτυξη πώληση ακίνητης περιουσίας 

741.4 Υπηρεσίες αξιοποίησης και διαχείρισης περιουσίας νοµικών προσώπων 

701.2  Αγοροπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων 

702.0 Εκµίσθωση ιδιόκτητων ακινήτων 

452.1 Κατασκευή κτιρίων και τεχνικών έργων 

703.2 ∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας έναντι αµοιβής ή βάσει σύµβασης 

742.0 ∆ραστηριότητες αρχιτεκτόνων και µηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συµβουλών. 

Επισηµαίνεται ότι οι ανωτέρω κωδικοί ΣΤΑΚΟ∆ ισχύουν µετά την σχετική απόφαση της Α’ Επαναληπτικής 
Γενικής Συνέλευσης των µετοχών της 20.02.2003, µε την οποία τροποποιήθηκε ο σκοπός της Εταιρείας. 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να συµβουλευθούν τα έγγραφα τα οποία αφορούν στην Εταιρεία και που 
αναφέρονται στο παρόν Ετήσιο ∆ελτίο στη διεύθυνση Ακακιών 39 και Μονεµβασίας, Μαρούσι.  

 

222...222...   ΣΣΣύύύννντττοοοµµµοοο   ΙΙΙσσστττοοορρριιικκκόόό   

Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 1918, και το 1920 οι µετοχές της εισήχθησαν στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών. Αρχικός 
σκοπός της Εταιρείας ήταν η παραγωγή και εµπορία αµπελουργικών προϊόντων. Το 1932, ο έλεγχος της 
Εταιρείας περιήλθε στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. 

Τον Σεπτέµβριο 1991, η εταιρεία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E.»,  στο πλαίσιο εξυγίανσης  της 
εταιρείας, απέκτησε το 67% των µετοχών της Εταιρείας, µε στόχο την εκµετάλλευση της οινοποιητικής της 
δραστηριότητας αλλά και την ανάπτυξη της σηµαντικής ακίνητης περιουσίας της. Παράλληλα η Εταιρεία 
δραστηριοποιήθηκε στην εµπορία µπύρας και άλλων προϊόντων που παρήγαγε ο Όµιλος. Οι δυσµενείς ωστόσο 
συνθήκες που επικράτησαν στην αγορά οίνου εκείνη την περίοδο, είχαν ως αποτέλεσµα την συσσώρευση 
ζηµιών και την υπερχρέωση της Εταιρείας. Παράλληλα, η έλλειψη πολεοδοµικών ρυθµίσεων στην περιοχή των 
ακινήτων της Εταιρείας, καθυστέρησε και την ανάπτυξη της ακίνητης περιουσίας της, γεγονός που δεν επέτρεψε 
την βελτίωση των οικονοµικών της µεγεθών.  

Τον Μαϊο του 1997 συµφωνήθηκε η πώληση του 67% των µετοχών της Εταιρείας κυριότητας «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & 
ΥΙΟΣ HOLDING A.E.» στην «ΜΕΣΟΓΑΙΑ HOLDING A.E.»  ενώ παράλληλα για την Εταιρεία υπεγράφη  
«Συµφωνία Πιστωτών», βάσει του άρθ.44 του ν.1892/90, η οποία και επικυρώθηκε  από το αρµόδιο Εφετείο 
Αθηνών µε την υπ’ αριθµ. 7072/24.07.97 απόφασή του. Με την Συµφωνία του Άρθρου 44 και την παράλληλη 
αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου πραγµατοποιήθηκε, ύστερα από περιορισµό, η πλήρης και ολοσχερής 
εξόφληση του συνόλου των υποχρεώσεων της Εταιρείας η οποία και οδήγησε στην σταδιακή εξυγίανσή της. 

Το έτος 2000, η «ΜΕΣΟΓΑΙΑ HOLDING A.E.», συγχωνεύθηκε µε απορρόφηση από την  «ΤΕΒ Α.Ε.», θυγατρική 
του οµίλου «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ Α.Ε.», η οποία και κατέστη βασική µέτοχος της Εταιρείας.  Ήδη, µετά 
την συγχώνευση µε απορρόφηση της «ΤΕΒ Α.Ε.» από την «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ Α.Ε.», τον Ιούλιο του 
2002,  η νέα εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε.» είναι πλέον η  βασική µέτοχος της Εταιρείας. 
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Η αξιοποίηση της προνοµιακής Ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας απετέλεσε όλα αυτά τα χρόνια βασικό στόχο 
της ∆ιοίκησης της Εταιρείας. 

Μέσα στο 2002, η Εταιρεία προχώρησε στην εξαγορά του 100% των µετοχών της εταιρείας «REDS Α.E. ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», η οποία δραστηριοποιείτo στην παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης 
ακινήτων. Επίσης, εξαγόρασε τον Ιούλιο 2002 από την «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ Α.Ε.»,  το σύνολο των 
µετοχών της εταιρείας «ΤΕΧΝΟ ΑΤΕ». Η εταιρεία ΤΕΧΝΟ ΑΤΕ ήταν η ιδιοκτήτρια του ψυχαγωγικού κέντρου 
VESOMARE στη Πάτρα, το οποίο λειτουργεί µε επιτυχία από τον Νοέµβριο του 2001. Παράλληλα η εν λόγω 
εταιρεία ολοκλήρωνε τη διαδικασία έκδοσης οικοδοµικών αδειών για την ανέγερση και δεύτερου οµοειδούς 
κέντρου µε την επωνυµία Escape center, στο Ίλιον  Αττικής. Επίσης η εταιρεία ήταν µέτοχος κατά 67% στην 
«ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ Α.Ε» σε οικόπεδο της οποίας ανεγέρθη  πρότυπο οικιστικό συγκρότηµα 202 κατοικιών στην 
Παλλήνη Αττικής  και το οποίο  λειτούργησε   ως «Χωριό Τύπου» κατά τη διάρκεια των Ολυµπιακών  Αγώνων του 
2004. 

Με τις παραπάνω συµµετοχές, η REDS A.E. (πρώην ΚΑΜΠΑΣ), απέκτησε νέα δραστηριότητα αλλά και 
σηµαντική περιουσία. 

Με την από 23.07.2002 απόφαση της Β’ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, η Εταιρεία προέβη σε 
νέα τροποποίηση του σκοπού της, ούτως ώστε να συµπεριλάβει και τις δραστηριότητες των θυγατρικών της 
REDS Α.Ε. και ΤΕΧΝΟ Α.Τ.Ε. Ειδικότερα, το αντικείµενο εργασιών της Εταιρείας περιέλαβε και την παροχή 
υπηρεσιών ανάπτυξης ακινήτων και την διεύθυνση και εκτέλεση έργων. 

Με την από 30.08.2002 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της, η REDS A.E. (πρώην ΚΑΜΠΑΣ) αποφάσισε 
τη συγχώνευση µε απορρόφηση των κατά 100% θυγατρικών ΤΕΧΝΟ Α.Τ.Ε και REDS Α.Ε. Η συγχώνευση 
πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ.2 και 78 του κ.ν  2190/1920 και 1 έως και 5 ν. 
2166/1993, ολοκληρώθηκε το ∆εκέµβριο 2002 και εγκρίθηκε µε την µε αριθµ. Κ2-17046/24.12.2002 Απόφαση του 
Υπουργείου Ανάπτυξης.  

 

Από το έτος 2002, µέσω της συγχώνευσης µε απορρόφηση της εταιρείας «ΤΕΧΝΟ ATE»,  η Εταιρεία συµµετέχει 
κατά 67% στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας «ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ Α.Ε.». Η Εταιρεία στις Οικονοµικές  της 
Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης έχει αναγνωρίσει πρόβλεψη 
για την κάλυψη υποχρέωσης εξαγοράς από τον ΟΤΕ, του 33% των µετοχών που κατέχει στην ως άνω θυγατρική, 
έναντι ελαχίστου τιµήµατος, όπως αυτό καθορίζεται στην από 28/2/2002 Σύµβαση Συνεργασίας των Μετόχων. Ως 
αποτέλεσµα της ανωτέρω πρόβλεψης η εταιρεία «ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ Α.Ε.» ενοποιείται µε ποσοστό 100%. 

Την 12/7/2005 η Εταιρεία προχώρησε  στην εξαγορά του 50% των µετοχών της εταιρείας «3G A.E. 
ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ  ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ», έναντι συνολικού τιµήµατος 
10,7 χιλ €. Η ως άνω συµµετοχή περιλαµβάνεται για πρώτη φορά στις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις  
της Εταιρείας την 30/9/2005, µε τη µέθοδο της Αναλογικής Ενοποίησης. 

Την 10/11/2006, στο πλαίσιο επέκτασης των δραστηριοτήτων της, η Εταιρεία προέβη στην εξαγορά του 100% 
των µετοχών της Κυπριακής εταιρίας KARTEREDA HOLDING LIMITED έναντι 1.000 ευρώ. Σκοπός της εταιρίας 
είναι η συµµετοχή της σε άλλες εταιρίες και η ανάπτυξη εµπορικών δραστηριοτήτων στο εξωτερικό. Στη συνέχεια, 
η  KARTEREDA HOLDING LIMITED εξαγόρασε το σύνολο των µετοχών της εταιρίας µε την επωνυµία CLH 
ESTATE LIMITED, µε έδρα το Βουκουρέστι Ρουµανίας. Σκοπός της εταιρίας αυτής είναι  η δραστηριοποίηση 
στον τοµέα Real Estate  στην αγορά της  Ρουµανίας.  Οι ως άνω συµµετοχές περιλαµβάνονται για πρώτη φορά 
στις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας την 31/12/2006, µε τη µέθοδο της Πλήρους 
Ενσωµάτωσης.  
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222...333...   ΠΠΠλλληηηρρροοοφφφοοορρρίίίεεεςςς    ΓΓΓιιιααα   τττηηη   ∆∆∆ρρρααασσστττηηηρρριιιόόότττηηητττααα   ΤΤΤηηηςςς   ΕΕΕττταααιιιρρρεεε ίίίαααςςς         

 

Μετά τη διακοπή της αµπελουργικής δραστηριότητας και την ολοκλήρωση των διαδικασιών εξυγίανσης της 
Εταιρείας, το αντικείµενο των εργασιών περιορίστηκε στην εκπόνηση των αναγκαίων µελετών για την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας πολεοδόµησης των ακινήτων σε Κάντζα Παλλήνης  και Γυαλού Σπάτων, µε 
προτεραιότητα στο ακίνητο της Κάντζας, και στο σχεδιασµό του τρόπου εµπορικής αξιοποίησης αυτών, σε 
συνεργασία µε ξένους οίκους. 

Εξάλλου, µε την πραγµατοποίηση των εξαγορών του 100% των µετοχών των εταιριών ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ 
και ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ εντός του 2000 και του 2001 αντίστοιχα και τη µεταβίβαση των ακινήτων της στην 
Κάντζα Παλλήνης και Γυαλού Σπάτων στις παραπάνω οµώνυµες θυγατρικές εταιρίες αντίστοιχα, η Β’ 
Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 31.07.2001, αποφάσισε την τροποποίηση του σκοπού και της επωνυµίας 
της Εταιρείας. Ως σκοπός προσδιορίστηκε η πραγµατοποίηση επενδύσεων σε αξιόγραφα ως και η συµµετοχή σε 
εταιρίες οποιασδήποτε νοµικής µορφής, ιδίως δε σε εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον τοµέα ανάπτυξης, 
διαχείρισης και εκµετάλλευσης ακινήτων καθώς και η διαχείριση και εκµετάλλευση ακινήτων της Εταιρείας ή 
τρίτων.  

Οι παραπάνω µεταβολές εγκρίθηκαν µε την µε αρ. πρωτ. Κ2-11443 / 17.08.2001 απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης. 

Μετά την από 23.07.2002 απόφαση της Β΄ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, ενόψει της 
απορρόφησης των θυγατρικών REDS AE και ΤΕΧΝΟ ΑΤΕ, τροποποιήθηκε εκ νέου ο σκοπός της εταιρείας, το 
αντικείµενο εργασιών της οποίας περιελάµβανε την παροχή υπηρεσιών Συµβούλου Ανάπτυξης Ακινήτων και τη 
διεύθυνση και εκτέλεση έργων ανάπτυξης ακινήτων. 

Η παραπάνω µεταβολή εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµόν Κ2-10903/21.08.02 απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης. 

Με την από 20.02.2003 απόφαση της Α΄ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της τροποποιήθηκε εκ 
νέου ο σκοπός της Εταιρείας, ο οποίος περιλαµβάνει την ανάπτυξη και εκµετάλλευση ακινήτων, την παροχή 
υπηρεσιών ανάπτυξης και διαχείρισης ακινήτων και την τεχνική διεύθυνση και διοίκηση εκτέλεσης τεχνικών 
έργων.  

Η αλλαγή αυτή εγκρίθηκε µε την Κ2-3082/14.3.2003 Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης.  

Η Εταιρεία στα πλαίσια του ως άνω αντικειµένου εργασιών της, έχει ανεγείρει και εκµεταλλεύεται δύο 
ψυχαγωγικά κέντρα, το κέντρο “VESOMARE” στην Πάτρα, το οποίο λειτουργεί από τον Νοέµβριο του 2001 καθώς 
και το κέντρο “ESCAPE” στο Ιλιον Αττικής, το οποίο λειτουργεί από τον ∆εκέµβριο  του 2003.  

Επίσης η Εταιρεία στα πλαίσια της δραστηριότητάς της για την κατασκευή κτιρίων και τεχνικών έργων, έχει 
αναλάβει µε σύµβαση εργολαβίας τη κατασκευή του ιδιωτικού τεχνικού έργου ανέγερσης κατοικιών της 
θυγατρικής της «ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ Α.Ε.». Την 31/12/2006 είχαν πουληθεί 196 κατοικίες επί συνόλου 202 
κατοικιών του οικιστικού συγκροτήµατος «ΛΟΦΟΣ ΕΝΤΙΣΟΝ» της θυγατρικής «ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ Α.Ε.» στην 
Παλλήνη Αττικής. Η πώληση των υπολειποµένων  αναµένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2007.  

Την 02/11/2005 εκδόθηκε οικοδοµική άδεια για την ανέγερση 30 κατοικιών επί ιδιόκτητου οικοπέδου της Εταιρίας 
επιφανείας 7.780 τµ στη περιοχή ΚΑΝΤΖΑ Παλλήνης «Τρίγωνο Καµπά». Η Εταιρεία έχει ξεκινήσει την υλοποίηση 
του οικιστικού συγκροτήµατος µε την επωνυµία «Ampelia» ενώ οι πωλήσεις θα ξεκινήσουν το 2007. 

Επιπλέον, προχώρησε στην αγορά οικοπέδου συνολικής επιφάνειας 7.621 τ.µ. στην περιοχή της Λεωφόρου 
Αθηνών (Ακαδηµία Πλάτωνος) κοντά στη νέα εγκατάσταση του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Ήδη έχει ξεκινήσει η 
διαδικασία έκδοσης οικοδοµικών αδειών για την ανάπτυξη κτιρίου γραφειακών χώρων επιφάνειας 20.000 τ.µ. και 
380 θέσεων στάθµευσης, συνολικού προϋπολογισµού 50 εκ. ευρώ περίπου. 

Το Φεβρουάριο 2007, η Εταιρεία εισήλθε στην αγορά ακινήτων της Ρουµανίας µε την αγορά οικοπέδου 
συνολικής έκτασης 8.500 τ.µ. επί της Λίµνης Μπανεάσα στο Βουκουρέστι µέσω της συνδεδεµένης "CLΗ ESTATE 
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S.R.L.". Στο ακίνητο θα ανεγερθεί συγκρότηµα πολυτελών κατοικιών συνολικού προϋπολογισµού 15 εκ ευρώ 
περίπου.  

Η Εταιρία συνεχίζοντας τη δραστηριοποίησή της στην αγορά ακινήτων της  Ρουµανίας πραγµατοποίησε τον 
Απρίλιο του 2007,   µέσω της συνδεδεµένης «Profit Construct SA», αγορά οικοπέδου συνολικής έκτασης  6.000 
τµ στην περιοχή Spaiul Unirii στο κέντρο του Βουκουρεστίου. Στο ακίνητο πρόκειται να αναγερθεί συγκρότηµα 
γραφείων και κατοικιών συνολικού προϋπολογισµού 45 εκ. ευρώ περίπου. 

 

Η Εταιρία παρέχει υπηρεσίες µελετών, εκµισθώσεων, πωλήσεων, παρακολούθησης έργου (project 
management), διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, πολεοδόµησης σε θυγατρικές της και εταιρίες εκτός οµίλου. 

Η Εταιρεία δεν εξαρτάται από διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, από  βιοµηχανικές, εµπορικές ή οικονοµικές συµβάσεις 
ή νέες µεθόδους κατασκευής. 

   

222...444...   ΣΣΣηηηµµµαααννντττιιικκκέέέςςς   ΣΣΣυυυµµµβββάάάσσσεεειιιςςς    τττηηηςςς   ΕΕΕττταααιιιρρρεεε ίίίαααςςς   µµµεεε   σσσυυυνννδδδεεεδδδεεεµµµέέένννααα   µµµέέέρρρηηη      

Παρακάτω παρατίθενται οι σηµαντικότερες συµβάσεις που ολοκληρώθηκαν εντός του 2006 ή είναι σε εξέλιξη 
µεταξύ των εταιρειών του Οµίλου και οι κυριότεροι όροι αυτών: 

 
 
Σύµβαση της ΑΚΤΩΡ µε τη REDS για την Α΄Φάση του έργου ανέγερσης κατοικιών «Τρίγωνο Καµπά» 
 

Με την από 21.07.2006 σύµβαση µεταξύ της ΑΚΤΩΡ και της REDS, η πρώτη αναλαµβάνει την εκτέλεση  της 
Α΄Φάσης του έργου για την ανέγερση 5 διώροφων κτιρίων κατοικιών στην Κάντζα «Τρίγωνο Καµπά».   

 

Το ποσό της σύµβασης προϋπολογίσθηκε σε 1.067.318 ευρώ . 

 Στη σύµβαση προβλέπεται  ότι για κάθε ηµέρα υπέρβασης προθεσµίας παράδοσης του έργου µε υπαιτιότητα 
του Εργολάβου, ο Εργολάβος υποχρεούται σε καταβολή ποινικής ρήτρας ποσού 6000 ευρώ. Καταγγελία της 
σύµβασης γίνεται  σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων του Εργολάβου, είτε χωρίς υπαιτιότητα του 
Εργολάβου, όπου, στην περίπτωση αυτή, ο Εργολάβος αµείβεται  για τις εκτελεσθείσες εργασίες, υλικά του 
έργου και της πάσης φύσεως δαπάνες στις οποίες έχει υποβληθεί έως την ηµέρα της καταγγελίας . 

 

Σύµβαση παροχής υπηρεσιών της REDS µε τη ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ  

Με την από 02.04.05 σύµβασή της µε τη ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ, η REDS αναλαµβάνει να παρέχει υπηρεσίες 
παρακολούθησης έργου, υποστήριξης πωλήσεων και διοικητικής υποστήριξης. 

Η σύµβαση είχε διάρκεια µέχρι τις  31.12.2006 και το ύψος της ανήλθε  σε 501.712,94 ευρώ.  

Η Εταιρεία την 01.01.07  προχώρησε σε υπογραφή νέας  σύµβασης διάρκειας έως την 31.12.2007, για την 
παροχή υπηρεσιών υποστήριξης πωλήσεων, το ύψος αυτής ανέρχεται σε ποσοστό 3% επί της αξίας των 
συµβολαίων πώλησης  εντός του διαστήµατος 01/01-31/12/07 και διοικητικής υποστήριξης,  το ύψος αυτής 
ανέρχεται σε120.000 ευρώ.   

Σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύµβασης, τάσσεται εύλογη προθεσµία προς συµµόρφωση 
των συµβαλλοµένων, διαφορετικά ο ανυπαίτιος συµβαλλόµενος δικαιούται να καταγγείλει τη σύµβαση και να 
αξιώσει κάθε ζηµία που υπέστη από αυτή. 
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Σύµβαση µίσθωσης γραφείων από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ στη REDS  

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ έχει στην κατοχή της κτίριο γραφείων επί της οδού Ακακιών 39 & 
Μονεµβασίας στο Μαρούσι και εκµισθώνει στην REDS τον 1ο και 2ο όροφο και τµήµα του υπογείου. 

Η σύµβαση υπογράφηκε την 10.05.04 και έχει µετατραπεί σε αορίστου χρόνου και ισχύει για 12 έτη σύµφωνα µε 
την παρ. 1 του άρθρου 5 του Π∆ 34/1995 όπως έχει αντικατασταθεί µε την παρ. 6 εδάφιο 1 του Ν. 2741/1999. Το 
µηνιαίο µίσθωµα ανερχόταν την 31.12.2006  σε 9.943 ευρώ. 

 
 
Σύµβαση παροχής υπηρεσιών  από REDS στη ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ  

Η από 29.12.05 σύµβαση της REDS µε τη ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ  αφορά σε παροχή υπηρεσιών υποστήριξης 
υποβολής πρότασης πολεοδόµησης του ακινήτου της θυγατρικής και του νοµικού καθεστώτος  στο οποίο µπορεί 
να ενταχθεί η  πρόταση αυτή, καθώς  και διοικητικής υποστήριξης  της εταιρίας .  

Η σύµβαση ισχύει µέχρι την 30.07.2008  και το ύψος της ανέρχεται σε 696.000 ευρώ. 

Σύµβαση παροχής υπηρεσιών  από REDS στη ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ   

Η από 29.12.05 σύµβαση της REDS µε τη ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ   αφορά την παροχή υπηρεσιών 
υποστήριξης της ένταξης στο σχέδιο πόλης του ακινήτου της θυγατρικής στην περιοχή Γυαλού ∆ήµου Σπάτων, 
διευθέτηση πολεοδοµικών εκκρεµοτήτων αυτής, προώθηση και συντονισµό των ενεργειών για την έκδοση άδειας 
δόµησης του «Επιχειρηµατικού Πάρκου Γυαλού – ∆ήµου Σπάτων», εξεύρεση ενδιαφεροµένων για την εκµίσθωση 
ή πώληση τµηµάτων του ακινήτου καθώς και την διοικητική υποστήριξη της εταιρίας .  

Η σύµβαση ισχύει µέχρι την 30.03.2007  και το ύψος της ανέρχεται σε 381.000 ευρώ, έχει συµφωνηθεί δε η 
παράτασή της για ένα έτος ήτοι έως την 30.03.2008, µε ταυτόχρονη επέκταση του αντικειµένου. 

 

Όλες οι ως άνω συµβάσεις έχουν συναφθεί µε τους συνήθεις όρους της αγοράς.  
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222...555...   ΕΕΕπππεεενννδδδυυυτττ ιιικκκόόό   ΠΠΠρρρόόόγγγρρραααµµµµµµααα          

Οι σηµαντικότερες επενδύσεις του οµίλου της Εταιρείας αφορούν κυρίως σε «Επενδύσεις σε ακίνητα».  

 

Επενδύσεις σε ενσώµατες ακινητοποιήσεις  (ακίνητα) 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι σηµαντικότερες επενδύσεις σε ενσώµατες ακινητοποιήσεις που 
πραγµατοποιήθηκαν από την REDS και τις θυγατρικές της κατά την περίοδο 01.01-31.12.2006 και εµφανίζονται 
στο λογαριασµό «Επενδύσεις σε ακίνητα»: 

α/α Εταιρεία Περιγραφή Επένδυσης 
Ποσό (σε 
χιλ. €) 

Τρόπος 
χρηµατοδότησης 

1 REDS ΑΕ 
Οικόπεδα στην Ακαδηµία Πλάτωνος 7.144 τµ & 476,45 
τµ 10.850 ∆ανεισµός  

2 
ΓΥΑΛΟΥ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ 

∆απάνες σχετικές µε τον πολεοδοµικό σχεδιασµό του 
ακινήτου στη Γυαλού Σπάτων και την έκδοση 
οικοδοµικών αδειών 344 Ίδια Κεφάλαια 

3 
ΚΑΝΤΖΑ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ 

∆απάνες σχετικές µε τον πολεοδοµικό σχεδιασµό του 
ακινήτου στην Κάντζα Παλλήνης 120 Ίδια Κεφάλαια 

  Σύνολο   11.314   

 

Τα σηµαντικότερα ακίνητα  του οµίλου τα οποία εµφανίζονται στο λογαριασµό «Επενδύσεις σε ακίνητα» µε 
αναπόσβεστη αξία 107.451 χιλ ευρώ  την 31/12/2006,  απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Αναπόσβεστη 
Αξία 

Εταιρεία Περιγραφή περιουσιακού 
στοιχείου 

Έκταση/Επιφάνεια 
(τ.µ./στρ.) 

Αξία 
κτήσης 
(σε χιλ. 
ευρώ) 

(σε χιλ. ευρώ) 

REDS ΑΕ Οικόπεδο Ακτής ∆υµαίων στην 
Πάτρα 

11.381 τµ 4.730 4.730 

 Οικόπεδα στην Ακαδηµία 
Πλάτωνος 

7.621 τµ  10.850 10.850 

 Οικόπεδο Μπογιάτι 672 τµ 6 6 
 Αγροτεµάχια Γυαλού - Σπάτων  10.636,32 τµ 638 638 

 Αγροτεµάχια Κάντζα - 
Παλλήνης   

15.682,60 τµ 160 160 

 Τρίγωνο ΚΑΜΠΑ 5.739 τµ 1.148 1.148 
 Κτίρια επί οικοπέδου Ακτής 

∆υµαίων στην Πάτρα 
30.240 τµ 21.366 17.472 

 Βίλλα "Καµπά" (διατηρητέο 
κτίριο) 

620 τµ 310 264 

ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΑΕ 

Αγροτεµάχια εντός ΖΟΕ στην 
Παλλήνη Αττικής (1) 

265.045 τµ 37.238 37.238 

  Κτίρια επί οικοπέδου στην 
Παλλήνη Αττικής - (1) 

8.018 τµ 2.983 2.477 

ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Αγροτεµάχια στα Σπάτα Αττικής 
(2) 

38.842 τµ 2.387 2.387 

  Οικόπεδο στη Γυαλού Σπάτα 
Αττικής (2) 

132.987 τµ 30.081 30.081 

ΣΥΝΟΛΟ     111.897 107.451 
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Σηµειώσεις: 

 (1) Η εταιρεία ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε., η οποία ενοποιείται στις οικονοµικές καταστάσεις της REDS ως 100% θυγατρική, 

κατέχει αγροτεµάχια στην περιοχή Κάντζα Παλλήνης, συνολικής επιφανείας 264.045 τ.µ., τα οποία έχουν χρήσεις και όρους 

δόµησης βάσει του Π.∆. περί ΖΟΕ Μεσογείων. Τα αγροτεµάχια αυτά αποτελούνται από περισσότερα από 11 αυτοτελή 

τµήµατα, διαχωριζόµενα µεταξύ τους µε οδούς, µετά από απαλλοτριώσεις για τη διάνοιξη της Αττικής οδού. Όλα τα 

ανωτέρω τµήµατα εντάσσονται στην αυτή ιδιοκτησία και είναι όµορα. Επί αυτοτελούς τµήµατος των αγροτεµαχίων εµβαδού 

87.527 τ.µ., υπάρχουν τα παλαιά κτίσµατα του τέως εργοστασίου Καµπά, συνολικής επιφανείας 8.018 τ.µ., τα οποία έχουν 

κηρυχθεί διατηρητέα. 

(2) Τα επενδυτικά ακίνητα της θυγατρικής «ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ  & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.»  αποτιµήθηκαν στην εύλογη αξία το 
2004 σύµφωνα µε το Ν. 3229/2004. Το ακίνητο της εταιρείας στην περιοχή Γυαλού Σπάτων, επανεκτιµήθηκε   λόγω ένταξής 
στο Σχέδιο Πόλης έκτασης επιφανείας 133.000 τµ περίπου., βάσει του ΦΕΚ 319/∆/2005, µε το οποίο εγκρίθηκε η 
πολεοδοµική µελέτη του «Επιχειρηµατικού Πάρκου Γυαλού – ∆ήµου Σπάτων». Το σύνολο των ακινήτων επιφάνειας 
173.000 τµ περίπου, που κατέχει η εταιρεία  επανεκτιµήθηκε τον Απρίλιο του 2007  σε 41,9 εκ. ευρώ έναντι 32,4 εκ. ευρώ 
που εµπεριέχονται και απεικονίζονται στις  Οικονοµικές Καταστάσεις του 2006, στα «Επενδυτικά ακίνητα» βάσει του ∆ΛΠ 
40. 

Επισηµαίνεται ότι οι αξίες των οικοπέδων και των κτιρίων της REDS και των θυγατρικών της έχουν 
αναπροσαρµοσθεί στην εύλογη αξία το 2004  κατόπιν αποτίµησης βάσει του Ν3229/2004. 

 
Επενδύσεις σε Συµµετοχές 

Την 10/11/2006, η Εταιρεία προέβη στην εξαγορά του 100% των µετοχών της Κυπριακής εταιρίας KARTEREDA 
HOLDING LIMITED έναντι 1.000 ευρώ. Σκοπός της εταιρίας είναι η συµµετοχή της σε άλλες εταιρίες και η 
ανάπτυξη εµπορικών δραστηριοτήτων στο εξωτερικό. Στη συνέχεια, η  KARTEREDA HOLDING LIMITED 
εξαγόρασε το σύνολο των µετοχών της εταιρίας µε την επωνυµία CLH ESTATE LIMITED, µε έδρα το Βουκουρέστι 
Ρουµανίας. Σκοπός της εταιρίας αυτής είναι  η δραστηριοποίηση στον τοµέα Real Estate  στην αγορά της  
Ρουµανίας. Οι ως άνω συµµετοχές περιλαµβάνονται για πρώτη φορά στις Ενοποιηµένες Οικονοµικές 
Καταστάσεις της Εταιρείας την 31/12/2006, µε τη µέθοδο της Πλήρους Ενσωµάτωσης.  

 
 
Επενδύσεις σε Εξέλιξη 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, στη χρήση 2006 η Εταιρεία προχώρησε στην αγορά οικοπέδου συνολικής επιφάνειας 
7.621 τ.µ.  στην περιοχή της Λεωφόρου Αθηνών (Ακαδηµία Πλάτωνος) κοντά στη νέα εγκατάσταση του 
Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία έκδοσης οικοδοµικών αδειών για την ανάπτυξη κτιρίου 
γραφειακών χώρων επιφάνειας 20.000 τ.µ. και 380 θέσεων στάθµευσης, συνολικού προϋπολογισµού 50 εκ.  
ευρώ περίπου. 

 

 
Μελλοντικές Επενδύσεις 

Η θυγατρική εταιρία ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ βρίσκεται σε διαδικασία εξεύρεσης µισθωτών µε σκοπό την πλήρωση 
των διαθέσιµων χώρων του Επιχειρηµατικού Πάρκου  Γυαλού ∆ήµου Σπάτων και την µετέπειτα έκδοση 
οικοδοµικής άδειας. Το συνολικό κόστος ανάπτυξης του εν λόγω επιχειρηµατικού πάρκου εκτιµάται αρχικά ότι θα 
υπερβεί τα 70 εκ ευρώ. 
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222...666...   ΠΠΠάάάγγγιιιααα   ΠΠΠεεερρριιιοοουυυσσσιιιααακκκάάά   ΣΣΣτττοοοιιιχχχεεε ίίίααα   –––   ΕΕΕγγγκκκααατττααασσστττάάάσσσεεειιιςςς    

Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία 

Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου της REDS κατά την 31.12.2006 ανέρχονταν σε 37,08 χιλ. ευρώ και 
αφορούν  εξολοκλήρου  προγράµµατα λογισµικού. 

 

Ιδιόκτητα Ακίνητα – Κτιριακές Εγκαταστάσεις 

Τα ιδιόκτητα ακίνητα της εταιρίας εµφανίζονται στο λογαριασµό  «Επενδύσεις σε ακίνητα» και αναλύονται στην 
παράγραφο 4.5. 

 

Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 

Τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου της REDS κατά την 31.12.2006 ανέρχονταν σε 218,00 χιλ. ευρώ και 
αφορούν  εξολοκλήρου εξοπλισµό γραφείων και ηλεκτρονικούς υπολογιστές. . 

 
Μισθωµένα Πάγια 

Οικόπεδο ψυχαγωγικού κέντρου “ESCAPE CENTER” συνολικής έκτασης 21.814 τ.µ. Η περίοδος της µίσθωσης 
έχει οριστεί σε 30 έτη, αρχής γενοµένης το Φεβρουάριο του 2002, ενώ το µηνιαίο µίσθωµα ανέρχεται την 
31/12/2006 σε 41.502 €. 

Την 17/5/2007 η Εταιρία υπέγραψε τροποποίηση του συµφωνητικού µίσθωσης του ως άνω οικοπέδου. Με την 
τροποποίηση αυτή  απέκτησε δικαίωµα µονοµερούς παράτασης  της µίσθωσης για  ακόµα 20  έτη δηλαδή έως  
την 11/2/2052. 

Επί του ανώτερου οικοπέδου η εταιρία κατασκεύασε το ψυχαγωγικό κέντρο “ESCAPE CENTER” στο Ιλιον 
συνολικής έκτασης 16.874 τµ .µε κόστος κατασκευής ως παρακάτω πίνακας. 

  

Υπόλοιπο αξίας 
κατασκευής την 
31.12.2006 

Εταιρεία Περιγραφή περιουσιακού 
στοιχείου επί µισθωµένου 

οικοπέδου 

Έκταση/Επιφάνεια 
(τ.µ./στρ.) 

Αξία 
κατασκευής 
(σε χιλ. ευρώ) 

(σε χιλ. ευρώ) 

REDS Κατασκευή ψυχαγωγικού 
κέντρου "ESCAPE" στο Ίλιον 
Αττικής 

16.874 τµ 11.076 9.432 

 Το ως άνω ακίνητο παρουσιάζεται στις οικονοµικές καταστάσεις της θυγατρικής REDS κατά το µεγαλύτερο µέρος του στο 

λογαριασµό «Απαιτήσεις από µακροχρόνιες λειτουργικές µισθώσεις» του µη κυκλοφορούντος  ενεργητικού και το υπόλοιπο 

στις λοιπές απαιτήσεις του κυκλοφορούντος ενεργητικού. Για το εν λόγω ακίνητο στην κατάσταση Αποτελεσµάτων της REDS 

αναγνωρίζεται ποσό αναλογικής και ισόποσης δαπάνης µε βάση τη διάρκεια της  µισθωτικής σύµβασης, η οποία λήγει το 

έτος 2032. 

 
 
Εµπράγµατα Βάρη Επί των Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων του Οµίλου 

∆εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη επί των Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων του Οµίλου.  
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222...777...   ΟΟΟρρργγγααανννωωωτττ ιιικκκήήή   ∆∆∆ιιιάάάρρρθθθρρρωωωσσσηηη   
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Η REDS ανήκει στον όµιλο της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ. Η τελευταία συµµετέχει στη REDS µε ποσοστό 
50,83% και την ενοποιεί στις οικονοµικές της καταστάσεις.  

 

222...888...   ΣΣΣηηηµµµαααννντττιιικκκέέέςςς   ΑΑΑλλλλλλαααγγγέέέςςς   σσστττηηη   ΧΧΧρρρηηηµµµααατττοοοοοοιιικκκοοονννοοοµµµιιικκκήήή   ήήή   ΕΕΕµµµππποοορρριιικκκήήή   ΘΘΘέέέσσσηηη   τττηηηςςς   ΕΕΕττταααιιιρρρεεε ίίίαααςςς   

∆εν έχει επέλθει καµία σηµαντική αλλαγή στη χρηµατοοικονοµική ή εµπορική θέση των εταιριών του οµίλου, που 
να επηρεάζει το ίδια κεφάλαια, τις δανειακές υποχρεώσεις και τα ταµειακά διαθέσιµα του από την ηµεροµηνία 
σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων της 31.12.2006 έως σήµερα, πλην δανειακών συµβάσεων που έχει 
συνάψει ο όµιλος στο πλαίσιο των σύνηθων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων του, οι εκταµιεύσεις των οποίων 
χρησιµοποιήθηκαν κατά κύριο λόγω στην επέκταση της εταιρίας και στην απόκτηση ακινήτων στη αγορά της 
Ρουµανίας. Το εκταµιευθέν ποσό από τις παραπάνω δανειακές συµβάσεις ανερχόταν την 31.03.2007 σε 
5.328.257 €. 

 

 

222...999...   ΜΜΜεεερρριιισσσµµµααατττ ιιικκκήήή   ΠΠΠοοολλλιιι τττ ιιικκκήήή      

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο πρότεινε ως µέρισµα για την χρήση 2006 το συνολικό ποσό των € 396.102,65  ήτοι € 
0,01  ανά µετοχή, και το οποίο αναµένεται να επικυρωθεί στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων που 
θα πραγµατοποιηθεί την  22  Ιουνίου  2007. Στις  οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2006 δεν απεικονίζεται το 
προτεινόµενο µέρισµα του 2006. 
 
Η µερισµατική πολιτική που πρόκειται να ακολουθήσει η Εταιρεία από το 2006 και µετά, εξαρτάται σε µεγάλο 
βαθµό από την πορεία της οικονοµικής της κατάστασης, ειδικότερα δε από την επιτυχή υλοποίηση του 
Επενδυτικού της σχεδίου. 
 
Σε κάθε περίπτωση η µερισµατική πολιτική που θα ακολουθήσει η Εταιρεία θα είναι σύµφωνη µε τις διατάξεις του 
Ν.2190/1920, ήτοι διανοµή στους µετόχους τουλάχιστον ποσοστού 35% των καθαρών κερδών της ή 6% του 
µετοχικού κεφαλαίου, ανάλογα µε το ποιο ποσό είναι µεγαλύτερο.  
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333...    ΠΠΠΛΛΛΗΗΗΡΡΡΟΟΟΦΦΦΟΟΟΡΡΡΙΙΙΕΕΕΣΣΣ   ΓΓΓΙΙΙΑΑΑ   ΤΤΤΙΙΙΣΣΣ   ΣΣΣΥΥΥΜΜΜΜΜΜΕΕΕΤΤΤΟΟΟΧΧΧΕΕΕΣΣΣ   ΤΤΤΗΗΗΣΣΣ   ΕΕΕΤΤΤΑΑΑΙΙΙΡΡΡΕΕΕΙΙΙΑΑΑΣΣΣ   

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι συµµετοχές της REDS κατά την 31.12.2006: 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ REDS AΕ 31.12.2006 

Α/Α ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε∆ΡΑ % συµµετοχής  

1 ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 100,00 

2 ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΕΛΛΑ∆Α 100,00 

3 ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ Α.Ε. (1) ΕΛΛΑ∆Α 67,00 

4 PMS PARKING SYSTEMS AE ΕΛΛΑ∆Α 100,00 

5 
3G Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟ∆/ΚΩΝ & 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΕΛΛΑ∆Α 50,00 

6 KARTEREDA HOLDING LIMITED ΚΥΠΡΟΣ 100,00 

7 CLH ESTATE SRL ΡΟΥΜΑΝΙΑ 100,00 Έµµεσα 

 

(1) Η Εταιρεία στις Οικονοµικές  της Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης έχει αναγνωρίσει πρόβλεψη για την 

κάλυψη υποχρέωσης εξαγοράς από τον ΟΤΕ, του 33% των µετοχών που κατέχει στην ως άνω θυγατρική, έναντι ελαχίστου τιµήµατος, όπως αυτό καθορίζεται 

στην από 28/2/2002 Σχετική Σύµβαση. Το ποσό της πρόβλεψης ανέρχεται σε 18,3 εκ. ευρώ και έχει προσαυξήσει το κόστος επένδυσης  της Εταιρείας στην 

θυγατρική, µε αποτέλεσµα αυτή να ενοποιείται µε ποσοστό 100%. 

 

Πέραν των εταιρειών που αναφέρονται ανωτέρω, η REDS δεν συµµετέχει (κατά πλειοψηφία ή µειοψηφία) σε 
επιχειρήσεις ή άλλη εταιρεία οποιασδήποτε µορφής, ούτε έχει ενιαία διεύθυνση ή κοινή διοίκηση ή κοινή µετοχική 
σχέση µε άλλη επιχείρηση, ούτε υπάρχουν συµβάσεις ελέγχου πλειοψηφίας ή διορισµού οργάνων Εταιρείας. 

Οι άµεσες ή έµµεσες συµµετοχές της Εταιρείας, µε λογιστική αξία (bοοk νalue) που να αντιπροσωπεύει 
τουλάχιστον 10% της ενοποιηµένης καθαρής θέσης ή µε αποτελέσµατα που να συµβάλουν κατά 10% τουλάχιστον 
στα ενοποιηµένα καθαρά κέρδη ή ζηµίες του Οµίλου, είναι οι εξής : 

   

333...111...   ΚΚΚΑΑΑΝΝΝΤΤΤΖΖΖΑΑΑ    ΑΑΑΝΝΝΩΩΩΝΝΝΥΥΥΜΜΜΗΗΗ    ΕΕΕΤΤΤΑΑΑΙΙΙΡΡΡΙΙΙΑΑΑ    ΕΕΕΠΠΠΙΙΙΧΧΧΕΕΕΙΙΙΡΡΡΗΗΗΜΜΜΑΑΑΤΤΤΙΙΙΚΚΚΩΩΩΝΝΝ    ∆∆∆ΡΡΡΑΑΑΤΤΤΗΗΗΡΡΡΙΙΙΟΟΟΤΤΤΗΗΗΤΤΤΩΩΩΝΝΝ    &&&    ΑΑΑΝΝΝΑΑΑΠΠΠΤΤΤΥΥΥΞΞΞΗΗΗΣΣΣ    ...    

   

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1993. Η έδρα της βρίσκεται στο Μαρούσι και τα κεντρικά της γραφεία στην οδό Ακακιών 39 
& Μονεµβασίας. Η εταιρεία έχει καταχωρηθεί στο Μ.Α.Ε µε αριθµό 28943/01ΑΤ/Β/93/2049 και η διάρκειά της 
ορίζεται για 51 έτη. Την 18/07/2006 µε την ΕΜ 15223 Απόφαση της Νοµαρχίας Αθηνών εγκρίθηκε η  τροποποίηση 
της επωνυµίας και του  σκοπού της εταιρίας. 
 
Σκοπός της εταιρείας είναι: 
1) Η µε οποιονδήποτε τρόπο ανάπτυξη και εκµετάλλευση ακινήτων ιδιοκτησίας της εταιρίας ή τρίτων, ιδίως µε 

την δηµιουργία περιοχής οργανωµένης ανάπτυξης επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων στην Κάντζα Παλλήνης. 
2) Η  διαχείριση ακινήτων ιδιοκτησίας της εταιρίας ή τρίτων.  
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3) Η εκπόνηση µελετών  και σχεδίων ανάπτυξης ακινήτων, η ανέγερση µε οποιοδήποτε σύστηµα οικοδοµών και 
η καθ΄ οιονδήποτε τρόπο εκµετάλλευση αυτών. 

4) Η παροχή υπηρεσιών τεχνικού συµβούλου για την εκπόνηση µελετών πολεοδοµικής ανάπτυξης περιοχών, η 
ανάληψη της τεχνικής διεύθυνσης, εκτέλεσης και θέσης σε λειτουργία τεχνικών έργων.  

5) Η χρηµατοδότηση σχεδίων, έργων και προγραµµάτων σχετικών µε τις υπό στοιχεία 1 2 και 3 δραστηριότητες.  
6) Η άσκηση και ανάπτυξη επενδυτικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.  
Η συµµετοχή µε οποιονδήποτε τρόπο σε εταιρίες οποιασδήποτε νοµικής µορφής που δραστηριοποιούνται στον 
τοµέα της ανάπτυξης ακινήτων.  
 
Η σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας έχει ως εξής: 
 
• Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, Πρόεδρος  & ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
• Γεώργιος Σωσσίδης, Αντιπρόεδρος 
• Ιωάννης Μωραϊτης, Μέλος 
• ∆ηµήτριος Κούτρας, Μέλος 
• Χρήστος Αδαµόπουλος, Μέλος   
 
Η θητεία του ∆.Σ. λήγει στις 30.06.2007.  
 
Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 43.496.700,00 € διαιρούµενο σε 1.482.000 κοινές ανώνυµες 
µετοχές ονοµαστικής αξίας 29,35 €. Η µετοχική σύνθεση της εταιρείας έχει ως εξής: 
 
 

ΜΕΤΟΧΟΙ 

 Αριθ. Μετοχών % 
REDS A.E.  1.482.000 100,0% 
Σύνολο  1.482.000 100,0% 

 
 
Τα κυριότερα οικονοµικά στοιχεία της εταιρείας για τις χρήσεις 2005 – 2006 παρουσιάζονται στον πίνακα που 
ακολουθεί: 
 
 
(σε χιλ. €) 2005 2006 
Επενδύσεις σε ακίνητα 41.304,93 41.289,61 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό 371,69 907,27 
Σύνολο Ενεργητικού  41.716,13 42.210,04 
Μετοχικό Κεφάλαιο 43.496,70 43.496,70 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  41.567,13 42.014,11 
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 149,00 195,94 
   
Κύκλος Εργασιών  - - 
Μικτό κέρδος  - - 
Αποτελέσµατα προ φόρων  68,83 473,33 
Αποτελέσµατα µετά από φόρους 25,14 446,98 

 
Η εταιρεία ενοποιείται στις οικονοµικές καταστάσεις της «REDS Α.Ε.» από τη χρήση 2000 (31.12.2000).  
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333...222...      ΓΓΓΥΥΥΑΑΑΛΛΛΟΟΟΥΥΥ    ΕΕΕΜΜΜΠΠΠΟΟΟΡΡΡΙΙΙΚΚΚΗΗΗ    ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ    ΤΤΤΟΟΟΥΥΥΡΡΡΙΙΙΣΣΣΤΤΤΙΙΙΚΚΚΗΗΗ    ΑΑΑ...ΕΕΕ...    

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2001 . Η έδρα της βρίσκεται στο Μαρούσι και τα κεντρικά της γραφεία στην οδό Ακακιών 
39 & Μονεµβασίας. Η εταιρεία έχει καταχωρηθεί στο Μ.Α.Ε µε αριθµό 49583/01ΑΤ/Β/01/287 και η διάρκειά της 
ορίζεται για 50 έτη. 
 
Σκοπός της εταιρείας είναι: 

- Η ανάπτυξη κάθε είδους εµπορικών και τουριστικών δραστηριοτήτων  
- Η µε οποιονδήποτε τρόπο διαχείριση και εκµετάλλευση ακινήτων της εταιρείας ή τρίτων 
- Η εκπόνηση µελετών έρευνας αγοράς στο τοµέα των ακινήτων  

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία µπορεί να αναπτύσσει  κάθε συναφή δραστηριότητα, να αγοράζει ή 
πραγµατοποιεί επενδύσεις σε ακίνητα, να συµµετέχει και συνεργάζεται µε οποιονδήποτε τρόπο µε εταιρείες ή 
οποιασδήποτε µορφής, νοµικά πρόσωπα του ιδιωτικού ή δηµόσιου τοµέα, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, να 
ιδρύει άλλες εταιρίες, ν’ αποκτά ή να αντιπροσωπεύει δικαιώµατα, προνόµια κλπ εταιρειών και γενικά να ασκεί 
κάθε δραστηριότητα που ενισχύει και συµπληρώνει το αντικείµενο εργασιών της. 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας αποτελείται από τους παρακάτω: 
 
• Αναστάσιος Καλλιτσάντσης,  Πρόεδρος & ∆/νων Σύµβουλος 
• Γεώργιος Σωσσίδης,  Αντιπρόεδρος  
• Ιωάννης Μωραϊτης, Μέλος 
• ∆ηµήτριος Κούτρας, Μέλος 
• Χρήστος Αδαµόπουλος, Μέλος   
 
Η θητεία του ∆.Σ. λήγει στις 30.06.2009. 
 
Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 33.486.000,00 €  διαιρούµενο σε 33.486.000 κοινές ανώνυµες 
µετοχές ονοµαστικής αξίας 1,00 € εκάστη. 
 
Η µετοχική σύνθεση της εταιρείας έχει ως εξής:  
 

ΜΕΤΟΧΟΙ 
 Αριθ. Μετοχών % 

REDS A.E. 33.486.000 100,0% 
Σύνολο  33.486.000 100,0% 

 
Η εταιρεία ενοποιείται στις οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής REDS A.E. από τη χρήση 2001. Η εταιρεία 
έκλεισε την πρώτη εταιρική χρήση στις 31.12.2002. Τα κυριότερα οικονοµικά στοιχεία της εταιρείας για τις χρήσεις 
2005-2006 παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 
 
(σε χιλ. €) 2005 2006 
Επενδύσεις σε ακίνητα 32.152,52 32.467,57 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό 56,84 4.239,49 
Σύνολο Ενεργητικού  32.431,39 36.960,70 
Μετοχικό Κεφάλαιο 33.486,00 33.486,00 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  32.036,08 31.929,24 
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 395,30 5.031,46 
   
Κύκλος Εργασιών  - - 
Μικτό κέρδος  - - 
Αποτελέσµατα προ φόρων  (47,63) (138,45) 
Αποτελέσµατα µετά από φόρους (40,83) (106,84) 
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333...333...   ΛΛΛΟΟΟΦΦΦΟΟΟΣΣΣ    ΠΠΠΑΑΑΛΛΛΛΛΛΗΗΗΝΝΝΗΗΗ    ΑΑΑ...ΕΕΕ...    

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2001 . Η έδρα της βρίσκεται στο Μαρούσι και τα κεντρικά της γραφεία στην οδό Ακακιών 
39 & Μονεµβασίας. Η εταιρεία έχει καταχωρηθεί στο Μ.Α.Ε µε αριθµό 50357/01ΑΤ/Β/01/451 και η διάρκειά της 
ορίζεται για 20 έτη. 
 
Σκοπός της εταιρείας είναι: 
 
α) Η οικιστική ανάπτυξη του ακινήτου ιδιοκτησίας της Εταιρείας στην Παλλήνη Αττικής, εκτάσεως γηπέδου 
121.130 τ.µ., µε τη διαµόρφωσή του σε Χωριό Τύπου κατά το χρόνο διεξαγωγής των Ολυµπιακών Αγώνων του 
2004 και την παραχώρηση της χρήσης του στην «Οργανωτική Επιτροπή Ολυµπιακών Αγώνων – Αθήνα 2004 
Α.Ε.», καθώς και τη µετατροπή αυτού σε κατοικίες προς εµπορική εκµετάλλευση, µετά τη λήξη των Ολυµπιακών 
Αγώνων του 2004. 
β) Η µε κάθε τρόπο ανάπτυξη, διαχείριση και εκµετάλλευση του ανωτέρω ακινήτου ή των επ’ αυτού 
συσταθησοµένων οριζοντίων ιδιοκτησιών ή ακινήτων ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή τρίτων. 
Προς πραγµατοποίηση του παραπάνω σκοπού η Εταιρεία δύναται : 
α)  Να συµµετέχει  σε υφιστάµενες ή υπό σύσταση Εταιρίες και να συνεργάζεται µε οποιαδήποτε µορφή µε νοµικά 
ή φυσικά πρόσωπα, τα οποία επιδιώκουν σκοπούς όµοιους ή συναφείς µε τους επιδιωκοµένους σκοπούς της 
εταιρείας, να αγοράζει ή να αποκτά µε οποιοδήποτε τρόπο ή να εκµισθώνει ακίνητα, να αποκτά ή να 
αντιπροσωπεύει δικαιώµατα, προνόµια κλπ εταιριών, καθώς και άλλη πρόσφορη για την επίτευξη των σκοπών της 
δραστηριότητα. 
β) Να ιδρύει υποκαταστήµατα σε άλλες πόλεις της Ελλάδος  ή του εξωτερικού.   
γ) Να επεκτείνει τις δραστηριότητές της και εκτός Ελλάδος.  
δ) Να αγοράζει µετοχές Εταιριών εισηγµένων ή µη στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών, που επιδιώκουν 
παρεµφερείς ή µη σκοπούς. 
ε) Να συνάπτει δι’ εαυτήν δάνεια, να αποδέχεται προσωπικές ή άλλες εγγυήσεις, να αναλαµβάνει υποχρεώσεις, 
να εκδίδει συναλλαγµατικές, γραµµάτια εις διαταγήν, επιταγές, οµόλογα ή οµολογίες ή άλλα αξιόγραφα ή τίτλους 
για λογαριασµό της Εταιρείας. 
στ) Να αναλαµβάνει κάθε συναφή εµπορική ή άλλη δραστηριότητα και να διενεργεί κάθε υλική πράξη ή 
δραστηριότητα συνδεόµενη αµέσως ή εµµέσως µε το σκοπό της Εταιρείας ή αποβλέπουσα αµέσως ή εµµέσως 
στην εκπλήρωση του σκοπού της Εταιρείας.            
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας αποτελείται από τους παρακάτω: 
 
• Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, Πρόεδρος  
• Ιωάννης Παναγιωτίδης, Αντιπρόεδρος 
• Θεόδωρος Παπαδόπουλος, ∆/νων Σύµβουλος  
• Λουκάς Γιαννακούλης, Μέλος 
• Ιωάννης Κούτρας, Μέλος 
• Αλεξάνδρα Παπαδέα, Μέλος 
  
Η θητεία του ∆.Σ.  λήγει στις  19.05.2008.  
 
Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 13.318.183,15 € διαιρούµενο σε 4.545.455 κοινές ανώνυµες 
µετοχές ονοµαστικής αξίας 2,93 € εκάστη. Η µετοχική σύνθεση της εταιρείας έχει ως εξής:  
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ΜΕΤΟΧΟΙ 
 Αριθ. Μετοχών % 

REDS A.E.  3.045.455 67,0% 
ΟΤΕ Α.Ε. 1.499.850 32,9967% 
ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. (OTE estate A.E.) 150 0,0033% 
Σύνολο  4.545.455 100,0% 

 
Η εταιρεία ενοποιείται στις οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής REDS A.E. από τη χρήση 2002. 
Η Εταιρεία στις Οικονοµικές  της Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφόρησης έχει αναγνωρίσει πρόβλεψη ποσού 18,3 εκ. ευρώ,  για την κάλυψη υποχρέωσης εξαγοράς από 
τον ΟΤΕ, του 33% των µετοχών που κατέχει στην ως άνω θυγατρική, έναντι ελαχίστου τιµήµατος, όπως αυτό 
καθορίζεται στην από 28/2/2002 Σχετική Σύµβαση. Ως αποτέλεσµα αυτή  ενοποιείται µε ποσοστό 100%. 
 
Η εταιρεία έκλεισε την πρώτη εταιρική χρήση στις 31.12.2002. Τα κυριότερα οικονοµικά στοιχεία της εταιρείας για 
τις χρήσεις 2005-2006 παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 
 
(σε χιλ. €) 2005 2006 
Ενσώµατα πάγια 77,57 71,47 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό 22.736,58 22.076,95 
Σύνολο Ενεργητικού  22.822,58 22.148,85 
Μετοχικό Κεφάλαιο 13.318,18 13.318,18 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  20.728,18 21.310,78 
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 5,87 1,71 
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 2.088,53 836,35 
   
Κύκλος Εργασιών  25.829,92 7.097,50 
Μικτό κέρδος  4.516,99 1,535,34 
Αποτελέσµατα προ φόρων  3.046,33 838,44 
Αποτελέσµατα µετά από φόρους 2.007,10 582,60 

 

 

333...444...   ∆∆∆ ΙΙΙΕΕΕΤΤΤΑΑΑΙΙΙΡΡΡΙΙΙΚΚΚΕΕΕΣΣΣ   ΣΣΣΥΥΥΝΝΝΑΑΑΛΛΛΛΛΛΑΑΑΓΓΓΕΕΕΣΣΣ   ΕΕΕΤΤΤΑΑΑΙΙΙΡΡΡΕΕΕΙΙΙΑΑΑΣΣΣ    

 

Οι σηµαντικότερες διεταιρικές συναλλαγές της Εταιρείας για τη χρήση 2006 και τα διεταιρικά υπόλοιπα 
απαιτήσεων-υποχρεώσεων της 31.12.2006  παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες.  
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∆ΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 1.1. - 31.12.2006 σε € 

ΑΓΟΡΑΖΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ-

∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΚΤΩΡ REDS 
ΛΟΦΟΣ 

ΠΑΛΛΗΝΗ 

ΓΥΑΛΟΥ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

Α.Ε. 

ΓΥΑΛΟΥ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 

ΑΕ 
3G 
AE 

ΚΑΝΤΖΑ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΑΕ 
PMS 
AE 

ΣΕΑ ΑΤΤΙΚΟΙ 
ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΕ ΚΑΝΤΖΑ ΑΕ 

EΛΛΗΝΙΚΗ 
ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΕΛΛΗΝΙ
ΚΟΣ 

ΧΡΥΣΟΣ 
ΑΕ ΗΛΕΚΤΩΡ 

∆ΙΕΘΝΗ 
ΑΛΚΗ 
ΑΕ 

ΤΟΜΗ 
ΑΒΕΤΕ Σύνολο 

ΠΩΛΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ                                   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ     151.015 207 10.349     88   35.782             197.441 

ΑΚΤΩΡ     844.032 470.800                         1.314.832 

REDS       506.669 283.240 10.956   75.980 5.960 4.956 9.960 37.307 4.943   21.342   961.313 

ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ                                 0 

ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ                                 0 

ΓΥΑΛΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ                                 0 

3G AE                   306.300             306.300 

ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ   23.443                       34.000     57.443 

PMS A.E.                                 0 

ΣΕΑ ΑΤΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΕ                                 0 

ΚΑΝΤΖΑ ΑΕ                                 0 

ΕΛΛΗΝΚΗ ΤΕΧΝΟ∆.ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ                                 0 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ                                 0 

ΗΛΕΚΤΩΡ                                 0 

∆ΙΕΘΝΗ ΑΛΚΗ ΑΕ                                 0 

ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ     7.310                           7.310 

Σύνολο 0 23.443 1.002.357 977.676 293.589 10.956 0 76.068 5.960 347.038 9.960 37.307 4.943 34.000 21.342 0 2.844.639 
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Οι παραπάνω συναλλαγές αφορούν κυρίως: 

� Οι συναλλαγές µεταξύ της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ και της REDS απεικονίζουν  κυρίως δαπάνες 
µίσθωσης  χώρων κτιρίου γραφείων που ανήκει στην πρώτη. 

� Οι συναλλαγές µεταξύ του ΑΚΤΩΡ και της REDS απεικονίζουν κυρίως  δαπάνες εργολαβικών  συµβάσεων 
κατασκευής ακινήτων. 

� Οι συναλλαγές µεταξύ της REDS και της ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ απεικονίζουν κυρίως  δαπάνες   συµβάσεων 
παροχής υπηρεσιών . ( ως άρθρο 4.4 ανωτέρω). 

� Οι συναλλαγές µεταξύ της REDS και της ΚΑΝΤΖΑ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ απεικονίζουν κυρίως δαπάνες συµβάσεων 
παροχής υπηρεσιών ( ως άρθρο 4.4 ανωτέρω). 

� Οι συναλλαγές µεταξύ της REDS και της ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ απεικονίζουν κυρίως δαπάνες συµβάσεων 
παροχής υπηρεσιών ( ως άρθρο 4.4 ανωτέρω). 

.
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ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ∆ΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ της 31.12.2006 σε € 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΧΟΥΣΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ 

Ποσά σε €  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ 

ΤΕΒ ΑΕ 
ΑΚΤΩΡ 

ΑΤΕ 

ΕΛΛ.  
ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ REDS A.E. 

ΓΥΑΛΟΥ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

& 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 

Α.Ε. 

ΚΑΝΤΖΑ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

Α.Ε. 

ΛΟΦΟΣ 
ΠΑΛΛΗΝΗ 

Α.Ε. 
3G 
AE 

PMS 
PARKING 
SYSTEMS 

AE 
∆ΙΕΘΝΗΣ 
ΑΛΚΗ ΑΕ 

ΓΥΑΛΟΥ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 

ΣΕΑ 
ΑΤΤΙΚΟΙ 

ΣΤΑΘΜΟΙ 
ΑΕ 

TOMH 
ABETE 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 
ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ 

ΚΑΝΤΖΑ 
Α.Ε. Σύνολο 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΕΧΟΥΣΑ ΤΗΝ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ                                 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ 
ΤΕΒ ΑΕ       19.544 5.443   106         9.767       34.860 

ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ       6.638.148                       6.638.148 
ΕΛΛ.  
ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ                               0 

REDS A.E.   69.000 124.980   692.960 188.020 248.368   4.760 94.533 14.280     5.882 18.383 1.461.166 
ΓΥΑΛΟΥ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ & 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.                               0 

ΚΑΝΤΖΑ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.                               0 
ΛΟΦΟΣ 
ΠΑΛΛΗΝΗ Α.Ε.                               0 

3G AE                       92.999       92.999 

P.M.S PARKING 
SYSTEMS A.E.                               0 
∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΛΚΗ 
ΑΕ                               0 
ΓΥΑΛΟΥ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ                               0 

ΣΕΑ ΑΤΤΙΚΟΙ 
ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΕ                               0 

TOMH ABETE       800,4                       800 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 
ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ                               0 

ΚΑΝΤΖΑ Α.Ε.                               0 

Σύνολο 0 69.000 124.980 6.658.492 698.404 188.020 248.474 0 4.760 94.533 14.280 102.765 0 5.882 18.383 8.227.972 
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444...    ∆∆∆ΙΙΙΟΟΟΙΙΙΚΚΚΗΗΗΤΤΤΙΙΙΚΚΚΑΑΑ,,,    ∆∆∆ΙΙΙΑΑΑΧΧΧΕΕΕΙΙΙΡΡΡΙΙΙΣΣΣΤΤΤΙΙΙΚΚΚΑΑΑ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ    ΕΕΕΠΠΠΟΟΟΠΠΠΤΤΤΙΙΙΚΚΚΑΑΑ   ΟΟΟΡΡΡΓΓΓΑΑΑΝΝΝΑΑΑ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ    ΑΑΑΝΝΝΩΩΩΤΤΤΕΕΕΡΡΡΑΑΑ   ∆∆∆ΙΙΙΟΟΟΙΙΙΚΚΚΗΗΗΤΤΤΙΙΙΚΚΚΑΑΑ   ΣΣΣΤΤΤΕΕΕΛΛΛΕΕΕΧΧΧΗΗΗ   

   

Σύµφωνα µε το Καταστατικό και τον Εσωτερικό Κανονισµό της REDS το ανώτατο όργανο της είναι η Γενική 
Συνέλευση. Η REDS διοικείται από το ∆ιοικητικό της Συµβούλιο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Καταστατικού της 
και του Κ.Ν. 2190/1920. 

Το µοναδικό διοικητικό και διαχειριστικό όργανο της Εταιρείας σύµφωνα µε το Καταστατικό της αποτελεί το 
∆ιοικητικό της Συµβούλιο. Κατ’ αυτή την έννοια, τα διευθυντικά στελέχη της REDS είναι τα µέλη του ∆.Σ.   

 

∆ιοικητικό Συµβούλιο 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της REDS εξελέγη µε την από 24 Ιουνίου 2005 Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων 
της Εταιρείας για θητεία µέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2008, συγκροτήθηκε αυθηµερόν σε σώµα 
και κατόπιν των αντικαταστάσεων µελών, µετά τη συνεδρίαση της 05.01.2006 έχει την ακόλουθη σύνθεση: 
 
 
Ονοµατεπώνυµο Ιδιότητα  Επάγγελµα 

∆ηµήτριος Κούτρας  του Αθανάσιου 
Πρόεδρος του 
∆.Σ.   Εκτελεστικό µέλος Μεταλλειολόγος - Μηχανικός 

Αναστάσιος Καλλιτσάντσης του Παρίση 
∆ιευθύνων 
Σύµβουλος  Εκτελεστικό µέλος Πολιτικός Μηχανικός 

∆ηµήτριος Καλλιτσάντσης του Παρίση Σύµβουλος  Εκτελεστικό µέλος Αρχιτέκτων Μηχανικός 
Ιωάννης Μωραϊτης του Μιχαήλ Σύµβουλος  Εκτελεστικό µέλος Πολιτικός Μηχανικός 

Κωνσταντίνος Μαθιόπουλος του 
∆ηµητρίου Σύµβουλος  Εκτελεστικό µέλος Πολιτικός Μηχανικός 
Λουκάς Γιαννακούλης του Ιωάννη Σύµβουλος  Εκτελεστικό µέλος Αρχιτέκτων Μηχανικός 

Λεωνίδας Μπόµπολας του Γεωργίου Σύµβουλος  
Μη Εκτελεστικό 
µέλος Πολιτικός Μηχανικός 

Γεώργιος Μπεκιάρης του Γερασίµου Σύµβουλος  
Μη Εκτελεστικό 
µέλος - Ανεξάρτητο Οικονοµολόγος 

Αργύριος Μήλιος του Αθανασίου Σύµβουλος  
Μη Εκτελεστικό 
µέλος - Ανεξάρτητο Επιχειρηµατίας 

 
 

Η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσµεύεται για όλες ανεξαιρέτως τις σχέσεις και συναλλαγές αυτής  από τον   
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο κ.  Αναστάσιο Καλλιτσάντση και περιοριστικά από το Μέλος του ∆.Σ.  κ. Ιωάννη Μωραϊτη.  

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της REDS τουλάχιστον µία (1) φορά το µήνα τακτικά και έκτακτα 
όποτε παρουσιαστεί ανάγκη, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου που ορίζει ακριβώς τόπο και χρόνο ή αν το 
ζητήσουν εγγράφως δύο (2) τουλάχιστον Σύµβουλοι. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι αρµόδιο να αποφασίζει για όλα τα θέµατα που αφορούν στην εκπροσώπηση, τη 
διοίκηση, τη διαχείριση και γενικά την επιδίωξη της πραγµάτωσης του σκοπού της REDS, µε την επιφύλαξη του 
άρθρου 3 του Ν. 3016/2002, όπως ισχύει. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στην άσκηση των καθηκόντων του έχει ευρεία 
εξουσία, που δεν περιορίζεται παρά µόνο από το νόµο και τις πράξεις ή αποφάσεις που ανήκουν στην 
αρµοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Τα ανεξάρτητα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορούν να υποβάλλουν, 
το καθένα χωριστά ή από κοινού, αναφορές και ξεχωριστές εκθέσεις από αυτές του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προς 
την τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, εφόσον κρίνουν τούτο αναγκαίο. 
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Σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 19 του καταστατικού της Εταιρείας, τα µέλη του ∆.Σ. και κάθε τρίτο πρόσωπο, 
στο  οποίο έχουν ανατεθεί από το ∆.Σ. αρµοδιότητές του, απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συµφέροντα που 
αντιβαίνουν στα συµφέροντα της Εταιρείας. 

Τα µέλη του ∆.Σ. δηλώνουν ότι δεν είναι µέλη διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου ή εταίροι σε άλλες 
εταιρείες εκτός των εταιρειών του Οµίλου «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ», µε την εξαίρεση αυτών που 
αναφέρονται στην Ενότητα 5.1 «Συµµετοχή Μελών του ∆Σ στη διοίκηση άλλων εταιρειών». 

∆εν υφίσταται πρόγραµµα δικαιώµατος αγοράς µετοχών για τα µέλη του ∆.Σ. της REDS. 

Ακολούθως παρατίθενται σύντοµα βιογραφικά σηµειώµατα των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της REDS. 

 

∆ηµήτριος Κούτρας του Αθανασίου, Πρόεδρος  

Μεταλλειολόγος - Μηχανικός, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (1968) 

Από το 1968 έως το 1977 διετέλεσε διευθυντής Γεωτεχνικών Έργων Ε∆ΟΚ-ΕΤΕΡ. Το 1978 ορίστηκε Αντιπρόεδρος 
και ∆ιευθυντής Έργων στην εταιρεία ΑΚΤΩΡ και στη συνέχεια Αντιπρόεδρος και Γενικός ∆ιευθυντής της ΑΚΤΩΡ. 
Εκτελεί χρέη Προέδρου και Γενικού ∆ιευθυντή της ΑΚΤΩΡ. Στο ∆.Σ. της Εταιρείας συµµετέχει από το Μάιο του 
2002. 

 

Αναστάσιος Καλλιτσάντσης του Παρίση, ∆ιευθύνων Σύµβουλος  

Πολιτικός Μηχανικός, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (1976) 

Έχει διατελέσει ιδρυτικό και ενεργό µέλος στην κατασκευαστική βιοµηχανία, αναλαµβάνοντας την ευθύνη 
υλοποίησης πληθώρας έργων τόσο του ιδιωτικού όσο και του δηµόσιου τοµέα. Μέτοχος της ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΕ από το 1978 και από το 1979 µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και Γενικός ∆ιευθυντής της. 
Από το 1999 και µετά τη συµφωνία για µετοχική συνεργασία της ΑΚΤΩΡ µε την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ, 
ορίστηκε ∆ιευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ. Τον Ιανουάριο 2006 ορίστηκε Πρόεδρος της 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ. Επίσης, είναι µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και της Εκτελεστικής 
Επιτροπής του ΣΕΒ.  

 

∆ηµήτριος Καλλιτσάντσης του Παρίση, Σύµβουλος 

Αρχιτέκτων Μηχανικός, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (1975) 

Ιδρυτικό και ενεργό µέλος σε µεγάλο αριθµό εταιριών που δραστηριοποιούνται τόσο στον κατασκευαστικό χώρο 
όσο και σε παραχωρήσεις και έργα του ενεργειακού τοµέα. Το 1979 ορίστηκε Αντιπρόεδρος στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ, ενώ το 1999 και µετά την συµφωνία για µετοχική συνεργασία της ΑΚΤΩΡ µε την ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ορίστηκε ∆ιευθύνων Σύµβουλος της εταιρείας ΑΚΤΩΡ. Από τον Μάιο του 2002, µε την απόσχιση 
και εισφορά των κατασκευαστικών κλάδων των εταιριών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ και ΤΕΒ στην εταιρεία 
ΑΚΤΩΡ, συµµετέχει και στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ως Μέλος. 

 

Ιωάννης Μωραϊτης του Μιχαήλ, Σύµβουλος 

Πολιτικός Μηχανικός, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (1992).  

Μεταπτυχιακές σπουδές σε Γεωδαιτικά Συστήµατα Πληροφοριών και σε ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων. ∆ιαθέτει 
πολυετή επαγγελµατική εµπειρία  στην κατασκευή ιδιωτικών και δηµοσίων οικοδοµικών-υποδοµής τεχνικών 
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έργων. Από το 1998 είναι  ∆ιευθυντής Έργων του Οµίλου της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ και από την 01/06/2005 
ανέλαβε καθήκοντα Γενικού ∆ιευθυντή της REDS A.E. 

 

Κωνσταντίνος Μαθιόπουλος του ∆ηµητρίου, Σύµβουλος 

Πολιτικός Μηχανικός, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (1977). 

Ανήκει στο δυναµικό της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ από το 1981 µε εµπειρία στη εποπτεία και κατασκευή 
µεγάλων τεχνικών έργων (ιδιαίτερα κτιριακών και βιοµηχανικών). 

 

Λουκάς Γιαννακούλης του Ιωάννη, Σύµβουλος 

Αρχιτέκτων Μηχανικός, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (1983). 

Υπεύθυνος για το σχεδιασµό και την επίβλεψη εργοταξίων για έργα Πολιτικού Μηχανικού και υπαίθρια έργα. Το 
1992 ορίστηκε Υπεύθυνος Έργων για το σύνολο ιδιωτικών έργων της ΑΚΤΩΡ. Από το 1995 µετέχει στο ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο της εταιρείας µε τοµέα ευθύνης τη διασφάλιση ποιότητας και το 1999 ορίστηκε ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
της ΑΚΤΩΡ. Το 2000 και µετά τη συµφωνία για µετοχική συνεργασία της ΑΚΤΩΡ µε την ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ και την ΤΕΒ ορίστηκε ∆ιευθύνων Σύµβουλος της εταιρείας ΤΕΒ Α.Ε. Το 2001 ορίστηκε ∆ιευθύνων 
Σύµβουλος της REDS. Συµµετέχει στα ∆ιοικητικά Συµβούλια των εταιρειών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ και 
ΑΚΤΩΡ ως Μέλος. 

 

Λεωνίδας Μπόµπολας του Γεωργίου, Σύµβουλος 

Πολιτικός Μηχανικός, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (1988).  

Μηχανικός και Τεχνικός ∆ιευθυντής µεγάλων έργων υποδοµής, την περίοδο από το 1988 έως το 1992. Το 1992 
ορίστηκε Αναπληρωτής ∆ιευθύνων Σύµβουλος της ΑΚΤΩΡ και από το 1999, ορίστηκε ∆ιευθύνων Σύµβουλος της 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ. Παράλληλα εκτελεί χρέη ∆ιευθύνοντος Συµβούλου στην εταιρεία ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ και 
Προέδρου στις ΑΤΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ. Από τον Μάιο του 2002, µε την απόσχιση και εισφορά των 
κατασκευαστικών κλάδων των εταιριών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ και ΤΕΒ στην εταιρεία ΑΚΤΩΡ συµµετέχει 
στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας ΑΚΤΩΡ. Από τον Ιούνιο του 2002, µε τη συγχώνευση δι'απορροφήσεως 
της ΤΕΒ από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ, έως τον Οκτώβριο του 2004 διετέλεσε ∆ιευθύνων Σύµβουλος της 
νέας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ. Τον Ιανουάριο του 2006 ορίστηκε ∆ιευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ. 

 

Γεώργιος Μπεκιάρης του Γερασίµου, Ανεξάρτητος – Μη Εκτελεστικός Σύµβουλος 

Οικονοµικές επιστήµες, Α.Σ.Ο.Ε.Ε.  

Κατέλαβε όλες τις θέσεις ιεραρχίας του Υπουργείου Οικονοµικών, µέχρι του βαθµού του Γενικού ∆ιευθυντή 
Φορολογίας. Μετείχε σε πολλές νοµοπαρασκευαστικές και άλλες επιτροπές. Συνέβαλε στην εφαρµογή του Φ.Π.Α. 
στην Ελλάδα και µετείχε ως εµπειρογνώµων στις εργασίες επιτροπών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ασχολήθηκε επί 
σειρά ετών µε την εκπαίδευση φοροτεχνικών και λογιστών σε φορολογικά θέµατα, ενώ είναι µέλος του 
Οικονοµικού Επιµελητηρίου Ελλάδας. 

 

Αργύριος Μήλιος του Αθανασίου Ανεξάρτητος – Μη Εκτελεστικός Σύµβουλος  

Οικονοµικές επιστήµες, Πανεπιστήµιο Goethe της Φραγκφούρτης  και επαγγελµατική δραστηριότητα στο 
εξωτερικό από το 1980 και µετά.  
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Όλα τα µέλη του ∆.Σ. της Εταιρείας έχουν ελληνική ιθαγένεια και υπηκοότητα. 
 
Η ταχυδροµική διεύθυνση των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  είναι Ακακιών 39 και Μονεµβασίας, Μαρούσι. 
 
Σηµειώνεται ότι κανένα από τα µέλη του ∆.Σ. της Εταιρείας δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για ατιµωτικές 
πράξεις, οικονοµικά εγκλήµατα ή είναι αναµεµειγµένο σε δικαστικές εκκρεµότητες που αφορούν πτώχευση, 
εγκληµατική πράξη, και απαγόρευση άσκησης: 
 
α) επιχειρηµατικής δραστηριότητας 
β)  χρηµατιστηριακών συναλλαγών και 
γ)  επαγγέλµατος ως σύµβουλος επενδύσεων, διευθυντικό στέλεχος τραπεζών και ασφαλιστικών εταιρειών, 

ανάδοχος έκδοσης, στέλεχος χρηµατιστηριακών εταιρειών κ.λ.π. 
 
Μεταξύ των µελών του ∆.Σ. δεν υφίστανται συγγενικές σχέσεις, πλην των: 
 

� κ.κ. Αναστασίου και ∆ηµητρίου Καλλιτσάντση που είναι αδέλφια και  

� κ.κ. Λεωνίδα Μπόµπολα και Λουκά Γιαννακούλη που είναι συγγενείς β΄ βαθµού εκ του πλαγίου (καθώς η 
σύζυγος του κ. Λ. Γιαννακούλη είναι αδελφή του κ. Λ. Μπόµπολα) εξ αγχιστείας. 

 
 
Σύµφωνα µε την απόφαση 3/347/12.07.2005 του ∆Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Ν. 3340/2005) τα παρακάτω 
αναφερόµενα πρόσωπα έχουν την υποχρέωση να γνωστοποιούν όλες τις συναλλαγές τους σχετικά µε µετοχές της 
Εταιρείας ή µε παράγωγα ή άλλα χρηµατοπιστωτικά µέσα που συνδέονται µε αυτές το αργότερο εντός δύο 
εργάσιµων ηµερών από την κατάρτιση των εν λόγω συναλλαγών. Η Εταιρεία υποχρεούται να διαβιβάσει τη 
γνωστοποίηση εντός της επόµενης εργάσιµης ηµέρας από τη λήψη της στο επενδυτικό κοινό. Τα πρόσωπα που 
έχουν την εν λόγω υποχρέωση είναι: 
 
(α) κάθε πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα, δηλ. 
� Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
� Ο Γενικός ∆ιευθυντής, ο υπεύθυνος εσωτερικού ελέγχου, ο επικεφαλής των Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης 

Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων, ο ∆ιευθυντής οικονοµικών υπηρεσιών, ο προϊστάµενος λογιστηρίου, 
ο ορκωτός ελεγκτής, ο προϊστάµενος νοµικών υπηρεσιών 

καθώς και  
(β) κάθε πρόσωπο που έχει στενό δεσµό µε πρόσωπο της περίπτωσης (α), δηλ.  
� Ο ή η σύζυγος του προσώπου που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα, 
� Τα εξαρτώµενα τέκνα του προσώπου που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα, 
� Οι λοιποί συγγενείς  του προσώπου που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα, οι οποίοι ήδη συγκατοικούν µαζί µε το 

πρόσωπο αυτό για ένα τουλάχιστον έτος κατά την ηµεροµηνία της σχετικής συναλλαγής 
� Κάθε νοµικό πρόσωπο, εµπίστευµα (trust) ή προσωπική εταιρεία, τα διευθυντικά καθήκοντα του οποίου 

ασκούνται από πρόσωπο που αναφέρεται ανωτέρω (παράγραφοι α και β) ή το οποίο ελέγχεται άµεσα ή 
έµµεσα από το πρόσωπο αυτό, ή το οποίο έχει συσταθεί προς όφελος του προσώπου αυτού, ή του οποίου τα 
οικονοµικά συµφέροντα είναι ουσιαστικώς ισοδύναµα µε εκείνα του προσώπου αυτού.  

 
 
Τα πρόσωπα που αναφέρονται ανωτέρω δεν υποχρεούνται σε γνωστοποίηση των συναλλαγών τους εφόσον το 
συνολικό ύψος των συναλλαγών που πραγµατοποιούν τα υπόχρεα πρόσωπα της περίπτωσης (α)  και των 
συναλλαγών που πραγµατοποιούν τα υπόχρεα πρόσωπα της περίπτωσης (β)  δεν έχει υπερβεί σε αξία το ποσό 
των  5.000,00 € κατά τη διάρκεια του ηµερολογιακού έτους.  
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444...111...   ΣΣΣΥΥΥΜΜΜΜΜΜΕΕΕΤΤΤΟΟΟΧΧΧΕΕΕΣΣΣ   ΤΤΤΩΩΩΝΝΝ   ΜΜΜΕΕΕΛΛΛΩΩΩΝΝΝ   ΤΤΤΟΟΟΥΥΥ   ∆∆∆...ΣΣΣ...    ΣΣΣΤΤΤΗΗΗ   ∆∆∆ ΙΙΙΟΟΟΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣΗΗΗ   ΆΆΆΛΛΛΛΛΛΩΩΩΝΝΝ   ΕΕΕΤΤΤΑΑΑΙΙΙΡΡΡΕΕΕΙΙΙΩΩΩΝΝΝ    

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι συµµετοχές των µελών του ∆.Σ. στη διοίκηση και το ποσοστό 
συµµετοχής τους στο µετοχικό κεφάλαιο άλλων εταιριών .  

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕΛΩΝ ∆Σ REDS ΣΕ ΑΛΛΑ ∆Σ ΕΤΑΙΡΙΩΝ - ΜΑΪΟΣ 2007 

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆.Σ.  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ∆.Σ. 
ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜ/ΧΗΣ 

ΚΟΥΤΡΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ ΜΕΛΟΣ 2,80% 

 ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ΓΕΝΙΚΟΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ - 

 ΜΑΡΙΝΕΣ ΣΥΡΟΥ ΑΕ ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
 METROPOLITAN ATHENS PARK AE ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ - 
 ΑΤΤΙΚΑ ∆ΙΟ∆ΙΑ ΑΕ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ - 
 ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ ΑΕ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ - 
 ΓΥΑΛΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΜΕΛΟΣ - 
 ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ ΜΕΛΟΣ - 
 ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΛΚΗ ΑΕ ΜΕΛΟΣ - 
 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΕ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ - 

 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΑΕ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆/ΝΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ - 

 ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΙΓΝΙΤΕΣ ΑΕ ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ - 
 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ - 

 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΙΟΥ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ ΑΕ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆/ΝΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ - 

 ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ ΜΕΛΟΣ - 
 ΘΕΡΜΑΪΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ ΑΕ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ - 
 ΘΕΡΜΑΪΚΗ Ο∆ΟΣ ΑΕ ΜΕΛΟΣ - 
 ΚΑΝΤΖΑ ΑΕ ΜΕΛΟΣ - 
 ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ ΜΕΛΟΣ - 
 ΜΩΡΕΑΣ ΑΕ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ - 
 EUROPEAN GOLDFIELDS ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ - 
  ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΗ ΑΕ ΜΕΛΟΣ - 
        

ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 3G AE  

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆/ΝΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ - 

 
HE&D ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΡΟ∆ΟΥ ΑΕ ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ - 

 P.M.S. PARKING SYSTEMS AE 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆/ΝΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ - 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 5,24% 

 
ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 
ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ ΑΕ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ - 

 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΑΛΕΑ ΑΕ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ - 
 ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΤΙΣΣΑΣ ΑΕ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ - 

 
ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ 
ΑΕ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ - 

 ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΝ∆ΗΛΙΟΥ ΑΕ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ - 

 
ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΑΕΒΕΑΕ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ - 

 ΑΙΟΛΙΚΗ ΟΛΥΜΠΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ - 
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 ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΝΕΙΟΥ ΑΕ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ - 
 ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΡΝΩΝΟΣ ΑΕ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ - 
 ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ ΜΕΛΟΣ - 

 
ΑΛΦΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΑΕ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ - 

 ΑΝΕΜΟΣ ΑΛΚΥΟΝΗΣ ΑΕΕ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ - 
 ΑΝΕΜΟΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

 ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΑΕ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆/ΝΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ - 

 ΓΥΑΛΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆/ΝΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ - 

 
ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 
ΑΕ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆/ΝΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ - 

 ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΛΚΗ ΑΕ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆/ΝΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ - 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΑΕ ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ - 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ - ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆/ΝΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ - 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆/ΝΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ - 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΟΕ - 2,50% 

 ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΙΓΝΙΤΕΣ ΑΕ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ - 
 ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΙΣΒΗΣ ΑΕ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ - 
 ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ ΜΕΛΟΣ - 

 ΚΑΝΤΖΑ ΑΕ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆/ΝΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ - 

 ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆/ΝΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ - 

 ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΕ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ - 
 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ - 
 ΣΕΑ ΑΤΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΕ ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ - 

 ΤΕΡΠΑΝ∆ΡΟΣ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆/ΝΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ - 

 ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆/ΝΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ - 

  ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΑΕ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 50,00% 
        

ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ E-CONSTRUCTION ΑΕ ΜΕΛΟΣ - 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ ΜΕΛΟΣ 5,33% 
 ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ - 
 ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΑΕ ΜΕΛΟΣ - 
 ΓΕΦΥΡΑ ΑΕ ΜΕΛΟΣ - 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ ΜΕΛΟΣ - 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ - ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΕΛΟΣ - 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ - 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΟΕ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 2,50% 

 ΤΕΧΝΟΒΑΞ ΑΕ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆/ΝΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ - 
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 ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΑΕ 
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆/ΝΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 50% 

  ΑΤΤΙΣ ΑΕΤΕ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆/ΝΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 50% 

        
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ 3G AE  ΜΕΛΟΣ - 
 PMS PARKING SYSTEMS AE ΜΕΛΟΣ - 
 ΓΥΑΛΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΜΕΛΟΣ - 

 
ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 
ΑΕ ΜΕΛΟΣ - 

 ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΛΚΗ ΑΕ ΜΕΛΟΣ - 
 ΚΑΝΤΖΑ Α.Ε. ΜΕΛΟΣ - 
  ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕΛΟΣ  - 
    

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ 

AKTOR TECHNICAL 
CONSTRUCTION LLC ΜΕΛΟΣ - 

 E-CONSTRUCTION ΑΕ ΜΕΛΟΣ - 
  ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. ΜΕΛΟΣ - 
        
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ ΜΕΛΟΣ - 
 ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ ΜΕΛΟΣ - 

 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
& Υ∆ΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΕ ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ - 

 ΧΕΛΙ∆ΟΝΑ ΑΕ ΜΕΛΟΣ - 
 ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΑΕ ΜΕΛΟΣ - 
 ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΕ ΜΕΛΟΣ - 
 ΣΕΑ ΑΤΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΕ ΜΕΛΟΣ - 
 ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ - 
 ALPAMAYO AE ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  48,37% 

 ∆ΙΑΚΟΠΕΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆/ΝΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ - 

 ΑΣΤΡΙΟΣ ΑΕ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆/ΝΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ - 

  ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΗ ΑΕ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆/ΝΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 33,33% 

        
ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ E-CONSTRUCTION ΑΕ  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ - 

 
HE&D ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΡΟ∆ΟΥ ΑΕ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ - 

 HERHOF GMBH ΜΕΛΟΣ - 

 
HELLAS PARTICIPATIONS 
LUXEMBOURG SA ΜΕΛΟΣ - 

 POLISPARK AE 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆/ΝΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ - 

 ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΚΟΥΝΟΥ ΑΕ ΜΕΛΟΣ - 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 14,86% 

 
ΑΘΗΝΑΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 
ΑYTOKΙΝΗΤΩΝ ΑΕ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆/ΝΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ - 

 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
& Υ∆ΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΕ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ - 

 ΜΑΡΙΝΕΣ ΣΥΡΟΥ ΑΕ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ - 

 METROPOLITAN ATHENS PARK AE 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆/ΝΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ - 

 ΑΤΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ ΑΕ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  - 
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 ΧΕΛΙ∆ΟΝΑ ΑΕ ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ - 
 ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΑΕ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ - 
 ΑΤΤΙΚΑ ∆ΙΟ∆ΙΑ ΑΕ ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ - 
 ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ ΑΕ ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ - 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ - 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ - ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ - 

 ΕΝΕΡΜΕΛ ΑΕ ΜΕΛΟΣ - 
 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΙΟΥ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ ΑΕ ΜΕΛΟΣ - 
 ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ - 
 ΘΕΡΜΑΪΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ ΑΕ ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ - 
 ΘΕΡΜΑΪΚΗ Ο∆ΟΣ ΑΕ ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ - 
 ΜΩΡΕΑΣ ΑΕ ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ - 
 ΣΕΑ ΑΤΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΕ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ - 
  SMYRNI PARK AE ΜΕΛΟΣ - 
        
ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ ΜΕΛΟΣ - 
        
ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΗΛΙΟΣ - - - 

 

 

444...222...   ΕΕΕσσσωωωτττεεερρριιικκκόόόςςς   έέέλλλεεεγγγχχχοοοςςς   

 

Μακρινός Στυλιανός - Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου 

Οικονοµολόγος  µε µεγάλη επαγγελµατική εµπειρία και δραστηριότητα  επί σειρά ετών ως λογιστής – 
φοροτεχνικός  σε διάφορες εταιρείες. Από το 1998 ανήκει στο δυναµικό της εταιρίας και από  15/11/2002  ορίστηκε 
υπεύθυνος εσωτερικού ελέγχου. 

 

Η ∆ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου αναφέρεται διοικητικά απευθείας στο ∆.Σ. της Εταιρείας και διευθύνεται από το 
προαναφερθέν ανώτερο στέλεχος πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.  

Η ∆ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου έχει σαν βασική αποστολή τη διενέργεια αποτελεσµατικών ελέγχων στις 
λειτουργίες και διαδικασίες όλων των οργανωτικών µονάδων της Εταιρείας και των συνδεδεµένων εταιρειών της, 
έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η οµαλή και αποδοτική λειτουργία της στο πλαίσιο της στρατηγικής της και η επίτευξη 
των προγραµµατισµένων ποιοτικών και ποσοτικών στόχων της, η εφαρµογή των πάσης φύσεως κανονισµών και 
διαδικασιών λειτουργίας και η συµµόρφωση µε το θεσµικό και νοµικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της. 
Αναλυτικότερα στις δραστηριότητες της ∆ιεύθυνσης συµπεριλαµβάνονται, µεταξύ άλλων, οι εξής: 

 

� Σχεδιασµός του ετήσιου προγράµµατος ελέγχων καθώς και των επιµέρους προγραµµάτων και διενέργεια 
προγραµµατισµένων ελέγχων για διασφάλιση της τήρησης των πολιτικών και διαδικασιών της Εταιρείας και 
της αποδοτικής και σύννοµης λειτουργίας της.  

� Παρακολούθηση της εφαρµογής των Εσωτερικών Κανονισµών Λειτουργίας και των καταστατικών καθώς και 
της νοµοθεσίας που διέπουν τη λειτουργία της Εταιρείας και των συνδεδεµένων εταιρειών.  

� Έλεγχος συµµόρφωσης των περιεχοµένων των Εσωτερικών Κανονισµών Λειτουργίας µε τη νοµοθεσία. 
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� ∆ιασφάλιση της ορθότητας των λογιστικών εγγραφών και της εφαρµογής των καθιερωµένων λογιστικών αρχών 
της Εταιρείας. 

� Έλεγχος και αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας των συστηµάτων πληροφορικής της Εταιρείας, συστηµατική 
παρακολούθηση της ορθής εφαρµογής των κανόνων συγκέντρωσης, επεξεργασίας, διαχείρισης και ασφαλούς 
φύλαξης στοιχείων και πληροφοριών. 

� Παρακολούθηση και έλεγχος των ενεργειών, της συµπεριφοράς και αποτελεσµατικότητας της ανώτερης και 
ανώτατης διοίκησης σύµφωνα µε του γενικούς κανόνες λειτουργίας της Εταιρείας. 

� Αναγνώριση τυχόν κινδύνων και των επιπτώσεων αυτών στην αποτελεσµατική λειτουργία και την επίτευξη της 
στρατηγικής της Εταιρείας και ενηµέρωση της ∆ιοίκησης. 

� Έλεγχος της οργανωτικής και λειτουργικής κατάστασης της Εταιρείας. 

� Υποστήριξη για τη βελτίωση της λειτουργίας και αποδοτικότητας της Εταιρείας µέσα από στενή συνεργασία µε 
τα στελέχη της ∆ιοίκησης και τη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης σαν αποτέλεσµα των ευρηµάτων των 
ελέγχων. 

� ∆ιεξαγωγή ειδικών ερευνών κατ’ εντολή της ∆ιοίκησης, κ.ά. 

 
 

444...333...   ΑΑΑµµµοοοιιιβββέέέςςς   κκκαααιιι    ΟΟΟφφφέέέλλληηη   ΜΜΜεεελλλώώώννν   τττοοουυυ   ∆∆∆...ΣΣΣ...    &&&   ΕΕΕππποοοπππτττ ιιικκκώώώννν   ΟΟΟρρργγγάάάνννωωωννν   

Οι συνολικές αµοιβές (συµπεριλαµβανοµένης οποιασδήποτε υπό όρους ή ετεροχρονισµένης αµοιβής) για τις κάθε 
είδους υπηρεσίες που κάθε µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ο υπεύθυνος εσωτερικού ελέγχου της REDS 
παρείχαν σε αυτή και τις θυγατρικές της κατά τη χρήση 2006 ανήλθαν σε 206,13 χιλ. €. 

Πέραν των ανωτέρω, το µέλος του ∆.Σ. Ιωάννης Μωραϊτης  και ο υπεύθυνος εσωτερικού ελέγχου της REDS 
καλύπτονται από ασφαλιστικό πρόγραµµα ζωής και υγείας που παρέχει η Εταιρεία.  

Σηµειώνεται ότι η Εταιρεία και οι θυγατρικές της δεν έχουν παράσχει οφέλη σε είδος για τις κάθε είδους υπηρεσίες 
που τους παρείχε οποιοδήποτε από τα µέλη του ∆.Σ. και ο υπεύθυνος εσωτερικού ελέγχου της REDS. Πέραν των 
ανωτέρω αµοιβών δεν υφίστανται άλλες αµοιβές και οφέλη για τον υπεύθυνο εσωτερικού ελέγχου και τα µέλη του 
∆ιοικητικού της Συµβουλίου. Επίσης, δεν υπάρχουν συνταξιοδοτικά οφέλη ή συµµετοχή σε συνταξιοδοτικό 
πρόγραµµα της Εταιρείας και των θυγατρικών της για κανένα από τα µέλη του ∆.Σ. και τον υπεύθυνο εσωτερικού 
ελέγχου της Εταιρείας. 

∆εν υφίσταται πρόγραµµα δικαιώµατος αγοράς µετοχών για τα µέλη του ∆.Σ. και τον υπεύθυνο εσωτερικού 
ελέγχου της Εταιρείας. 

∆εν υπάρχουν συµβάσεις παροχής υπηρεσιών που συνδέουν τα µέλη του ∆.Σ. και τον υπεύθυνο εσωτερικού 
ελέγχου µε την Εταιρεία και οποιαδήποτε θυγατρική της που να προβλέπουν κατά τη λήξη τους την παροχή 
οφελών.  
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444...444...   ΕΕΕττταααιιιρρριιικκκήήή   ∆∆∆ιιιααακκκυυυβββέέέρρρνννηηησσσηηη   

 

Η Εταιρική ∆ιακυβέρνηση αναφέρεται σε ένα σύνολο αρχών µε βάση το οποίο επιδιώκεται η υπεύθυνη 
οργάνωση, λειτουργία, διοίκηση και έλεγχος µιας επιχείρησης, µε µακροπρόθεσµο στόχο τη µεγιστοποίηση της 
αξίας της και τη διαφύλαξη των έννοµων συµφερόντων όλων όσων συνδέονται µε αυτήν. Οι αρχές της Εταιρικής 
∆ιακυβέρνησης επηρεάζουν τον τρόπο µε τον οποίο τίθενται και επιτυγχάνονται οι εταιρικοί στόχοι, υιοθετούνται 
συστήµατα παρακολούθησης και αποτίµησης κινδύνων, καθώς και τον τρόπο µε τον οποίο εξασφαλίζεται η 
διαφάνεια και προάγεται η ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης. 

Η REDS AE συµµορφούται µε το καθεστώς εταιρικής διακυβέρνησης που ισχύει στην Ελλάδα, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Ν. 3016/2002, όπως ισχύει.   

 

555...555    ΕΕΕττταααιιιρρριιικκκήήή   ΚΚΚοοοιιινννωωωνννιιικκκήήή   ΕΕΕυυυθθθύύύνννηηη      

Βασική αρχή του Οµίλου της REDS αποτελεί η συστηµατική ενσωµάτωση δραστηριοτήτων που έχουν πολιτιστική 
και κοινωνική διάσταση στην επιχειρηµατική λειτουργία του Οµίλου. Θεωρείται ότι οι σύγχρονες επιχειρήσεις 
οφείλουν να ανταποκρίνονται στις αυξανόµενες κοινωνικές ανάγκες και να υποστηρίζουν προγράµµατα τα οποία 
δε συνδέονται απαραίτητα µε το βασικό προϊόν ή τις υπηρεσίες που παρέχουν. 
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555...666    ΟΟΟρρργγγααανννόόόγγγρρραααµµµµµµααα      
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555...777    ΠΠΠρρροοοσσσωωωπππιιικκκόόό   

   

Το απασχολούµενο προσωπικό της Εταιρείας την 31.12.2006 ανέρχεται σε 24 άτοµα και του Οµίλου σε 25 και την 
31.12.2005 ανερχόταν σε 25 και 27 άτοµα αντίστοιχα. 
 

Οι παρακάτω πίνακες εµφανίζουν την εξέλιξη του µόνιµου προσωπικού για την περίοδο 2005-2006 και την 
κατάταξή του σε κατηγορίες ανάλογα µε την ειδικότητά του και το µορφωτικό επίπεδο: 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - REDS 

Κατηγορία  31.12.2005 31.12.2006 

∆ιοικητικό Προσωπικό  27 24 

Εργατοτεχνικό Προσωπικό  - - 

Σύνολο Προσωπικού Εταιρείας 25 24 
Σύνολο Προσωπικού Οµίλου 27 25 
 
 
  31.12.2005 31.12.2006 

Απόφοιτοι ΑΕΙ - ΤΕΙ 10 9 

Απόφοιτοι λυκείου 17 16 

Σύνολο  27 25 
 

Η REDS διατηρεί άριστες εργασιακές σχέσεις και έχει πετύχει υψηλό βαθµό σταθερότητας του προσωπικού της. 
∆ιευκρινίζεται ότι µεταξύ της Εταιρείας και του υπαλληλικού προσωπικού της δεν υπάρχει συµφωνία για 
συµµετοχή των τελευταίων στο µετοχικό της κεφάλαια (stοck οptiοns). 
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555...    ΜΜΜΕΕΕΤΤΤΟΟΟΧΧΧΙΙΙΚΚΚΟΟΟ   ΚΚΚΕΕΕΦΦΦΑΑΑΛΛΛΑΑΑΙΙΙΟΟΟ   

   

555...111...   ΚΚΚαααττταααβββεεεβββλλληηηµµµέέένννοοο   ΜΜΜεεετττοοοχχχιιικκκόόό   ΚΚΚεεεφφφάάάλλλαααιιιοοο   

Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 51.889.447,15 € διαιρούµενο σε 39.610.265 κοινές ανώνυµες 
µετά ψήφου µετοχές ονοµαστικής αξίας 1,31 €.  

Σηµειώνεται ότι, δεν υπάρχουν: 

� εγκεκριµένο αλλά µη εκδοθέν κεφάλαιο ή υποχρέωση αυξήσεως του κεφαλαίου, 

� µερίδια που να αντιπροσωπεύουν κεφάλαιο ούτε υπάρχουν µετατρέψιµες, ανταλλάξιµες ή παραστατικά 
δικαιώµατος προς κτήση οµολογιών (WARRANTS) και 

� καταστατικοί όροι µεταβολής του κεφαλαίου και τροποποίησης των δικαιωµάτων των µετοχών που είναι 
περισσότερο περιοριστικοί από τις ρυθµίσεις του νόµου. 

 

555...222...   ΕΕΕξξξέέέλλλιιι ξξξηηη   ΜΜΜεεετττοοοχχχιιικκκοοούύύ   ΚΚΚεεεφφφαααλλλαααίίίοοουυυ      

 
Η εξέλιξη του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας από την ίδρυσή της ως σήµερα έχει ως εξής: 
 
Το αρχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε σε 6.000.000 δρχ. διαιρούµενο σε 60.000 µετοχές ονοµαστικής αξίας 
100 δρχ. η καθεµία (ΦΕΚ 187/1925). 
 
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 8.3.1925 αυξήθηκε κατά δρχ. 4.000.000 µε την έκδοση 
40.000 νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας 100 δρχ. η κάθε µία (ΦΕΚ 187/1925). 
 
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 15.3.1936 εγκρίθηκε η αύξηση της ονοµαστικής αξίας της 
µετοχής στις 400 δρχ. και το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 4.000.000 δρχ. µε την έκδοση 1.000 νέων µετοχών 
ονοµαστικής αξίας 400 δρχ. η κάθε µία (ΦΕΚ 226/36). 
 
Με το νόµο 2021/1942, το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 20% δηλ. δρχ. 2.800.000 και έφτασε σε 16.800.000 
δρχ. διαιρούµενο σε 42.000 µετοχές, ονοµαστικής αξίας 400 δρχ. η κάθε µία. 
 
Μετά από εφαρµογή των διατάξεων του Β.∆. της 14.11.1956 “περί αναπροσαρµογής των Ισολογισµών των 
Ανώνυµων εταιριών” το µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 47.040.000 δρχ. και µετά από την αφαίρεση: α) του 
χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασµού “∆ιαφορά από αναπροσαρµογή” 20.058.257,67 δρχ. β) ποσού 7.242,33 
δρχ. «Τακτικού Αποθεµατικού» για τη στρογγυλοποίηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής, αναπροσαρµόστηκε 
στο ποσό των 26.974.500 δρχ. διαιρούµενο σε 42.000 µετοχές ονοµαστικής αξίας 642,25 δρχ η κάθε µία. 
 
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 29.4.1957 το µετοχικό κεφάλαιο µειώθηκε κατά 2.614.500 
δρχ. (επιστροφή ποσού 62,25 δρχ. κατά µετοχή) και διαµορφώθηκε σε  24.360.000 δρχ. διαιρούµενο σε 42.000 
µετοχές ονοµαστικής αξίας 580 δρχ. η κάθε µία  (ΦΕΚ 305/1957). 
 
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 19.6.1969 το παραπάνω µετοχικό κεφάλαιο διαιρείται σε 
84.000 µετοχές ονοµαστικής αξίας 290 δρχ. η κάθε µία (ΦΕΚ 992/1969). 
 
Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 3.8.1972 το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 
97.440.000 δρχ. (ως συνέπεια της κεφαλαιοποίησης υπεραξίας γηπέδων-αµπελιών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Α.Ν. 148/1967) µε την έκδοση 336.000 νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας 290 δρχ. η κάθε µία (ΦΕΚ 1.606/1972). 
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Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης  των µετόχων  της 13.6.1977 το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε: α) κατά 
9.804.596 δρχ. σε εφαρµογή  του Ν. 542/1977 β) κατά 2.375.404 δρχ. µε καταβολές των µετόχων µε την έκδοση 
42.000 νέων µετοχών ονοµαστικής  αξίας 290 δρχ. η κάθε µία (ΦΕΚ 2640/11.8.1977). 
 
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 29.6.1982 το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε  κατά 
348.348.000 δρχ. σε εφαρµογή  του Ν. 1249/1982 µε την έκδοση 1.201.200 νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας 290 
δρχ. η κάθε µία (ΦΕΚ 4082/22.11.82 και 4189/21.12.82). 
 
Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 28.03.1988, το µετοχικό κεφάλαιο  αυξήθηκε  
κατά 96.465.600 δρχ. µε την έκδοση  332.640 µετοχών ονοµαστικής αξίας 290 δρχ. η κάθε µία  (Φ.Ε.Κ. Τ.Α.Ε. & 
Ε.Π.Ε. 790/4.5.88). 
 
Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 12.6.1989: α) διπλασιάσθηκε η ονοµαστική αξία  
κάθε µετοχής  από 290 δρχ. σε 580 δρχ. και το µετοχικό κεφάλαιο  ύψους 578.793.600 δρχ. διαιρέθηκε σε 997.920 
µετοχές, β) αυξήθηκε το µετοχικό κεφάλαιο  κατά 868.190.400 δρχ. (825.350.978 δρχ. σε εφαρµογή  της Ε 2665/88 
απόφασης και 42.839.422 δρχ. µε κεφαλαιοποίηση µέρους του αποθεµατικού από έκδοση µετοχών  υπέρ το 
άρτιο) µε έκδοση 1.496.880 νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας  580 δρχ. η κάθε µία (ΦΕΚ 3419/1989). 
 
Με απόφαση  της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 10.11.1992 το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε  κατά 
1.446.984.000 δρχ. µε κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας γηπέδων και κτιρίων του Ν. 2065/92 (δρχ. 1.427.980.402) 
και µέρους του αποθεµατικού εκδόσεως µετοχών  υπέρ το άρτιο δρχ. 819.003.508. Συγκεκριµένα  εκδόθηκαν  
2.494.800 νέες κοινές ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής  αξίας 580 δρχ. η κάθε µία (ΦΕΚ 5313/1992). 
 
Η Τακτική Γενική Συνέλευση  των Μετόχων της Εταιρείας της 27.6.1997 αποφάσισε  την αύξηση  του µετοχικού 
κεφαλαίου  της Εταιρείας κατά δρχ. 7.234.920.000 µε την έκδοση 12.474.000 νέων κοινών ανωνύµων µετοχών, 
ονοµαστικής αξίας και τιµής έκδοσης 580 δρχ. η µία. Με την υλοποίηση της προαναφερθείσας αύξησης 
κεφαλαίου, το µετοχικό  κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δρχ. 10.128.888.000 διαιρούµενο σε 17.463.600 κοινές 
ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας δρχ. 580 η µία. 
 
Η 1η Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της  23.8.1999 επανέκρινε την Απόφαση της Τακτικής 
Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρείας για αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά δρχ. 
1.519.333.200 µε την έκδοση 2.619.540 νέων κοινών ανώνυµων µετοχών ονοµαστικής αξίας 580 δρχ. η κάθε µία. 
 
 Με απόφαση της ∆εύτερης Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης  των Μετόχων της Εταιρείας  της 20ης 
Μαρτίου 2000, ανακλήθηκε η από 23 Αυγούστου 1999 αποφασισθείσα αύξηση του µετοχικού  κεφαλαίου,  λόγω µη 
ολοκληρώσεως των διαδικασιών εντός των νοµίµων προθεσµιών,  κατά το ποσό των δρχ. ενός δισεκατοµµυρίου 
πεντακοσίων δέκα εννέα εκατοµµυρίων τριακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων διακοσίων (1.519.333.200). 
   
Έτσι, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας παρέµεινε σε δέκα δισεκατοµµύρια εκατόν είκοσι  οκτώ εκατοµµύρια 
οκτακόσιες ογδόντα οκτώ  χιλιάδες  (10.128.888.000) δρχ.,  διαιρούµενο σε δέκα επτά εκατοµµύρια τετρακόσιες 
εξήντα τρεις χιλιάδες εξακόσιες (17.463.600) ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας 580 δρχ. η κάθε µία. 
 
Με την ίδια ως άνω απόφαση  της 20.03.2000 το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των δρχ. 
δύο δισεκατοµµυρίων είκοσι πέντε εκατοµµυρίων επτακοσίων εβδοµήντα επτά χιλιάδων εξακοσίων δρχ. 
(2.025.777.600) µε καταβολή µετρητών µε την έκδοση 3.492.720 νέων κοινών ανώνυµων µετοχών ονοµαστικής αξίας 
580 δρχ. η κάθε µία. 

 
Έτσι, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δώδεκα  δισεκατοµµύρια εκατόν πενήντα τέσσερα  εκατοµµύρια 
εξακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες εξακόσιες (12.154.665.600) δρχ., διαιρούµενο σε είκοσι εκατοµµύρια εννιακόσιες 
πενήντα έξι χιλιάδες τριακόσιες είκοσι  (20.956.320) κοινές ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας 580 δρχ. η κάθε 
µία. 
Η διαφορά από την έκδοση υπέρ το άρτιο ύψους 3.562.574.400 δρχ. ήχθει σε πίστωση του λογαριασµού  
«Αποθεµατικό από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο». 
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Με βάση την  Απόφαση της Τακτικής  Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 29/06/2001, η εταιρεία προχώρησε σε 
µείωση του µετοχικού της κεφαλαίου κατά 15.193.332 δρχ. ή 44.587,91 € µε µείωση  της ονοµαστικής αξίας της 
τιµής της µετοχής της από 580 δρχ. σε 579,27 δρχ. ή 1,70 €, λόγω έκφρασης της ονοµαστικής αξίας της µετοχής 
και του µετοχικού κεφαλαίου και σε Ευρώ, σύµφωνα µε το νόµο 2842/2000 και από την από αυτόν προβλεπόµενη 
στρογγυλοποίηση. Έτσι το σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ανήλθε σε 12.139.472.268 δρχ. ή 
35.625.744,00 €  διαιρούµενο σε 20.956.320 κοινές ανώνυµες µετοχές.  
 
Με απόφαση της ∆εύτερης Επαναληπτικής  Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρείας της 23ης Ιουλίου 2002 
το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά είκοσι οκτώ εκατοµµύρια πεντακόσιες χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα πέντε 
Ευρώ και είκοσι λεπτά του Ευρώ (28.500.595,20), µε καταβολή µετρητών, µε την έκδοση δεκαέξι εκατοµµυρίων 
επτακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων πενήντα έξι  (16.765.056) νέων κοινών ανωνύµων µετοχών, ονοµαστικής αξίας 
κάθε µιας 1,70 Ευρώ και τιµή διάθεσης κάθε µετοχής 1,95 Ευρώ, µε αναλογία οκτώ (8) νέες µετοχές ανά δέκα (10) 
παλαιές. Το σύνολο των κεφαλαίων που θα αντλήσει η Εταιρεία ανέρχεται στο ποσό των τριάντα δύο 
εκατοµµυρίων εξακοσίων ενενήντα µίας χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα εννέα Ευρώ και είκοσι λεπτών του Ευρώ 
(32.691.859,20). Η εξ Ευρώ 4.191.264 διαφορά που θα προκύψει, θα αχθεί σε πίστωση του Λογαριασµού 
«∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο».  
 
Έτσι, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε εξήντα τέσσερα εκατοµµύρια εκατόν είκοσι έξι χιλιάδες 
τριακόσια τριάντα εννέα Ευρώ και είκοσι λεπτά του Ευρώ (64.126.339,20 €), διαιρούµενο σε τριάντα επτά 
εκατοµµύρια επτακόσιες είκοσι µία χιλιάδες τριακόσιες εβδοµήντα έξι (37.721.376) κοινές ανώνυµες µετοχές 
ονοµαστικής αξίας 1,70 Ευρώ η κάθε µία».  
 
Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρείας της 30ης ∆εκεµβρίου 2002, το µετοχικό 
κεφάλαιο αυτής, κατόπιν της µερικής κάλυψης της από 23 Ιουλίου 2002 αύξησης, σύµφωνα µε το άρθρο 13α παρ. 
2 του κ.ν. 2190/1920,  αυξήθηκε κατά δεκαοκτώ εκατοµµύρια διακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες διακόσια 
δεκαέξι Ευρώ και σαράντα λεπτά του Ευρώ (18.244.216,40), µε καταβολή µετρητών, µε την έκδοση δέκα  
εκατοµµυρίων επτακοσίων τριάντα µίας χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα δύο (10.731.892) νέων κοινών ανωνύµων 
µετοχών, ονοµαστικής αξίας κάθε µιας 1,70 Ευρώ. Η εξ Ευρώ 2.682.973 διαφορά που προέκυψε, ήχθη σε 
πίστωση του Λογαριασµού «∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο».  Έτσι, το µετοχικό κεφάλαιο της 
Εταιρείας ανέρχεται σε πενήντα τρία εκατοµµύρια οκτακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια εξήντα Ευρώ και 
σαράντα λεπτά του Ευρώ (53.869.960,40 €), διαιρούµενο σε τριάντα ένα εκατοµµύρια εξακόσιες ογδόντα οκτώ  
χιλιάδες διακόσιες δώδεκα (31.688.212) κοινές ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας 1,70 Ευρώ η κάθε µία.    

 
Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 24ης Ιουνίου 2004 το µετοχικό κεφάλαιο της 
Εταιρείας αυξήθηκε κατά 13.467.490,10 € µε την έκδοση 7.922.053 µετοχών ονοµαστικής αξίας 1,70 € που προήλθε: 
(α) κατά ποσό 6.693.459,86 € από κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από αναπροσαρµογή της αξίας των ακινήτων και 
(β) κατά ποσό 6.774.030,24 € από κεφαλαιοποίηση από τη «∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο». 
 
Έτσι, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε εξήντα επτά εκατοµµύρια τριακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες 
τετρακόσια πενήντα ευρώ και πενήντα λεπτά (67.337.450,50 €) διαιρούµενο σε τριάντα εννέα εκατοµµύρια εξακόσιες 
δέκα χιλιάδες διακόσιες εξήντα πέντε  (39.610.265) κοινές ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας 1,70 € η κάθε µία. 
 
Με απόφαση της Α’ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης της 5/7/2006 το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό 
πέντε εκατοµµυρίων πεντακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα επτά ευρώ και δέκα λεπτών του 
ευρώ (5.545.437,10 €), το οποίο προέρχεται από κεφαλαιοποίηση τµήµατος του λογαριασµού «Έκδοση Μετοχών 
υπέρ το άρτιο», µε αύξηση της ονοµαστικής αξίας της τιµής της µετοχής κατά δέκα τέσσερα λεπτά του ευρώ (0,14 €) 
ανά µετοχή, και ταυτόχρονα µειώθηκε κατά ποσό είκοσι εκατοµµυρίων εννιακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων 
τετρακοσίων σαράντα ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών του ευρώ (20.993.440,45 €), µε µείωση της ονοµαστικής αξίας 
της τιµής της µετοχής, κατά πενήντα τρία λεπτά του ευρώ (0,53 €) ανά µετοχή, προς το σκοπό ισόποσης (µερικής) 
διαγραφής ζηµιών παρελθουσών χρήσεων. 
Κατόπιν των ανωτέρω, σε συνδυασµό και  µε την υπ’ αριθµ. Κ2-9679/5-7-2006 απόφαση του Υπουργείου 
Ανάπτυξης,  µε την οποία εγκρίθηκε η µετατροπή των µετοχών της εταιρίας από κοινές ανώνυµες µετά ψήφου σε 
ονοµαστικές κοινές µετά ψήφου, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται  σήµερα στο ποσό των πενήντα ενός 
εκατοµµυρίων οκτακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα επτά ευρώ και δέκα πέντε λεπτών του 
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ευρώ (51.889.447,15 €), διαιρούµενο σε 39.610.265 κοινές ονοµαστικές, άυλες µετά ψήφου µετοχές, ονοµαστικής 
αξίας εκάστης 1,31 €. 
 
 
Η εξέλιξη του Μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας από την ίδρυσή της έως σήµερα και ο τρόπος κάλυψής του 
εµφανίζονται στον παρακάτω Πίνακα: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
 Τ Ρ Ο Π Ο Σ   Α Υ Ξ Η Σ Η Σ  

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ      ΚΕΦΑΛ/ΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ  ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΓΕΝΙΚΗΣ  ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ  ΣΥΝΟΛΟ   ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ/ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΞΙΑ  ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΦΕΚ & HM/NIA ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ  ΚΕΦΑΛΑΙΟ   ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 
Ιδρυτικό κεφάλαιο 214/1918 60.000 6.000.000 δρχ. 6.000.000 δρχ. - 6.000.000 δρχ. 100 δρχ. 60.000 
8.3.1925 187/1925 40.000 4.000.000 δρχ. 4.000.000 δρχ. - 10.000.000 δρχ. 100 δρχ. 100.000 
15.3.1936 226/1936 Αύξηση ονοµαστικής αξίας σε 400 

δρχ. 
- - 10.000.000 δρχ. 400 δρχ. 25.000 

15.3.1936 226/1936 10.000 4.000.000 δρχ. 4.000.000 δρχ. - 14.000.000 δρχ. 400 δρχ. 35.000 
Ν.2021/1942  - 7.000 2.800.000 δρχ. - 2.800.000 δρχ. 16.800.000 δρχ. 400 δρχ. 42.000 
Β.∆. 14.11.1956 - - - 22.478.750 δρχ. 4.495.750 δρχ. 26.974.500 δρχ. 642,25 δρχ. 42.000 
29.4.1957  305/1957 Μείωση ονοµαστικής αξίας σε 580 

δρχ. 
20.300.000 δρχ. 4.060.000 δρχ. 24.360.000 δρχ. 580 δρχ. 42.000 

19.6.1969 992/1969 Μείωση ονοµαστικής αξίας σε 290 
δρχ. 

- - 24.360.000 δρχ. 290 δρχ. 84.000 

3.8.1972 1606/1972 336.000 97.440.000 δρχ. - 97.440.000 δρχ. 121.800.000 δρχ. 290 δρχ. 420.000 
13.6.1977 2640/1977 42.000 12.180.000 δρχ. 2.375.404 δρχ. 9.804.596 δρχ. 133.980.000 δρχ. 290 δρχ. 462.000 
29.6.1982 4082/82-4189/82 1.201.200 348.348.000 - 348.348.000 δρχ. 482.328.000 δρχ. 290 δρχ. 1.663.200 
28.3.1988 790/1988 332.640 96.465.600 96.465.600 δρχ. - 578.793.600 δρχ. 290 δρχ. 1.995.840 
12.6.1989 3419/1989 Αύξηση ονοµαστικής αξίας σε 580 

δρχ. 
- - 578.793.600 δρχ. 580 δρχ. 997.920 

12.6.1989 3419/1989 1.496.880 868.190.400 δρχ. - 868.190.400 δρχ. 1.446.984.000 δρχ. 580 δρχ. 2.494.800 
10.11.1992 5313/1992 2.494.800 1.446.984.000 δρχ. - 1.446.984.000 δρχ. 2.893.968.000 δρχ. 580 δρχ. 4.989.600 
27.6.1997 5385/1997 12.474.000 7.234.920.000 δρχ. 7.234.920.000 δρχ. - 

 
10.128.888.000 δρχ. 580 δρχ. 17.463.600 

20.3.2000 9091/2000 3.492.720 2.025.777.600 δρχ. 2.025.777.600 δρχ. - 12.154.665.600 δρχ. 580 δρχ. 20.956.320 
29.06.2001 6916/2001 Μείωση µετοχικού κεφαλαίου κατά δρχ.  15.193.332 µέσω µείωσης της ονοµαστικής 

αξίας της µετοχής από δρχ. 580 σε δρχ. 579,27 
12.139.472.268 δρχ. 579,27 δρχ. 20.956.320 

  Έκφραση του µετοχικού κεφαλαίου σε € 35.625.744,00 € 1,70 € 20.956.320 
30.12.2003 179/2003 10.731.892 18.244.216,40 € 18.244.216,40 € - 53.869.960,40 € 1,70 € 31.688.212 
24.06.2004 8289/2004 7.922.053 13.467.490,10  13.467.490,10 67.337.450,50 € 1,70 € 39.610.265 

Αύξηση ονοµ. 
αξίας µετοχής 

5.545.437,10  5.545.437,10 72.882.887,60 1,84 € 39.610.265 

05.07.2006 
8157/2006 

 Μείωση ονοµ. 
αξίας µετοχής 

-20.993.440,45 € Μείωση ΜΚ κατά 20.993.440,45 € µε  ισόποση 
(µερική) διαγραφή ζηµιών παρελθουσών 
χρήσεων 

51.889.447,15 1,31 € 39.610.265 

ΣΥΝΟΛΟ      51.889.447,15 € 1,31 € 39.610.265 

   

∆εν υφίσταται πρόγραµµα δικαιώµατος αγοράς µετοχών για τα µέλη του ∆.Σ. και το προσωπικό της Εταιρείας. 
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555...333...   ΜΜΜέέέτττοοοχχχοοοιιι    

 

Η µετοχική σύνθεση της Εταιρείας (µέτοχοι µε ποσοστό ίσο / µεγαλύτερο του 2%) σύµφωνα µε το µετοχολόγιο 
της 31.12.2006 παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:  
 
ΜΕΤΟΧΟΙ ΑΡ. 

ΜΕΤΟΧΩΝ 
(%) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε. 20.131.987 50,83% 

∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ Π. ∆ΙΑΜΑΝΤΙ∆ΗΣ 3.001.907 7,58% 

ΜΗΛΙΟΣ Θ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1.662.019 4,20% 

ΑΚΡΟΠΟΛ - ΧΑΡΑΓΚΙΩΝΗΣ Α.Ε. 1.118.178 2,82% 

ALPHA TRUST ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  ΜΕΤΟΧΙΚΟ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

1.020.364 2,58% 

ALPHA TRUST ΑΝ∆ΡΟΜΕ∆Α ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 

907.762 2,29% 

Επενδυτικό κοινό 11.768.048 29,71% 

ΣΥΝΟΛΟ 39.610.265 100,00% 

 
 

Η µετοχική σύνθεση της Εταιρίας ( µέτοχοι µε ποσοστό ίσο / µεγαλύτερο του 2%) σύµφωνα µε το µετοχολόγιο 
της 30.04.2007 παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα : 

ΜΕΤΟΧΟΙ ΑΡ. 
ΜΕΤΟΧΩΝ 

(%) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε. 20.131.987 50,83% 

∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ Π. ∆ΙΑΜΑΝΤΙ∆ΗΣ 4.091.007 10,33% 

ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 1.940.000 4,90% 

ΜΗΛΙΟΣ Θ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1.840.317 4,65% 

ALPHA TRUST ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  ΜΕΤΟΧΙΚΟ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

1.020.364 2,58% 

ALPHA TRUST ΑΝ∆ΡΟΜΕ∆Α ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 

806.976 2,04% 

Επενδυτικό κοινό 9.779.614 24,69% 

ΣΥΝΟΛΟ 39.610.265 100,00% 

 

 

Η Εταιρεία δεν έχει στην κατοχή της Ίδιες Μετοχές. 
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555...444...   ΚΚΚααατττααασσστττααατττ ιιικκκόόό   

Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 1918 µε την επωνυµία «Α. ΚΑΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Η επωνυµία της Εταιρείας, µε βάσει απόφαση της Β’ 
Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρείας της 30.07.2001, άλλαξε σε «Α. ΚΑΜΠΑΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» µε τον διακριτικό τίτλο «Α. ΚΑΜΠΑΣ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε». Η τροποποίηση  της επωνυµίας εγκρίθηκε µε την µε αρ. πρωτ. Κ2-11443/17-8-2001 απόφαση 
του Υπ. Ανάπτυξης. 

 

Στην Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της 20ης Φεβρουαρίου 2003 τροποποιήθηκε εκ νέου η 
επωνυµία της Εταιρείας η οποία διαµορφώθηκε ως εξής: 

Επωνυµία:            «REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»  

∆ιακριτικός τίτλος: «REDS Α.Ε». 

 

 

Η αλλαγή αυτή εγκρίθηκε µε την Κ2-3082/14.03.2003 Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης.  

Η Εταιρεία είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης µε αριθµό µητρώου 
13564/06/Β/86/123. Η REDS A.E. υπάγεται στο Ν. 2190 -περί Ανωνύµων Εταιριών- και στις αντίστοιχες 
αποφάσεις των ∆ιοικητικών Συµβουλίων του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 
δεδοµένου ότι µετοχές της είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών. 

Η έδρα της Εταιρείας είναι στο ∆ήµο Αµαρουσίου και τα κεντρικά της γραφείο στην οδό Ακακιών 39 και 
Μονεµβασίας 25.  

Η διάρκειά της έχει οριστεί σε 50 έτη αρχίζοντας από την 26.09.1968. 

Το ΑΦΜ της Εταιρείας είναι: 094007180 και υποβάλλει τις φορολογικές της δηλώσεις στην  Φ.Α.Ε.Ε. Αθηνών. 

 

Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆.Σ.) της REDS, σύµφωνα µε τα άρθρα 10 και 11 του καταστατικού της, όπως αυτά 
ισχύουν, προβλέπονται τα ακόλουθα: 

1. Η Εταιρεία, η οποία είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.),  διοικείται από ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο  αποτελούµενο από πέντε (5) έως και εννέα (9) µέλη, εκτελεστικά και µη εκτελεστικά, κατά την 
έννοια και τους ορισµούς του Ν. 3016/2002, όπως  τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων µε ψηφοφορία, τον 
τρόπο διεξαγωγής της οποίας καθορίζει η ίδια, και µε απόλυτη πλειοψηφία, δύνανται δε να 
επανεκλέγονται χωρίς κανένα χρονικό περιορισµό, αλλά και να ανακαλούνται οποτεδήποτε. 

3. Η ιδιότητα των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ως εκτελεστικών ή µη εκτελεστικών ορίζεται µε 
απόφαση του ίδιου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Ο αριθµός των µη εκτελεστικών µελών του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου δεν πρέπει να είναι µικρότερος του ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθµού των µελών. Αν 
προκύψει κλάσµα, στρογγυλοποιείται στον επόµενο ακέραιο αριθµό. 

4. ∆ύο τουλάχιστον  από τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που εκλέγει  η Γενική Συνέλευση των Μετόχων 
ορίζονται απ' αυτήν ως ανεξάρτητα κατά την έννοια του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002, όπως ισχύει. 

5. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορούν να είναι µέτοχοι της Εταιρείας ή και τρίτοι. Ειδικότερα τα 
ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου πρέπει κατά  τη διάρκεια της  θητείας  τους να  
µην  κατέχουν µετοχές σε ποσοστό µεγαλύτερο του µισού  εκατοστού  (0,5%) του µετοχικού κεφαλαίου της 
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Εταιρείας και να µην έχουν σχέση εξάρτησης µε την Εταιρεία ή µε  συνδεδεµένα µε αυτήν πρόσωπα, όπως 
η σχέση αυτή  προσδιορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002, όπως ισχύει. 

6. Η Εταιρεία, µέσα σε είκοσι ηµέρες από τη συγκρότηση σε σώµα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
υποχρεούται, µεταξύ άλλων που προβλέπονται στο νόµο και στο καταστατικό της, να υποβάλει στην 
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης που εξέλεξε τα ανεξάρτητα  µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου. Οµοίως, µέσα  στην ίδια προθεσµία  υποβάλλεται στην Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς και το πρακτικό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, στο οποίο ορίζεται η ιδιότητα του κάθε 
µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ως εκτελεστικού ή µη εκτελεστικού. 

7. Η θητεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι τριετής (τρία έτη) και παρατείνεται χωρίς 
διατυπώσεις µέχρι τη συγκρότηση σε σώµα του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου που εκλέγεται από την 
Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους λήξης  της θητείας  του  απερχόµενου ∆ιοικητικού  Συµβουλίου,  µη 
δυνάµενη σε κάθε περίπτωση να υπερβεί τα τέσσερα (4) έτη. 

8. Σε περίπτωση που κενωθεί για οποιοδήποτε λόγο (θάνατος, παραίτηση, έκπτωση, κλπ.) θέση συµβούλου 
µε οποιαδήποτε ιδιότητα πριν από τη λήξη της θητείας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, οι  υπόλοιποι 
Σύµβουλοι, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), υποχρεούνται αµελλητί να  εκλέξουν προσωρινό σύµβουλο 
αντίστοιχης ιδιότητας σε αναπλήρωση εκείνου που παραιτήθηκε, εξέλιπε ή για οποιοδήποτε λόγο κατέστη 
έκπτωτος, µέχρι την πρώτη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία µπορεί είτε να εγκρίνει την 
εκλογή αυτή και για το υπόλοιπο  διάστηµα της θητείας, είτε να εκλέξει  άλλο σύµβουλο για το υπόλοιπο 
της θητείας. Σε κάθε περίπτωση οι πράξεις των προσωρινών συµβούλων από την εκλογή τους µέχρι την 
έγκριση ή µη του διορισµού τους από τη Γενική Συνέλευση είναι έγκυρες. 

9. Το πρακτικό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µε το οποίο εκλέγεται προσωρινό ανεξάρτητο µέλος, σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα στην αµέσως προηγούµενη  παράγραφο, υποβάλλεται εντός είκοσι (20) ηµερών στην 
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κατ' επιταγή της διάταξης της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002, 
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 περ. γ' του Ν. 3091/2002. 

10.   Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εκλέγει µεταξύ των µελών του τον Πρόεδρο και προαιρετικά Αντιπρόεδρο. Το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να ορίσει ένα ή περισσότερα από τα εκτελεστικά του µέλη ως ∆ιευθύνοντες 

Συµβούλους . Η ιδιότητα του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου ή του Προέδρου µπορεί να συµπίπτει στο ίδιο 

πρόσωπο. 

Όταν ο Πρόεδρος κωλύεται για οποιαδήποτε αιτία στην άσκηση των καθηκόντων του, τον αναπληρώνει ο 
τυχόν εκλεγείς ∆ιευθύνων Σύµβουλος  ή οποιοσδήποτε άλλος σύµβουλος ορισθεί για το σκοπό αυτόν από 
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.  

11. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, σύµφωνα µε το άρθρο 16 του καταστατικού,  συνεδριάζει στη έδρα της 
Εταιρείας τουλάχιστον µία (1) φορά το µήνα τακτικά και έκτακτα όποτε παρουσιαστεί ανάγκη, ύστερα 
από πρόσκληση του Προέδρου που ορίζει ακριβώς τόπο και χρόνο.  

12. Τη σύγκληση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορούν ζητήσουν δύο (2) εκ των µελών του µε αίτηση τους 
προς τον πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µέσα σε 
προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να 
συγκαλέσει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µέσα στην παραπάνω προθεσµία ή εκπρόθεσµης σύγκλησης του, 
επιτρέπεται στα µέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µέσα 
σε προθεσµία πέντε (5) ηµερών από τη λήξη του δεκαήµερου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση 
στα λοιπά µέρη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω πρόσκληση τους πρέπει µε ποινή 
απαράδεκτου να αναφέρονται µε σαφήνεια και τα θέµατα µε τα οποία θα απασχοληθεί το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο. 
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13. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο , είτε στην ηµεδαπή 
είτε στη αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα µέλη του 
και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγµατοποίηση της συνεδρίασης και στη λήξη αποφάσεων. 

14 Σύµφωνα µε το άρθρο 17 του καταστατικού κάθε Σύµβουλος µπορεί να αντιπροσωπεύει µόνο έναν 
απόντα Σύµβουλο. Κανένας Σύµβουλος δεν µπορεί να αντιπροσωπευτεί από τρίτο πρόσωπο µη 
Σύµβουλο. 

  

Σύµφωνα µε τον Εσωτερικό Κανονισµό οι αρµοδιότητες των εκτελεστικών και µη εκτελεστικών µελών του ∆.Σ. 
της REDS έχουν ως εξής:  

 

Αρµοδιότητες Εκτελεστικών Μελών ∆.Σ. 

Σύµφωνα µε τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας της REDS, ο οποίος εγκρίθηκε  µε το υπ΄αριθµ.1200/15-11-
2002 Πρακτικό από το ∆.Σ. της REDS, τα εκτελεστικά µέλη του ∆.Σ. είναι αρµόδια και επιφορτισµένα µε την 
ευθύνη εκτέλεσης των αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τη διαρκή παρακολούθηση των εργασιών 
της Εταιρείας. 

Οι αµοιβές των εκτελεστικών µελών του ∆.Σ. είναι ανάλογες του χρόνου απασχόλησής τους για την άσκηση των 
καθηκόντων τους. Εγκρίνονται από τη ΓΣ των µετόχων κατόπιν εισήγησης του ∆Σ και καθορίζονται σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920. Το σύνολο των αµοιβών τους, αναφέρεται σε χωριστή κατηγορία στο 
προσάρτηµα των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας. 

Πρόεδρος ∆Σ 

Οι αρµοδιότητες του Προέδρου είναι οι εξής: 

� Προγραµµατισµός συνεδριάσεων µε τρόπο που να διασφαλίζεται η συµµετοχή της πλειοψηφίας των µελών 
του ∆Σ 

� Προετοιµασία ηµερήσιας διάταξης σε συνεργασία µε τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της Εταιρείας. 

� Έλεγχος  σε θέµατα ποιότητας και ταχύτητας και ροής της πληροφόρησης µεταξύ των µελών του ∆.Σ., του 
∆.Σ. και του Γ.∆. 

� ∆ιασφάλιση της συµµόρφωσης της Εταιρείας µε τις υποχρεώσεις της έναντι των αρχών και των µετόχων, 
καθώς και της συµµόρφωσης µε τον ΕΚΛ, τη νοµοθεσία περί Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης και τους νόµους 
γενικά. 

� Λοιπές αρµοδιότητες που προβλέπει το Καταστατικό. 

Αντιπρόεδρος ∆Σ 

Ο Αντιπρόεδρος του ∆Σ αντικαθιστά τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας του και στην περίπτωση αυτή έχει 
όλα τα καθήκοντα και τις αρµοδιότητες του Προέδρου ή οποιαδήποτε αρµοδιότητα του ανατεθεί από το ∆Σ. 

∆ιευθύνων Σύµβουλος 

Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος µεριµνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του ∆Σ. Εισηγείται στο ∆Σ τη στρατηγική 
ανάπτυξης και τα επιχειρησιακά σχέδια της Εταιρείας και µετά την έγκρισή τους φροντίζει για την εφαρµογή της, 
ενώ παρακολουθεί την απόδοση του έργου της Εταιρείας. 

 Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος αποφασίζει για: 
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� Τον επιχειρησιακό και επιχειρηµατικό σχεδιασµό και προγραµµατισµό, τον έλεγχο, παρακολούθηση και 
αναθεώρηση αυτού, τα οποία εισηγείται προς το ∆Σ της Εταιρείας, και την υλοποίηση αυτών. 

� Τη σύναψη συµφωνιών συνεργασίας ή ανάληψης έργων µέχρι του ποσού εκείνου που ορίζει το ∆Σ. 

� Το σύστηµα αξιολόγησης και την πολιτική  προσωπικού της Εταιρείας.. 

� Την πρόσληψη των ∆ιευθυντικών στελεχών, πρώτου επιπέδου, κατά τη διάκριση του άρθρου 2.4 του 
Κανονισµού, τον καθορισµό της αµοιβής τους και την αξιολόγηση αυτών. Η απόφαση του ∆ιευθύνοντος 
Συµβούλου για την πρόσληψη και αµοιβή των ∆ιευθυντικών Στελεχών 1ου επιπέδου υποβάλλεται προς 
επικύρωση στο ∆Σ. 

Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος είναι υπεύθυνος για: 

� Την ανάπτυξη των εργασιών της Εταιρείας και την αποδοτική οργάνωση και λειτουργία της, ενηµερώνοντας 
σχετικά το ∆.Σ. 

� Την εισήγηση στο ∆Σ επί θεµάτων που άπτονται του ΕΚΛ της Εταιρείας και την ενηµέρωση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου σχετικά µε την πορεία της Εταιρείας, την πολιτική αµοιβών και προσωπικού εν γένει αυτής. 

� Ασκεί τις αρµοδιότητες που του εκχωρούνται ή του ανατίθενται από το ∆.Σ. 

Αρµοδιότητες Μη Εκτελεστικών Μελών ∆.Σ. 

Τα µη Εκτελεστικά Μέλη έχουν την ευθύνη της εποπτείας των εταιρικών δραστηριοτήτων,  προσθέτοντας αξία µε 
τη συµπλήρωση γνώσεων και εµπειρίας. συµβάλλοντας  µε τη γνώση και εµπειρία τους στην προαγωγή των 
εταιρικών ζητηµάτων 

Οι αµοιβές των µη εκτελεστικών µελών του ∆Σ είναι ανάλογες του χρόνου απασχόλησής τους για την άσκηση 
των καθηκόντων τους. Εγκρίνονται από τη ΓΣ των µετόχων κατόπιν εισήγησης του ∆Σ και καθορίζονται 
σύµφωνα µε το ΚΝ 2190/1920. Το σύνολο των αµοιβών τους, αναφέρεται σε χωριστή κατηγορία στο 
προσάρτηµα των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας. 

Οι βασικές αρµοδιότητές τους είναι οι εξής: 

� ∆ιαµόρφωση ανεξάρτητων εκτιµήσεων σχετικά µε τη στρατηγική της Εταιρείας. 

� Υποβολή εκθέσεων/ αναφορών, ανεξάρτητα από αυτές του ∆Σ, προς την τακτική ή έκτακτη ΓΣ, εφόσον 
κρίνεται αναγκαίο από αυτούς. 

� Παρακολούθηση σύγκρουσης συµφερόντων (µετόχων, λοιπών stakeholders). 

 

Το καταστατικό της Εταιρείας δεν περιέχει διατάξεις που να αποκλίνουν από τις αντίστοιχες του Κ.Ν. 2190/1920. 

Σε περίπτωση συνάψεως συµβάσεως παροχής δικαιώµατος ενεχύρου επί µετοχών της Εταιρείας επιτρέπεται να 
συµφωνείται ότι το δικαίωµα ψήφου θα ανήκει στον ενεχυρούχο δανειστή. Επίσης σε περίπτωση συστάσεως 
επικαρπίας επί µετοχών της Εταιρείας επιτρέπεται να συµφωνείται µεταξύ του επικαρπωτή και του κυρίου των 
µετοχών ότι το εκ της µετοχής δικαίωµα ψήφου ανήκει στον κύριο αυτών. 

Οι Γενικές Συνελεύσεις των µετόχων συγκαλούνται µε πρόσκληση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Η πρόσκληση 
πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον το οίκηµα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης καθώς και τα 
θέµατα της ηµερησίας διάταξης µε σαφήνεια, να τοιχοκολλάται σε εµφανή θέση του καταστήµατος της Εταιρείας 
και να δηµοσιεύεται πριν την ηµεροµηνία η οποία έχει οριστεί για τη συνεδρίασή της, δέκα τουλάχιστον πλήρεις 
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ηµέρες πριν στο Φ.Ε.Κ. και είκοσι τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν στον ηµερήσιο τύπο. Σε περίπτωση 
επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης η πρόσκληση πρέπει να δηµοσιεύεται πέντε τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες 
πριν την ηµεροµηνία η οποία έχει οριστεί για τη συνεδρίασή της στο Φ.Ε.Κ. και δέκα τουλάχιστον πλήρεις 
ηµέρες πριν στον ηµερήσιο τύπο. 

Κάθε µέτοχος δικαιούται να µετέχει στη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε 
µέσω πληρεξουσίου. Για να µετάσχει µέτοχος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει για τις 
αποϋλοποιηµένες µετοχές τη σχετική βεβαίωση του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (ΚΑΑ) στο Ταµείο της 
Εταιρείας ή στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε 
τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ηµεροµηνία. Μέσα στην 
ίδια προθεσµία πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία τα έγγραφα εκπροσώπησης. Μέτοχοι που δεν 
συµµορφώνονται µε τα παραπάνω θα µετέχουν στη Γενική Συνέλευση µόνο µε την άδειά της. 

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά µία φορά για κάθε εταιρική χρήση και το πολύ µέσα σε έξι µήνες µετά τη 
λήξη της. ∆έκα ηµέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε µέτοχος µπορεί να πάρει από την Εταιρεία 
τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου και των 
ελεγκτών. 

Αναφορικά µε τα δικαιώµατα των µετόχων βλέπε και Ενότητα 7.6 «∆ικαιώµατα Μετόχων». 

 

555...555...   ΘΘΘεεεσσσµµµιιικκκόόό   ΠΠΠλλλαααίίίσσσιιιοοο   τττηηηςςς   ΛΛΛεεειιιτττοοουυυρρργγγίίίαααςςς   τττηηηςςς   ΕΕΕττταααιιιρρρεεε ίίίαααςςς   

 

Ο Όµιλος της «REDS» και των θυγατρικών της Εταιρειών δραστηριοποιείται κυρίως στον τοµέα του Real Estate 
(επενδύσεις και ανάπτυξη ακινήτων). 

∆εν υφίσταται ειδικό νοµοθετικό πλαίσιο, το οποίο να διέπει τον τοµέα δράσης της Εταιρίας, ισχύουν οι περί 
ανωνύµων εταιριών διατάξεις και οι διατάξεις που διέπουν τις επαγγελµατικές µισθώσεις, τη φορολογία 
ακινήτων, τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος, τις δηµόσιες συµβάσεις, στο βαθµό που η Εταιρία 
συµµετέχει σε διαγωνισµούς για την ανάθεση συµβάσεων αξιοποίησης-ανάπτυξης ακινήτων, καθώς και οι 
διατάξεις του Αστικού Κώδικα για τις συµβάσεις εκτέλεσης έργων ή παροχής υπηρεσιών. 

 ∆εν υπάρχουν δεσµεύσεις ή/και περιορισµοί εντός του θεσµικού πλαισίου των δραστηριοτήτων του Οµίλου που 
να δεσµεύουν ή να περιορίζουν κάποια από τις δραστηριότητές της, πέραν των προβλεπόµενων από τις 
ισχύουσες διατάξεις και τους ισχύοντες νόµους. 

 

555...666...   ΠΠΠλλληηηρρροοοφφφοοορρρίίίεεεςςς    γγγιιιααα   τττ ιιιςςς    ΜΜΜεεετττοοοχχχέέέςςς   τττηηηςςς   ΕΕΕττταααιιιρρρεεε ίίίαααςςς   

 

Οι µετοχές της Εταιρείας είναι άϋλες κοινές ονοµαστικές,  διαπραγµατεύονταν δε στην Κατηγορία «Μεσαίας  &  
Μικρής Κεφαλαιοποίησης» του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, έως την 09/04/2007.  Με απόφαση του ∆.Σ. του Χ.Α. 
της 03/04/2007 οι µετοχές της Εταιρίας διαπραγµατεύονται από την 10/4/2007, στην Κατηγορία «Μεγάλης 
Κεφαλαιοποίησης»  και έχουν εκδοθεί βάσει των διατάξεων του νόµου 2190/1920 και του καταστατικού της  
REDS (βλ. Ενότητα «Μετοχικό Κεφάλαιο»).  

Ο κωδικός ISIN (internatiοnal Security Identificatiοn Number) της µετοχής της REDS είναι GRS106003007. 
Αρµόδιος φορέας για την τήρηση του σχετικού αρχείου των άϋλων µετοχών είναι η Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών 
Α.Ε., Πλατεία Μαυροκορδάτου & Αχαρνών 17, 104 38 Αθήνα.  

Οι µετοχές διαπραγµατεύονται σε ευρώ.  

Η µονάδα διαπραγµάτευσης των µετοχών στο Χ.Α. είναι µία (1) άϋλη κοινή ονοµαστική  µετοχή.  
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∆ικαιώµατα Μετόχων 

Η Εταιρεία έχει εκδώσει µόνο κοινές ονοµαστικές  µετοχές. Κάθε µετοχή της Εταιρείας ενσωµατώνει όλα τα 
δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται από το Νόµο και το Καταστατικό της Εταιρείας. Η κατοχή 
του τίτλου της µετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή από τον κύριο αυτής των όρων του 
καταστατικού της Εταιρείας και των νοµίµων αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των µετόχων, έστω και αν 
δεν έλαβαν µέρος σε αυτές οι µέτοχοι. 

Η ευθύνη των µετόχων περιορίζεται στην ονοµαστική αξία των µετοχών που κατέχουν. Οι µέτοχοι συµµετέχουν 
στη διοίκηση και τα κέρδη της Εταιρείας σύµφωνα µε το Νόµο και τις διατάξεις του Καταστατικού. Τα 
δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε µετοχή ακολουθούν αυτή σε οποιονδήποτε 
καθολικό ή ειδικό διάδοχο του µετόχου. 

Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν περιέχει ειδικά δικαιώµατα υπέρ συγκεκριµένων µετόχων. 

 

∆ικαίωµα Μερίσµατος  

Μέρισµα δικαιούται κάθε µέτοχος που αναγράφεται στο τηρούµενο από την Εταιρεία µητρώο µετόχων κατά 
την ηµεροµηνία έγκρισης των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση των 
µετόχων. 

Το ελάχιστο µέρισµα που διατίθεται ετησίως στους µετόχους της Εταιρείας δεν µπορεί να είναι µικρότερο του 
35% των προ φόρων κερδών της, αφαιρουµένου του τακτικού αποθεµατικού και του αναλογούντα φόρου ή το 
6% του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, όποιο ποσό είναι µεγαλύτερο. Εφόσον η Γενική Συνέλευση µε 
απόφαση της µε πλειοψηφία τουλάχιστον 80% αποφασίσει τη µη διανοµή του µερίσµατος, το µη διανεµόµενο 
µέρισµα κεφαλαιοποιείται και εκδίδονται για το σκοπό αυτό νέες µετοχές που διατίθενται δωρεάν στους 
δικαιούχους µετόχους. Μέρισµα δεν διανέµεται µόνο αν η Γενική Συνέλευση, µε πλειοψηφία 95% τουλάχιστον 
του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου αποφασίσει κάτι τέτοιο. 

Η Εταιρεία δύναται να µοιράσει προσωρινό µέρισµα µε απόφαση του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου εφόσον 20 
τουλάχιστον ηµέρες προηγουµένως έχει δηµοσιεύσει σχετική λογιστική κατάσταση. Το προσωρινό µέρισµα 
δεν µπορεί να υπερβεί το 50% των καθαρών κερδών της λογιστικής κατάστασης.  

Το µέρισµα κάθε µετοχής πληρώνεται εντός 2 µηνών από την ηµεροµηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 
που ενέκρινε τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Ο τόπος και ο τρόπος καταβολής ανακοινώνεται µε 
δηµοσιεύσεις στον τύπο. 

Τα µερίσµατα που δεν έχουν ζητηθεί για µια πενταετία από τότε που κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται 
υπέρ του ∆ηµοσίου. 

 

∆ικαιώµατα ψήφου 

Κάθε µετοχή παρέχει το δικαίωµα µιας ψήφου. Συγκύριοι µετοχής για να έχουν δικαίωµα ψήφου, πρέπει να 
υποδείξουν στην Εταιρεία εγγράφως ένα κοινό εκπρόσωπο για τη µετοχή αυτή, ο οποίος θα τους 
εκπροσωπήσει στη Γενική Συνέλευση µέχρι δε τον καθορισµό αυτόν αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωµάτων 
τους. 

Οι µέτοχοι ενασκούν τα δικαιώµατα τους σε σχέση µε τη ∆ιοίκηση της Εταιρείας µόνο µέσω των Γενικών 
Συνελεύσεων, έξω δε από αυτή, µόνο στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόµος. 

Κάθε µέτοχος δικαιούται να µετέχει στη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε 
µέσω εξουσιοδοτηµένου έστω και µε απλή επιστολή. Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία κατάθεσης των µετοχών, 
προκειµένου να συµµετέχει ο µέτοχος στις Γενικές Συνελεύσεις των µετόχων της Εταιρείας, εφαρµόζονται τα 
προβλεπόµενα στις περί ανωνύµων εταιριών διατάξεις, στον Κανονισµό Λειτουργίας και εκκαθάρισης του 
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Συστήµατος Άϋλων Τίτλων του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει. Μέτοχοι που δεν 
συµµορφώνονται µε τα παραπάνω θα µετέχουν στη Γενική Συνέλευση µόνο µε την άδειά της. 

∆ικαιώµατα προτίµησης  

Οι µέτοχοι έχουν δικαίωµα προτίµησης σε κάθε µελλοντική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, 
που δεν γίνεται µε εισφορά εις είδος ή έκδοσης οµολογιών µε δικαίωµα µετατροπής τους σε µετοχές, ανάλογα 
µε τη συµµετοχή τους στο υφιστάµενο µετοχικό κεφάλαιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 13, παρ. 5 του Κ.Ν. 
2190/1920 και το άρθρο 6 παρ. 8 του Καταστατικού της Εταιρείας.  

∆ικαίωµα στο προϊόν της εκκαθάρισης  

Σε περίπτωση εκκαθάρισης της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση ορίζει δυο έως τρεις εκκαθαριστές οι οποίοι 
έχουν όλα τα δικαιώµατα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και όποια άλλα τους ανατεθούν από τη Γενική 
Συνέλευση. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο παύει να υφίσταται µε τον ορισµό των εκκαθαριστών. Οι εκκαθαριστές 
πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεµείς υποθέσεις της εταιρείας, να ενεργήσουν απογραφή 
της εταιρικής περιουσίας και να δηµοσιεύσουν ισολογισµό στον Τύπο και το τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε. της 
Εφηµερίδας της Κυβέρνησης. Οι λογαριασµοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και µετά 
το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές αποδίδουν τις εισφορές των µετόχων και διανέµουν το υπόλοιπο 
προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους µετόχους, κατά το λόγο της συµµετοχής τους στο 
καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο.  

 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας  

Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 5% του καταβεβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου, µεταξύ άλλων, έχουν δικαίωµα: 

1. Με αίτησή τους 5 ηµέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να ζητήσουν από το ∆.Σ. να α) 
ανακοινώσει στη Γ.Σ. τα ποσά που καταβλήθηκαν κατά την τελευταία διετία στα µέλη του ∆.Σ. ή τα 
διευθυντικά της στελέχη , β) να παρέχει τις αιτούµενες πληροφορίες προκειµένου να εκτιµηθούν τα θέµα 
της ηµερήσιας διάταξης. 

2. Να ζητήσουν η λήψη αποφάσεων σε θέµα ηµερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης να γίνει µε 
ονοµαστική κλήση. 

3. Να αιτηθούν τη σύγκλιση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
υποχρεούται να συγκαλέσει τη Συνέλευση αυτή εντός τριάντα (30) ηµερών από την κατάθεση της αίτησης 
στον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Στην αίτηση, οι αιτούντες µέτοχοι οφείλουν να αναφέρουν τα 
θέµατα για τα οποία καλείται να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση. 

4. Να ζητήσουν τη αναβολή λήψης απόφασης από Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση για µία φορά και να 
οριστεί νέα Γενική Συνέλευση εντός 30 ηµερών από την ηµεροµηνία αναβολής.  

5. Να ζητήσουν από το Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, τον έλεγχο της Εταιρείας, σύµφωνα µε τα 
άρθρα 40, 40ε του Ν. 2190/1920.  

Οι µέτοχοι που ασκούν τα παραπάνω δικαιώµατα µειοψηφίας, οφείλουν να έχουν καταθέσει για τις 
απουλοποιηµένες µετοχές τη σχετική βεβαίωση του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (Κ.Α.Α.) που τους παρέχει 
τα δικαιώµατα αυτά και να την τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους και µέχρι την 
ηµεροµηνία της Γενικής Συνέλευσης. Επιπλέον οι µέτοχοι που ζητούν όσα αναφέρονται στο (5) πρέπει µέχρι 
την έκδοση απόφασης επί της αίτησης τους να έχουν κατατεθειµένες τις µετοχές που τους παρέχουν το 
παραπάνω δικαίωµα στο Ταµείο Παρακαταθηκών, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη 
αναγνωρισµένη Ελληνική τράπεζα, µέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όµως για χρονικό διάστηµα όχι 
µικρότερο των 30 ηµερών από την υποβολή της αίτησης. 

Κάθε µέτοχος µπορεί να ζητήσει, δέκα (10) ηµέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, τις ετήσιες 
οικονοµικές καταστάσεις και τις σχετικές εκθέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας  



                                         52 

∆ιαπραγµατευσιµότητα των µετοχών 

Οι µετοχές της Εταιρείας είναι ελεύθερα διαπραγµατεύσιµες. Μονάδα διαπραγµάτευσης είναι µία (1) άϋλη 
κοινή ανώνυµη µετοχή.  

Προτάσεις εξαγοράς 

∆εν υφίστανται δεσµευτικές προσφορές εξαγοράς ή/και κανόνες υποχρεωτικής εκχώρησης των µετοχών. ∆εν 
έγινε καµία δηµόσια προσφορά αγοράς ή ανταλλαγής από τρίτους του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας 
κατά την τελευταία και τρέχουσα χρήση. 

Φορολογία Μερισµάτων 

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΚΕΡ∆Η 

Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία (Ν. 2238/1994), οι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο εταιρίες (πλην 
Τραπεζών) βαρύνονται µε φόρο 29% επί των φορολογητέων κερδών τους πριν από οποιαδήποτε διανοµή.  

Έτσι, τα µερίσµατα διανέµονται από ήδη φορολογηθέντα στο νοµικό πρόσωπο κέρδη και εποµένως ο µέτοχος 
δεν έχει καµία φορολογική υποχρέωση επί του ποσού των µερισµάτων που εισπράττει. 

Ως χρόνος απόκτησης του εισοδήµατος από τα µερίσµατα λογίζεται η ηµεροµηνία έγκρισης του Ισολογισµού 
από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας. 

Λοιπές Φορολογικές Κρατήσεις  

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου, από τα κέρδη τα οποία πραγµατοποιούν σε κάθε χρήση οι θυγατρικές 
εταιρίες και διανέµονται µερίσµατα, το µέρος των µερισµάτων που αντιστοιχεί στη µητρική εταιρεία 
καταβάλλεται κατά την επόµενη χρήση (εκτός αν δοθεί προµέρισµα στην ίδια χρήση), και συνεπώς περιέχεται 
στα κέρδη της µητρικής εταιρείας της επόµενης χρήσης. Τα δε µερίσµατα από τα κέρδη της µητρικής εταιρείας 
που σχηµατίζονται κατά ένα µέρος από τα διανεµόµενα κέρδη των Εταιρειών στις οποίες συµµετέχει, εφόσον 
διανεµηθούν, καταβάλλονται στην επόµενη από τη λήψη τους χρήση. Επιπρόσθετα σηµειώνεται ότι για το 
µέρος των κερδών της µητρικής Εταιρείας που προέρχεται από µερίσµατα προσδιορίζεται φορολογητέο ποσό 
5% το οποίο στη συνέχεια φορολογείται µε συντελεστή 29%, καθόσον αυτά έχουν ήδη φορολογηθεί στην πηγή 
τους. 
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666...    ΧΧΧΡΡΡΗΗΗΜΜΜΑΑΑΤΤΤΙΙΙΣΣΣΤΤΤΗΗΗΡΡΡΙΙΙΑΑΑΚΚΚΑΑΑ   ΣΣΣΤΤΤΟΟΟΙΙΙΧΧΧΕΕΕΙΙΙΑΑΑ   ΤΤΤΗΗΗΣΣΣ   ΜΜΜΕΕΕΤΤΤΟΟΟΧΧΧΗΗΗΣΣΣ   ΤΤΤΗΗΗΣΣΣ   ΕΕΕΤΤΤΑΑΑΙΙΙΡΡΡΕΕΕΙΙΙΑΑΑΣΣΣ   

 
 
Οι µετοχές της Εταιρείας είναι εισηγµένες στο Χ.Α. από το 1920.  
 
Η τιµή της µετοχής την 31.12.2006 διαµορφώθηκε σε 2,71 € ενώ η χρηµατιστηριακή αξία της Εταιρείας την ίδια 
ηµεροµηνία ανήλθε σε 107.343.818. Η τιµή της µετοχής την 30.04.2007 διαµορφώθηκε σε 4,08 € ενώ η 
χρηµατιστηριακή αξία της Εταιρείας την ίδια ηµεροµηνία ανήλθε σε 161.609.881 €.   
 
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει συνοπτικά στατιστικά στοιχεία που αφορούν στην εξέλιξη της µετοχής στο 
ΧΑ  για την περίοδο 01.01.2006-30.04.2007: 
 
Αναπροσαρµοσµένη Τιµή Μετοχής  01.01.2006-30.04.2007 

(σε €) 
Μέση Τιµή 2,62 
Κατώτατη Τιµή  2,05 
Ανώτατη Τιµή 4,08 
Μέσος ηµερήσιος όγκος συναλλαγών (τεµάχια) 58.120 
Καθαρό µέρισµα µετοχής χρήσης 2006 0,01 
Μερισµατική απόδοση (% επί της µέσης τιµής) 0,38% 

 
Στον παρακάτω πίνακα αναφέρεται η τιµή κλεισίµατος της µετοχής της τελευταίας συνεδρίασης κάθε µήνα και η 
αξία του συνολικού µηνιαίου όγκου συναλλαγών. 
 

Ηµεροµηνία 
Κλείσιµο (σε 

€) 

Συνολικός µηνιαίος 
όγκος συναλλαγών 

(τεµάχια) 

Συνολική µηνιαία 
αξία συναλλαγών 

(σε €) 

31/1/2006 2,63 2.441.983 5.939.077 
28/2/2006 2,24 1.472.150 3.905.511 
31/3/2006 2,21 511.281 1.116.810 
28/4/2006 2,21 261.015 583.084 
31/5/2006 2,38 1.242.079 3.091.783 
30/6/2006 2,24 472.311 1.054.826 
31/7/2006 2,27 167.640 369.283 
31/8/2006 2,24 293.048 665.913 
29/9/2006 2,30 323.034 727.650 
31/10/2006 2,68 1.829.691 4.726.884 
30/11/2006 2,60 1.247.275 3.422.649 
29/12/2006 2,71 1.296.677 3.441.253 
31/1/2007 3,58 3.546.821 11.165.156 
28/2/2007 3,38 2.203.361 7.899.238 
30/3/2007 3,38 924.647 2.999.402 
30/4/2007 4,08 1.004.574 3.782.725 

 
 
 
 
 
 
 



                                         54 

Στο παρακάτω γράφηµα παρουσιάζεται η εξέλιξη της τιµής των µετοχών της Εταιρείας συγκριτικά µε το Γενικό 
∆είκτη του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και το δείκτη FTSE Χρηµατοοικονοµικών Υπηρεσιών στον οποίο ανήκει η 
Εταιρεία:   
 
 
 
 

Σύγκριση µετοχής REDS µε Γ.∆. ΧΑ και FTSE Χρηµ. Υπηρεσιών 
01.01.2006- 30.04.2007
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777...    ΣΣΣΤΤΤΟΟΟΧΧΧΟΟΟΙΙΙ    ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ    ΠΠΠΡΡΡΟΟΟΟΟΟΠΠΠΤΤΤΙΙΙΚΚΚΕΕΕΣΣΣ   

 

Τα επενδυτικά ακίνητα της εταιρίας αποτελούν το µεγαλύτερο στοιχείο του Ενεργητικού των Ενοποιηµένων 
Οικονοµικών της καταστάσεων, που αν και εµφανίζονται σε τιµές κόστους βάσει του ∆ΛΠ 40, ανέρχονται την 
31.12.2006 σε 107 εκ €. Το συνολικό χαρτοφυλάκιο ακινήτων της εταιρίας ανέρχεται την 31.12.2006 στα 117 εκ 
€, αν προστεθούν στα επενδυτικά ακίνητα και τα περίπου 10 εκ. € των προκαταβολών  λειτουργικών 
µισθώσεων.  

Η εταιρία σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε την 28.11.2006 είχε  ανακοινώσει την απόφασή της να 
εισέλθει δυναµικά στην αγορά της Ρουµανίας. Στα πλαίσια αυτής της απόφασης, έχει προσθέσει στο 
παραπάνω χαρτοφυλάκιο, και γνωστοποιήσει µε ανακοινώσεις της στο επενδυτικό κοινό,  δύο ακόµα ακίνητα 
από την αγορά της Ρουµανίας. Η εκτίµηση της συνολικής ολοκληρωµένης αξίας επένδυσης αυτών είναι 60 εκ €. 

Εκτός από την Ρουµανία η εταιρία σκοπεύει και εντός Ελλάδος να αναπτύξει γραφειακούς χώρους σε περιοχές 
νέου επιχειρηµατικού ενδιαφέροντος όπως η Ακαδηµία Πλάτωνος, όπου θα µεταφερθεί η έδρα του 
Χρηµατιστηρίου Αθηνών, καθώς και οικιστικά συγκροτήµατα. Να εκτελέσει ενδιάµεσους στόχους της συµφωνίας 
µε την LSGIE για το ακίνητο της ΚΑΝΤΖΑ  και να ολοκληρώσει την διαδικασία έκδοσης των οικοδοµικών αδειών 
και µίσθωσης των χώρων του Επιχειρηµατικού Πάρκου της Γυαλού.  

Συµµετέχει και θα συµµετάσχει επίσης σε επιχειρηµατικά σχήµατα  για διαγωνισµούς  εµπορικών, εκθεσιακών  
και συνεδριακών  κέντρων.  

Η εταιρία έχει αποφασίσει, λαµβάνοντας υπόψη τις καλές συνθήκες της αγοράς, να ρευστοποιήσει τις 
ολοκληρωµένες, σε λειτουργία επενδύσεις της και να χρηµατοδοτήσει, µερικώς µέσω αυτών τις νέες 
προγραµµατισµένες αναπτύξεις της σε Ελλάδα και Ρουµανία. 

Λαµβάνοντας υπόψη το τρέχων επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της εταιρίας, τους άµεσους στόχους της κατά το 
επόµενο χρονικό διάστηµα, την πείρα του προσωπικού της και τις δυνατότητες υλοποίησης µεγάλων έργων που 
αποτελεί ένα κεντρικό χαρακτηριστικό γνώρισµα του ευρύτερου Οµίλου στο οποίο ανήκει η Εταιρία, η πορεία 
της  εκτιµάται ότι θα είναι ιδιαίτερα δυναµική, πετυχηµένη και προσοδοφόρα κατά τα επόµενα χρόνια.    
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ΕΕΕΤΤΤΗΗΗΣΣΣΙΙΙΟΟΟ   ∆∆∆ΕΕΕΛΛΛΤΤΤΙΙΙΟΟΟ         
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888...    ΕΕΕΚΚΚΘΘΘΕΕΕΣΣΣΗΗΗ   ∆∆∆ΙΙΙΟΟΟΙΙΙΚΚΚΗΗΗΤΤΤΙΙΙΚΚΚΟΟΟΥΥΥ   ΣΣΣΥΥΥΜΜΜΒΒΒΟΟΟΥΥΥΛΛΛΙΙΙΟΟΟΥΥΥ               

 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ & ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

 
Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, 
 
Τα βασικά οικονοµικά µεγέθη της χρήσης 2006 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 φόρων 800 χιλ € περίπου έναντι ζηµιών 937 χιλ € περίπου το προηγούµενο 
έτος. Τα κέρδη του 2006 προέρχονται κυρίως από βελτίωση της κερδοφορίας του τοµέα Παροχής 
Υπηρεσιών κατά 1.000 χιλ € περίπου και το υπόλοιπο από  έκτακτο έσοδο απαλλοτρίωσης οικοπέδου. 

• Η εταιρία «ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ Α.Ε.» παρουσίασε κέρδη µετά φόρων 582 χιλ € περίπου έναντι κερδών 
2.007 χιλ € περίπου το προηγούµενο έτος. Η µείωση αυτή, παρά τη βελτίωση των µεικτών περιθωρίων 
κέρδους από 17% το 2005 σε 22% το 2006, οφείλεται στο ότι οι πωλήσεις του οικιστικού 
συγκροτήµατος «Lofos Edison», που αποτελεί και το µοναδικό έργο της εταιρίας, βαίνουν προς την 
ολοκλήρωσή τους. Το 2005 είχε ήδη ολοκληρωθεί το 86,03% αυτών. Το 2006 υλοποιήθηκε ένα  
πρόσθετο 9,94 % και το προοδευτικό ποσοστό ολοκλήρωσης πωλήσεων του έργου ανήλθε την 
31/12/2006 σε  95,97 %. Οι πωλήσεις του υπολειπόµενου 4,03% αναµένεται να ολοκληρωθούν εντός 
του α΄ εξαµήνου του 2007. Τα περιθώρια καθαρού κέρδους, µετά από φόρους, παραµένουν και τις δύο 
χρονιές σχεδόν αµετάβλητα κοντά στο 8%. 

• Η εταιρία «ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.» έχει το 2006 µηδενικό κύκλο εργασιών και παρουσιάζει κέρδη 
µετά φόρων 446 χιλ € περίπου, έναντι κερδών 25 χιλ € περίπου το 2005. Η κερδοφορία του 2006 
προήλθε από έκτακτο έσοδο απαλλοτρίωσης οικοπέδου. ∆απάνες σχετιζόµενες µε την ανάπτυξη του 
ακινήτου της στην περιοχή Κάντζα Παλλήνης, κεφαλαιοποιούνται στο λογαριασµό της εταιρίας 
«Επενδύσεις σε ακίνητα».  

• Η εταιρία «ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.» έχει µηδενικό κύκλο εργασιών και 
παρουσίασε ζηµιές µετά φόρων 106 χιλ € περίπου το 2006 έναντι ζηµιών µετά φόρων 40 χιλ € περίπου 
το 2005. ∆απάνες σχετιζόµενες µε την ανάπτυξη του ακινήτου της στην περιοχή Γυαλού Σπάτων 
κεφαλαιοποιούνται στο λογαριασµό της εταιρίας «Επενδύσεις σε ακίνητα».  

• Η εταιρία «PMS PARKING SYSTEMS A.E.» παρέµεινε αδρανής και το 2006. Παρουσίασε δε ζηµιές 
µετά φόρων 13 χιλ € περίπου όπως και το 2005.  

• Οι εταιρίες «KARTEREDA HOLDINGS LIMITED» µε έδρα την Κύπρο και «CLH ESTATE S.R.L.» µε 
έδρα τη Ρουµανία, 100% θυγατρική της πρώτης, αποτελούν νεοαποκτηθείσες θυγατρικές εταιρίες χωρίς 
σηµαντική δραστηριότητα και περιουσιακά στοιχεία το 2006, στις οποίες η Εταιρία συµµετέχει κατά 
100% άµεσα και έµµεσα αντίστοιχα.  

• Η εταιρία 3G A.E. στην οποία η Εταιρία συµµετέχει κατά 50% παρουσίασε το 2006 κέρδη  µετά φόρων 
127 χιλ € περίπου έναντι κερδών µετά φόρων 70 χιλ € περίπου το 2005. 

 
Συνοπτικά παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα οι µεταβολές των απλών και ενοποιηµένων στοιχείων της 
Εταιρίας ανά έτος : 
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 ΕΤΑΙΡΙΑ 
 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005 Μεταβολή 
Κύκλος εργασιών 6.955.713 6.735.793 3,3% 
Μεικτά κέρδη/(ζηµίες) 2.834.265 1.830.889 54,8% 
Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων 2.242.934 (43.816) 5.219,0% 
Κέρδη/(ζηµίες) µετά φόρων 800.838 (937.324) 185,4% 
 
 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 
 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005 Μεταβολή 
Κύκλος εργασιών 13.577.651 30.792.328 -55,9% 
Μεικτά κέρδη/(ζηµίες) 4.851.414 7.382.029 -34,3% 
Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων 3.864.565 4.461.991 -13,4% 
Κέρδη/(ζηµίες) µετά φόρων 2.033.481 2.669.904 -23,8% 
 
Το 2006 αποτελεί έτος εφαλτήριο της δυναµικής ανάπτυξης της Εταιρίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.  
 
Στις ήδη υπάρχουσες εκµεταλλεύσεις: 

• Εµπορικό και ψυχαγωγικό κέντρο «VESO MARE» στην Πάτρα Αχαΐας.  

• Ψυχαγωγικό και εµπορικό κέντρο «ESCAPE CENTER» στο Ίλιον Αττικής.  

• Οικιστικό συγκρότηµα «Lofos Edison» της θυγατρικής «ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ Α.Ε.» στην Παλλήνη 
Αττικής. Από το παραπάνω οικιστικό συγκρότηµα την 31/12/2006 είχαν πουληθεί 196 κατοικίες επί 
συνόλου 202.  

 
και στα εν εξελίξει έργα: 

• Ανάπτυξη των ακινήτων της Εταιρίας στην περιοχή Κάντζα Παλλήνης στα Μεσόγεια Αττικής. Η Εταιρία 
προχωρεί  τη διαδικασία πολεοδόµησης και έκδοσης οικοδοµικών αδειών για την επίτευξη των όρων 
της συµφωνίας που υπεγράφη την  28 Ιουλίου 2005,  µε την εταιρία «LA SOCIETE GENERALE 
IMMOBILLIERE ESPAGNE» (LSGIE), µέλος του Οµίλου S.C.C., για την πώληση του 100% των 
µετοχών της εταιρίας "ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.", µε τελικό αντάλλαγµα 70 εκ. € και χρονικό ορίζοντα 
ολοκλήρωσης το τέλος του 2009. 

• Ανάπτυξη των ακινήτων της Εταιρίας στην περιοχή Γυαλού Σπάτων στα Μεσόγεια Αττικής. Για την εν 
λόγω ανάπτυξη την 20/6/2006 υπεγράφη µε την εταιρία «MACARTHURGLEN HELLAS ΕΠΕ», 
προσύµφωνο πώλησης τµήµατος του ακινήτου ιδιοκτησίας της θυγατρικής «ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.», έναντι τιµήµατος 13,4 εκ. €. Το οριστικό συµβόλαιο πώλησης τελεί υπό την 
προϋπόθεση της έκδοσης οικοδοµικής αδείας. Εντός του 2006 η Εταιρία προχώρησε στη σύνταξη των 
αρχιτεκτονικών και περιβαλλοντικών µελετών που απαιτούνται για την έκδοση των συνολικών 
οικοδοµικών αδειών του ακινήτου. Συγχρόνως προχώρησε  στην έρευνα αγοράς για την  ανεύρεση 
υποψηφίων µισθωτών  για το εν λόγω ακίνητο. 

 
• Οικιστικό συγκρότηµα «Ampelia» στην περιοχή Κάντζα Παλλήνης «Τρίγωνο Καµπά». Η Εταιρία έχει 

ξεκινήσει την υλοποίηση 30  κατοικιών επί ιδιόκτητου οικοπέδου της 7.780 τ.µ.. Οι πωλήσεις θα  
αρχίσουν το 2007. 

 
προστέθηκαν δύο νέα ακίνητα προς ανάπτυξη, στα τέλη του 2006 και στις αρχές του 2007 
αντίστοιχα: 

• Στην περιοχή της Λεωφόρου Αθηνών (Ακαδηµία Πλάτωνος) κοντά στη νέα εγκατάσταση του 
Χρηµατιστηρίου Αθηνών, περιοχή που συγκεντρώνει έντονο επιχειρηµατικό ενδιαφέρον και 
παρουσιάζει µεγάλες προοπτικές ανάπτυξης η Εταιρία αγόρασε στο τέλος του 2006 οικόπεδο 
συνολικής επιφάνειας 8.000 τ.µ. περίπου. Η διαδικασία έκδοσης οικοδοµικών αδειών για την ανάπτυξη 
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κτιρίου γραφειακών χώρων επιφάνειας 20.000 τ.µ. και 380 θέσεων στάθµευσης, συνολικού 
προϋπολογισµού 50 εκ € περίπου βρίσκεται σε εξέλιξη.  

• Στην περιοχή της λίµνης Μπανεάσα στο Βουκουρέστι Ρουµανίας η Εταιρία αγόρασε, µέσω της έµµεσης 
κατά 100% συµµετοχής στην εταιρία "CLΗ ESTATE S.R.L.", το Φεβρουάριο του 2007 οικόπεδο 
συνολικής έκτασης 8.500 τ.µ.. Στο  εν λόγω ακίνητο η Εταιρία προτίθεται να αναγείρει  συγκρότηµα 
πολυτελών κατοικιών συνολικού προϋπολογισµού 15 εκ € περίπου. Με την κίνηση αυτή η Εταιρία 
πραγµατοποίησε την είσοδό της στην αγορά της Ρουµανίας. 

 
Οι βασικοί στόχοι, προς υλοποίηση της στρατηγικής, της Εταιρίας για το 2007 είναι : 
 
• H ολοκλήρωση του οικιστικού συγκροτήµατος «Ampelia» στην περιοχή Κάντζα, Παλλήνη Αττικής. 
 
• Η επίτευξη των ενδιάµεσων στόχων όσον αφορά το ακίνητο της θυγατρικής «ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.» 

στην περιοχή της Κάντζας Παλλήνη Αττικής µε σκοπό την τελική εκπλήρωση των όρων του προσυµφώνου 
της Εταιρίας µε την εταιρία «LA SOCIETE GENERALE IMMOBILLIERE ESPAGNE» (LSGIE). 

 
• Η έκδοση οικοδοµικών αδειών για την ανέγερση «Επιχειρηµατικού πάρκου» της θυγατρικής «ΓΥΑΛΟΥ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.» επί του ακινήτου της στην περιοχή Γυαλού Σπάτων Αττικής καθώς και η 
ολοκλήρωση της  µίσθωσης αυτού. 

 
• Η συµµετοχή της Εταιρίας σε διαγωνισµούς ή σε τελικά στάδια αυτών, µέσω συνεργασιών µε άλλες εταιρίες 

και οµίλους για την ανάπτυξη εκθεσιακών χώρων, εµπορικών κέντρων και συνεδριακών αναπτύξεων.  

• Η επέκταση της Εταιρίας στο εξωτερικό µε πρώτη προτεραιότητα την αγορά της Ρουµανίας.   

• Η ανάπτυξη οικιστικών συγκροτηµάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

• Η ανάπτυξη γραφειακών χώρων σε περιοχές νέου επιχειρηµατικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα και σε 
γρήγορα αναπτυσσόµενες χώρες στο εξωτερικό. 

• Η κερδοφόρα ρευστοποίηση των ήδη υπαρχόντων πετυχηµένων επενδύσεων της Εταιρίας µε σκοπό τη 
µερική χρηµατοδότηση των παραπάνω επενδύσεων.  

 
Το προτεινόµενο µέρισµα για τη χρήση 2006 ανέρχεται στο ποσό των 0,01 € ανά µετοχή και το συνολικό ποσό 
προς διανοµή στους µετόχους θα ανέλθει σε 396.102,65 €. 
Σηµειώνεται ότι είναι η πρώτη φορά, µετά την εξυγίανση της Εταιρίας το 1997 και την υπαγωγή της στο άρθρο 
44 του Ν 1892/1990, που το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας έχει δυνατότητα πρότασης διανοµής µερίσµατος. 
Μετά τα όσα σας εκθέσαµε, σας καλούµε Κύριοι Μέτοχοι, να εγκρίνετε τις Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 
2006 και τις εκθέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή που τις συνοδεύουν και να 
απαλλάξετε τα Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ατοµικά και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ως σύνολο, καθώς και τον 
Ελεγκτή, από κάθε ευθύνη για αποζηµίωση για την εταιρική χρήση 2006. 
Τελειώνοντας την παρούσα έκθεση, απευθύνουµε τις ευχαριστίες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στους Μετόχους 
για τη σταθερή και συνεχή εµπιστοσύνη τους στην Εταιρία καθώς επίσης και στα στελέχη της Εταιρίας, για τη 
συνεισφορά τους στην επίτευξη των στόχων µας. 

 
Μαρούσι,  28 Μαρτίου  2007 
Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

 
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 
∆ηµήτριος Κούτρας 
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999...    ΕΕΕΠΠΠΕΕΕΞΞΞΗΗΗΓΓΓΗΗΗΜΜΜΑΑΑΤΤΤΙΙΙΚΚΚΗΗΗ   ΕΕΕΚΚΚΘΘΘΕΕΕΣΣΣΗΗΗ   ΤΤΤΟΟΟΥΥΥ   ∆∆∆...ΣΣΣ...                

 
ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆.Σ.  ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2006 (ΣΥΜΦΩΝΑ 
ΜΕ ΤΟ ΆΡΘΡΟ 11α § 1 & 2 ΤΟΥ Ν. 3371/2005, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ). 

 
1α. ∆ιάρθρωση µετοχικού κεφαλαίου. 

Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ 51.889.447,15 και διαιρείται σε 39.610.265 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 
Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης. 

 
1β. ∆εν υφίστανται καταστατικοί περιορισµοί στη µεταβίβαση µετοχών, πλην των εκ του νόµου προβλεποµένων. 
 
1γ. Σηµαντικές άµεσες ή έµµεσες συµµετοχές κατά την έννοια των διατάξεων του π.δ. 51/1992. 
 

 ΜΕΤΟΧΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ 
1 Ελληνική Τεχνοδοµική ΤΕΒ ΑΕ 50,825% 
2 ∆ιαµαντίδης Π. ∆ιαµαντής, 10,328% 

   
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 Εταιρεία 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 Εταιρεία και η οποία τίθεται σε ισχύ, τροποποιείται ή 

λήγει σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δηµοσίας προτάσεως. 
 
1ι. ∆εν υφίσταται συµφωνία, που η Εταιρεία 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.  

 
Αθήνα, 28 Μαρτίου 2007 

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 

 

∆ηµήτριος Κούτρας 
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111000...    ΣΣΣΥΥΥΝΝΝΟΟΟΠΠΠΤΤΤΙΙΙΚΚΚΑΑΑ   ΕΕΕΤΤΤΗΗΗΣΣΣΙΙΙΑΑΑ   ΟΟΟΙΙΙΚΚΚΟΟΟΝΝΝΟΟΟΜΜΜΙΙΙΚΚΚΑΑΑ   ΣΣΣΤΤΤΟΟΟΙΙΙΧΧΧΕΕΕΙΙΙΑΑΑ   222000000666   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ    ΠΠΠΛΛΛΗΗΗΡΡΡΟΟΟΦΦΦΟΟΟΡΡΡΙΙΙΕΕΕΣΣΣ   ΣΣΣΕΕΕ   ΕΕΕΝΝΝΟΟΟΠΠΠΟΟΟΙΙΙΗΗΗΜΜΜΕΕΕΝΝΝΗΗΗ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ    ΜΜΜΗΗΗ   ΒΒΒΑΑΑΣΣΣΗΗΗ         

 

 
 

 



                                         62 

 

 

 
 



 63 

 

111111...    ΟΟΟΜΜΜΙΙΙΛΛΛΟΟΟΣΣΣ   RRREEEDDDSSS   –––   ΕΕΕΤΤΤΗΗΗΣΣΣΙΙΙΕΕΕΣΣΣ   ΟΟΟΙΙΙΚΚΚΟΟΟΝΝΝΟΟΟΜΜΜΙΙΙΚΚΚΕΕΕΣΣΣ   ΚΚΚΑΑΑΤΤΤΑΑΑΣΣΣΤΤΤΑΑΑΣΣΣΕΕΕΙΙΙΣΣΣ   ΣΣΣΥΥΥΜΜΜΦΦΦΩΩΩΝΝΝΑΑΑ   ΜΜΜΕΕΕ   ΤΤΤΑΑΑ   ∆∆∆ΙΙΙΕΕΕΘΘΘΝΝΝΗΗΗ   ΠΠΠΡΡΡΟΟΟΤΤΤΥΥΥΠΠΠΑΑΑ   
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               ΈΈΈΚΚΚΘΘΘΕΕΕΣΣΣΗΗΗ       ΤΤΤΟΟΟΥΥΥ    ∆∆∆ΙΙΙΟΟΟΙΙΙΚΚΚΗΗΗΤΤΤΙΙΙΚΚΚΟΟΟΥΥΥ    ΣΣΣΥΥΥΜΜΜΒΒΒΟΟΟΥΥΥΛΛΛΙΙΙΟΟΟΥΥΥ    

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ & ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
 
Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, 
 
Τα βασικά οικονοµικά µεγέθη της χρήσης 2006 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 φόρων 800 χιλ € περίπου έναντι ζηµιών 937 χιλ € περίπου το προηγούµενο 
έτος. Τα κέρδη του 2006 προέρχονται κυρίως από βελτίωση της κερδοφορίας του τοµέα Παροχής 
Υπηρεσιών κατά 1.000 χιλ € περίπου και το υπόλοιπο από  έκτακτο έσοδο απαλλοτρίωσης οικοπέδου. 

• Η εταιρία «ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ Α.Ε.» παρουσίασε κέρδη µετά φόρων 582 χιλ € περίπου έναντι 
κερδών 2.007 χιλ € περίπου το προηγούµενο έτος. Η µείωση αυτή, παρά τη βελτίωση των µεικτών 
περιθωρίων κέρδους από 17% το 2005 σε 22% το 2006, οφείλεται στο ότι οι πωλήσεις του οικιστικού 
συγκροτήµατος «Lofos Edison», που αποτελεί και το µοναδικό έργο της εταιρίας, βαίνουν προς την 
ολοκλήρωσή τους. Το 2005 είχε ήδη ολοκληρωθεί το 86,03% αυτών. Το 2006 υλοποιήθηκε ένα  
πρόσθετο 9,94 % και το προοδευτικό ποσοστό ολοκλήρωσης πωλήσεων του έργου ανήλθε την 
31/12/2006 σε  95,97 %. Οι πωλήσεις του υπολειπόµενου 4,03% αναµένεται να ολοκληρωθούν εντός 
του α΄ εξαµήνου του 2007. Τα περιθώρια καθαρού κέρδους, µετά από φόρους, παραµένουν και τις δύο 
χρονιές σχεδόν αµετάβλητα κοντά στο 8%. 

• Η εταιρία «ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.» έχει το 2006 µηδενικό κύκλο εργασιών και παρουσιάζει 
κέρδη µετά φόρων 446 χιλ € περίπου, έναντι κερδών 25 χιλ € περίπου το 2005. Η κερδοφορία του 2006 
προήλθε από έκτακτο έσοδο απαλλοτρίωσης οικοπέδου. ∆απάνες σχετιζόµενες µε την ανάπτυξη του 
ακινήτου της στην περιοχή Κάντζα Παλλήνης, κεφαλαιοποιούνται στο λογαριασµό της εταιρίας 
«Επενδύσεις σε ακίνητα».  

• Η εταιρία «ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.» έχει µηδενικό κύκλο εργασιών και 
παρουσίασε ζηµιές µετά φόρων 106 χιλ € περίπου το 2006 έναντι ζηµιών µετά φόρων 40 χιλ € περίπου 
το 2005. ∆απάνες σχετιζόµενες µε την ανάπτυξη του ακινήτου της στην περιοχή Γυαλού Σπάτων 
κεφαλαιοποιούνται στο λογαριασµό της εταιρίας «Επενδύσεις σε ακίνητα».  

• Η εταιρία «PMS PARKING SYSTEMS A.E.» παρέµεινε αδρανής και το 2006. Παρουσίασε δε ζηµιές 
µετά φόρων 13 χιλ € περίπου όπως και το 2005.  

• Οι εταιρίες «KARTEREDA HOLDINGS LIMITED» µε έδρα την Κύπρο και «CLH ESTATE S.R.L.» 
µε έδρα τη Ρουµανία, 100% θυγατρική της πρώτης, αποτελούν νεοαποκτηθείσες θυγατρικές εταιρίες 
χωρίς σηµαντική δραστηριότητα και περιουσιακά στοιχεία το 2006, στις οποίες η Εταιρία συµµετέχει 
κατά 100% άµεσα και έµµεσα αντίστοιχα.  

• Η εταιρία 3G A.E. στην οποία η Εταιρία συµµετέχει κατά 50% παρουσίασε το 2006 κέρδη  µετά φόρων 
127 χιλ € περίπου έναντι κερδών µετά φόρων 70 χιλ € περίπου το 2005. 

 
Συνοπτικά παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα οι µεταβολές των απλών και ενοποιηµένων στοιχείων της 
Εταιρίας ανά έτος : 
 
 ΕΤΑΙΡΙΑ 
 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005 Μεταβολή 
Κύκλος εργασιών 6.955.713 6.735.793 3,3% 
Μεικτά κέρδη/(ζηµίες) 2.834.265 1.830.889 54,8% 
Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων 2.242.934 (43.816) 5.219,0% 
Κέρδη/(ζηµίες) µετά φόρων 800.838 (937.324) 185,4% 

 



                                         58 

 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 
 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005 Μεταβολή 
Κύκλος εργασιών 13.577.651 30.792.328 -55,9% 
Μεικτά κέρδη/(ζηµίες) 4.851.414 7.382.029 -34,3% 
Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων 3.864.565 4.461.991 -13,4% 
Κέρδη/(ζηµίες) µετά φόρων 2.033.481 2.669.904 -23,8% 

 
Το 2006 αποτελεί έτος εφαλτήριο της δυναµικής ανάπτυξης της Εταιρίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.  
Στις ήδη υπάρχουσες εκµεταλλεύσεις: 

• Εµπορικό και ψυχαγωγικό κέντρο «VESO MARE» στην Πάτρα Αχαΐας.  

• Ψυχαγωγικό και εµπορικό κέντρο «ESCAPE CENTER» στο Ίλιον Αττικής.  

• Οικιστικό συγκρότηµα «Lofos Edison» της θυγατρικής «ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ Α.Ε.» στην Παλλήνη 
Αττικής. Από το παραπάνω οικιστικό συγκρότηµα την 31/12/2006 είχαν πουληθεί 196 κατοικίες επί 
συνόλου 202.  

και στα εν εξελίξει έργα: 

• Ανάπτυξη των ακινήτων της Εταιρίας στην περιοχή Κάντζα Παλλήνης στα Μεσόγεια Αττικής. Η 
Εταιρία προχωρεί  τη διαδικασία πολεοδόµησης και έκδοσης οικοδοµικών αδειών για την επίτευξη 
των όρων της συµφωνίας που υπεγράφη την  28 Ιουλίου 2005,  µε την εταιρία «LA SOCIETE 
GENERALE IMMOBILLIERE ESPAGNE» (LSGIE), µέλος του Οµίλου S.C.C., για την πώληση του 
100% των µετοχών της εταιρίας "ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.", µε τελικό αντάλλαγµα 70.εκ € και 
χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης το τέλος του 2009. 

• Ανάπτυξη των ακινήτων της Εταιρίας στην περιοχή Γυαλού Σπάτων στα Μεσόγεια Αττικής. Για την 
εν λόγω ανάπτυξη την 20/6/2006 υπεγράφη µε την εταιρία «MACARTHURGLEN HELLAS ΕΠΕ», 
προσύµφωνο πώλησης τµήµατος του ακινήτου ιδιοκτησίας της θυγατρικής «ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.», έναντι τιµήµατος 13,4 εκ. €. Το οριστικό συµβόλαιο πώλησης τελεί υπό 
την προϋπόθεση της έκδοσης οικοδοµικής αδείας. Εντός του 2006 η Εταιρία προχώρησε στη σύνταξη 
των αρχιτεκτονικών και περιβαλλοντικών µελετών που απαιτούνται για την έκδοση των συνολικών 
οικοδοµικών αδειών του ακινήτου. Συγχρόνως προχώρησε  στην έρευνα αγοράς για την  ανεύρεση 
υποψηφίων µισθωτών  για το εν λόγω ακίνητο. 

 
• Οικιστικό συγκρότηµα «Ampelia» στην περιοχή Κάντζα Παλλήνης «Τρίγωνο Καµπά». Η Εταιρία έχει 

ξεκινήσει την υλοποίηση 30  κατοικιών επί ιδιόκτητου οικοπέδου της 7.780 τ.µ.. Οι πωλήσεις θα  
αρχίσουν το 2007. 

 
προστέθηκαν δύο νέα ακίνητα προς ανάπτυξη, στα τέλη του 2006 και στις αρχές του 2007 αντίστοιχα: 

• Στην περιοχή της Λεωφόρου Αθηνών (Ακαδηµία Πλάτωνος) κοντά στη νέα εγκατάσταση του 
Χρηµατιστηρίου Αθηνών, περιοχή που συγκεντρώνει έντονο επιχειρηµατικό ενδιαφέρον και 
παρουσιάζει µεγάλες προοπτικές ανάπτυξης η Εταιρία αγόρασε στο τέλος του 2006 οικόπεδο 
συνολικής επιφάνειας 8.000 τ.µ. περίπου. Η διαδικασία έκδοσης οικοδοµικών αδειών για την ανάπτυξη 
κτιρίου γραφειακών χώρων επιφάνειας 20.000 τ.µ. και 380 θέσεων στάθµευσης, συνολικού 
προϋπολογισµού 50 εκ € περίπου βρίσκεται σε εξέλιξη.  

• Στην περιοχή της λίµνης Μπανεάσα στο Βουκουρέστι Ρουµανίας η Εταιρία αγόρασε, µέσω της 
έµµεσης κατά 100% συµµετοχής στην εταιρία "CLΗ ESTATE S.R.L.", το Φεβρουάριο του 2007 
οικόπεδο συνολικής έκτασης 8.500 τ.µ.. Στο  εν λόγω ακίνητο η Εταιρία προτίθεται να αναγείρει  
συγκρότηµα πολυτελών κατοικιών συνολικού προϋπολογισµού 15 εκ € περίπου. Με την κίνηση αυτή η 
Εταιρία πραγµατοποίησε την είσοδό της στην αγορά της Ρουµανίας. 

 
 
Οι βασικοί στόχοι, προς υλοποίηση της στρατηγικής, της Εταιρίας για το 2007 είναι : 
 
• H ολοκλήρωση του οικιστικού συγκροτήµατος «Ampelia» στην περιοχή Κάντζα, Παλλήνη Αττικής. 
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• Η επίτευξη των ενδιάµεσων στόχων όσον αφορά το ακίνητο της θυγατρικής «ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.» 
στην περιοχή της Κάντζας Παλλήνη Αττικής µε σκοπό την τελική εκπλήρωση των όρων του προσυµφώνου 
της Εταιρίας µε την εταιρία «LA SOCIETE GENERALE IMMOBILLIERE ESPAGNE» (LSGIE). 

 
• Η έκδοση οικοδοµικών αδειών για την ανέγερση «Επιχειρηµατικού πάρκου» της θυγατρικής «ΓΥΑΛΟΥ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.» επί του ακινήτου της στην περιοχή Γυαλού Σπάτων Αττικής καθώς 
και η ολοκλήρωση της  µίσθωσης αυτού. 

 
• Η συµµετοχή της Εταιρίας σε διαγωνισµούς ή σε τελικά στάδια αυτών, µέσω συνεργασιών µε άλλες 

εταιρίες και οµίλους για την ανάπτυξη εκθεσιακών χώρων, εµπορικών κέντρων και συνεδριακών 
αναπτύξεων.  

• Η επέκταση της Εταιρίας στο εξωτερικό µε πρώτη προτεραιότητα την αγορά της Ρουµανίας.   

• Η ανάπτυξη οικιστικών συγκροτηµάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

• Η ανάπτυξη γραφειακών χώρων σε περιοχές νέου επιχειρηµατικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα και σε 
γρήγορα αναπτυσσόµενες χώρες στο εξωτερικό. 

• Η κερδοφόρα ρευστοποίηση των ήδη υπαρχόντων πετυχηµένων επενδύσεων της Εταιρίας µε σκοπό τη 
µερική χρηµατοδότηση των παραπάνω επενδύσεων.  

 
Το προτεινόµενο µέρισµα για τη χρήση 2006 ανέρχεται στο ποσό των 0,01 € ανά µετοχή και το συνολικό ποσό 
προς διανοµή στους µετόχους θα ανέλθει σε 396.102,65 €. 
Σηµειώνεται ότι είναι η πρώτη φορά, µετά την εξυγίανση της Εταιρίας το 1997 και την υπαγωγή της στο άρθρο 
44 του Ν 1892/1990, που το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας έχει δυνατότητα πρότασης διανοµής 
µερίσµατος. 
Μετά τα όσα σας εκθέσαµε, σας καλούµε Κύριοι Μέτοχοι, να εγκρίνετε τις Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 
2006 και τις εκθέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή που τις συνοδεύουν και να 
απαλλάξετε τα Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ατοµικά και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ως σύνολο, καθώς και 
τον Ελεγκτή, από κάθε ευθύνη για αποζηµίωση για την εταιρική χρήση 2006. 
Τελειώνοντας την παρούσα έκθεση, απευθύνουµε τις ευχαριστίες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στους Μετόχους 
για τη σταθερή και συνεχή εµπιστοσύνη τους στην Εταιρία καθώς επίσης και στα στελέχη της Εταιρίας, για τη 
συνεισφορά τους στην επίτευξη των στόχων µας. 

 
Μαρούσι,  28 Μαρτίου  2007 
Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

 
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 
∆ηµήτριος Κούτρας 
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ΈΈΈΚΚΚΘΘΘΕΕΕΣΣΣΗΗΗ    ΕΕΕΛΛΛΕΕΕΓΓΓΧΧΧΟΟΟΥΥΥ    ΑΑΑΝΝΝΕΕΕΞΞΞΑΑΑΡΡΡΤΤΤΗΗΗΤΤΤΟΟΟΥΥΥ    ΟΟΟΡΡΡΚΚΚΩΩΩΤΤΤΟΟΟΥΥΥ    ΕΕΕΛΛΛΕΕΕΓΓΓΚΚΚΤΤΤΗΗΗ    ΛΛΛΟΟΟΓΓΓΙΙΙΣΣΣΤΤΤΗΗΗ    

Προς τους Μετόχους της  Ανώνυµης Εταιρείας 
“REDS Ανώνυµη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων & Υπηρεσιών” 

 
Έκθεση επί των οικονοµικών καταστάσεων 
Ελέγξαµε τις συνηµµένες oικονοµικές καταστάσεις της REDS Α.Ε. (η «Εταιρεία»), καθώς και τις ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας και των θυγατρικών της (ο «Όµιλος»)  που αποτελούνται από τον 
εταιρικό και ενοποιηµένο ισολογισµό της 31 ∆εκεµβρίου 2006,  και τις καταστάσεις αποτελεσµάτων, 
µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και 
περίληψη των σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές σηµειώσεις. 
 
Ευθύνη ∆ιοίκησης για τις οικονοµικές καταστάσεις 
Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών 
καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει το σχεδιασµό,  την εφαρµογή και 
διατήρηση συστήµατος εσωτερικού ελέγχου που αφορά στην κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονοµικών 
καταστάσεων, απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος.  Η ευθύνη αυτή 
περιλαµβάνει επίσης την επιλογή και εφαρµογή κατάλληλων  λογιστικών πολιτικών και τη διενέργεια 
λογιστικών εκτιµήσεων, που είναι λογικές για τις περιστάσεις.  
 
Ευθύνη Ελεγκτή 
∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων, µε βάση τον  έλεγχό µας.  
∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα που είναι εναρµονισµένα µε τα ∆ιεθνή 
Ελεγκτικά Πρότυπα.  Τα πρότυπα αυτά απαιτούν τη συµµόρφωσή µας µε τους κανόνες δεοντολογίας και το 
σχεδιασµό και διενέργεια του ελέγχου µας µε σκοπό την  αποκόµιση εύλογης διασφάλισης ότι οι οικονοµικές 
καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη  ανακρίβεια. 
 
Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για τη συγκέντρωση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε  τα 
ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις.  Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά 
την κρίση του ελεγκτή και περιλαµβάνουν  την εκτίµηση του κινδύνου  ουσιώδους ανακρίβειας των 
οικονοµικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίµηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαµβάνει 
υπόψη το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου που αφορά στην  κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών 
καταστάσεων, µε σκοπό το σχεδιασµό κατάλληλων ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις, αλλά όχι για 
την έκφραση γνώµης επί της  αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας.  Ο 
έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που 
εφαρµόστηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη ∆ιοίκηση,  καθώς και  αξιολόγηση της 
συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. 
 
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωσή 
της γνώµης µας. 
 
Γνώµη 
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα 
από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας και του Οµίλου κατά την 31∆εκεµβρίου 
2006, την χρηµατοοικονοµική τους επίδοση και τις ταµειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία 
αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
 
Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη στην γνώµη µας, εφιστούµε την προσοχή σας στη σηµείωση 29, που 
παρατίθεται στο Προσάρτηµα των Οικονοµικών Καταστάσεων και στην οποία γίνεται αναφορά στην 
αβεβαιότητα που υφίσταται αναφορικά µε τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις καθώς και αναφορικά µε 
εκκρεµή δικαστική διάφορα µεταξύ της ενοποιούµενης εταιρείας ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ Α.Ε. και ∆ηµοτικής 
Αρχής. 
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Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Ρυθµίσεων 
 
Το περιεχόµενο της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, είναι συνεπές µε τις συνηµµένες οικονοµικές 
καταστάσεις. 
 

  Αθήνα, 28 Μαρτίου 2007 
        Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 
 
Πράιςγουωτερχαους Κούπερς 
Ανώνυµος ελεγκτική Εταιρεία 
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές  
Λ. Κηφισίας 268                       Κυριάκος Ριρής 
152 32 Χαλάνδρι                       AM ΣΟΕΛ 12111 
ΑΜ ΣΟΕΛ 113 
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ΙΙΙΣΣΣΟΟΟΛΛΛΟΟΟΓΓΓΙΙΙΣΣΣΜΜΜΟΟΟΣΣΣ    

Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ. 

Σηµείωση 31-∆εκ-06 31-∆εκ-05 31-∆εκ-06 31-∆εκ-05
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό

Ενσώµατα πάγια 7 217.995 260.826 99.319 136.060
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 8 37.077 1.832 36.894 1.474
Επενδύσεις σε ακίνητα 6 107.451.874 96.690.989 35.268.810 24.836.808
Επενδύσεις σε θυγατρικές 9 - - 39.390.511 39.389.511
Επενδύσεις σε κοινοπραξίες 10 - - 10.770 10.770
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 19 2.393.294 2.755.263 2.035.989 2.283.007
Προκαταβολές για µακρ.Λειτουργ.Μισθώσεις 12 9.432.146 9.823.966 9.432.146 9.823.966
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 12 77.028 72.184 77.028 72.184

119.609.413 109.605.059 86.351.468 76.553.779
Κυκλοφορούν ενεργητικό

Αποθέµατα 11 9.026.078 12.842.754 6.719.997 5.909.889
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 12 7.232.075 11.379.931 4.304.912 4.395.253
Χρεόγραφα 25 25 25 25
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 13 23.353.827 9.526.034 2.435.689 1.777.114

39.612.004 33.748.744 13.460.623 12.082.280
Σύνολο ενεργητικού 159.221.417 143.353.803 99.812.090 88.636.059
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους

Μετοχικό κεφάλαιο 14 51.889.447 67.337.451 51.889.447 67.337.451
Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο 14 95.973 5.641.410 95.973 5.641.410
Λοιπά αποθεµατικά 15 6.391.107 6.327.916 814.742 784.259
Κέρδη/ (ζηµιές) εις νέον 49.451.216 26.487.485 579.176 (21.184.620)

107.827.743 105.794.262 53.379.338 52.578.500

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 107.827.743 105.794.262 53.379.338 52.578.500
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

∆άνεια µακροπρόθεσµα 17 - 100.000 - -
Προβλέψεις Αποζηµίωσης Προσωπικού 20 84.058 64.845 82.342 58.972
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 16 3.715.215 320.753 3.715.215 320.753
Λοιπές προβλέψεις µακροπρόθεσµες 18 18.326.836 18.326.836 18.326.836 18.326.836

22.126.109 18.812.434 22.124.393 18.706.561
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 16 17.356.366 18.032.870 12.418.481 16.646.289
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις (φόρος 
εισοδήµατος) 1.161.198 714.236 1.139.878 704.710
∆άνεια βραχυπρόθεσµα 17 10.750.000 - 10.750.000

29.267.564 18.747.106 24.308.359 17.350.998
Σύνολο υποχρεώσεων 51.393.674 37.559.541 46.432.753 36.057.559
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 159.221.417 143.353.803 99.812.090 88.636.059

Η ΕΤΑΙΡΙΑO OMIΛΟΣ

 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 66 έως  92 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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ΚΚΚΑΑΑΤΤΤΑΑΑΣΣΣΤΤΤΑΑΑΣΣΣΗΗΗ   ΑΑΑΠΠΠΟΟΟΤΤΤΕΕΕΛΛΛΕΕΕΣΣΣΜΜΜΑΑΑΤΤΤΩΩΩΝΝΝ   

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ, εκτός από τα κέρδη ανά µετοχή. 
 

Σηµείωση 31-∆εκ-06 31-∆εκ-05 31-∆εκ-06 31-∆εκ-05

Πωλήσεις 13.577.651 30.792.328 6.955.713 6.735.793

Κόστος πωληθέντων 23 (8.726.237) (23.410.299) (4.121.448) (4.904.904)

Μεικτό κέρδος 4.851.414 7.382.029 2.834.265 1.830.889

Έξοδα διοίκησης 23 (2.872.095) (2.567.881) (1.628.338) (1.611.168)

Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκµετάλλευσης (καθαρά) 25 1.808.133 313.424 1.352.616 173.242

Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης 3.787.452 5.127.571 2.558.544 392.963

Εσοδα από µερίσµατα - - 12.590 -

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα (έξοδα) - καθαρά 21 77.112 (665.580) (328.200) (436.779)

Κέρδη προ φόρων 3.864.565 4.461.991 2.242.934 (43.816)

Φόρος εισοδήµατος 24 (1.831.084) (1.792.087) (1.442.096) (893.508)
Καθαρά κέρδη περιόδου 2.033.481 2.669.905 800.838 (937.324)

Κέρδη/(ζηµίες) ανά µετοχή -βασικά  (σε €) 0,0513 0,0674 0,0202 (0,0237)

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 
 
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 66 έως 92 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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ΚΚΚΑΑΑΤΤΤΑΑΑΣΣΣΤΤΤΑΑΑΣΣΣΗΗΗ   ΜΜΜΕΕΕΤΤΤΑΑΑΒΒΒΟΟΟΛΛΛΩΩΩΝΝΝ   ΙΙΙ∆∆∆ΙΙΙΩΩΩΝΝΝ   ΚΚΚΕΕΕΦΦΦΑΑΑΛΛΛΑΑΑΙΙΙΩΩΩΝΝΝ   

Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ. 
 

Μετοχικό κεφάλαιο

Αποθεµατικό 
υπέρ το άρτιο

Λοιπά 
αποθέµατικα

Αποτελέσµατα 
εις νέον Σύνολο

1 Ιανουαρίου 2005 67.337.451 5.641.410 6.226.459 23.272.135 102.477.455
Επίδραση πρώτης εφαρµογής ∆ΛΠ 32 & 39 - - 646.903 646.903

Νέο υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2005 67.337.451 5.641.410 6.226.459 23.919.038 103.124.358

Καθαρό κέρδος περιόδου - - - 2.669.905 2.669.905

Μεταφορά σε Τακτικό Αποθεµατικό - - 101.457 (101.457) -

31 ∆εκεµβρίου 2005 67.337.451 5.641.410 6.327.916 26.487.485 105.794.262

1 Ιανουαρίου 2006 67.337.451 5.641.410 6.327.916 26.487.485 105.794.262

Έκδοση µετοχικού κεφαλαίου / αύξηση (σηµ.Νο 14) 5.545.437 (5.545.437) - - -

Έκδοση µετοχικού κεφαλαίου / (µείωση) (σηµ.Νο 14) (20.993.440) 20.993.440 -

Καθαρό κέρδος περιόδου - - - 2.033.481 2.033.481

Μεταφορά σε Τακτικό Αποθεµατικό - - 63.190 (63.190) -

31 ∆εκεµβρίου 2006 51.889.448 95.973 6.391.107 49.451.216 107.827.743

Ο ΟΜΙΛΟΣ

 

Μετοχικό κεφάλαιο

Αποθεµατικό 
υπέρ το άρτιο

Λοιπά 
αποθέµατικα

Αποτελέσµατα 
εις νέον Σύνολο

1 Ιανουαρίου 2005 67.337.451 5.641.410 784.259 (20.894.199) 52.868.921

Επίδραση πρώτης εφαρµογής ∆ΛΠ 32 & 39 646.903 646.903

Νέο υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2005 67.337.451 5.641.410 784.259 (20.247.296) 53.515.824

Καθαρό κέρδος περιόδου (937.324) (937.324)

31 ∆εκεµβρίου 2005 67.337.451 5.641.410 784.259 (21.184.620) 52.578.500

1 Ιανουαρίου 2006 67.337.451 5.641.410 784.259 (21.184.620) 52.578.500

Έκδοση µετοχικού κεφαλαίου / αύξηση (σηµ.Νο 14) 5.545.437 (5.545.437) - - -

Έκδοση µετοχικού κεφαλαίου / (µείωση) (σηµ.Νο 14) (20.993.440) - - 20.993.440 -

Καθαρό κέρδος περιόδου - - - 800.838 800.838

Μεταφορά σε Τακτικό Αποθεµατικό - - 30.483 (30.483) -

31 ∆εκεµβρίου 2006 51.889.448 95.973 814.742 579.175 53.379.338

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 66 έως  92 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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ΚΚΚΑΑΑΤΤΤΑΑΑΣΣΣΤΤΤΑΑΑΣΣΣΗΗΗ   ΤΤΤΑΑΑΜΜΜΕΕΕΙΙΙΑΑΑΚΚΚΩΩΩΝΝΝ   ΡΡΡΟΟΟΩΩΩΝΝΝ   

Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ. 

31-∆εκ-06 31-∆εκ-05 31-∆εκ-06 31-∆εκ-05

Λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη προ φόρων 3.864.565 4.461.992 2.242.934 (43.816)

Πλέον/µείον προσαρµογές για:

Αποσβέσεις 686.688 689.332 544.915 535.738

Προβλέψεις 19.213 (6.133) 23.370 (10.340)

Αποτελέσµατα (έσοδα,έξοδα, κέρδη & ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας (443.165) (217.727) (33.155) (42.324)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 366.053 883.308 348.764 479.103
Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή 
που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες :

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 3.816.676 16.271.301 (810.108) (175.375)

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 4.534.831 6.919.046 260.062 4.505.604

Μείωση / (αύξηση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 2.717.957 (2.214.659) (833.345) (2.109.047)

Μείον :

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (366.053) (883.308) (348.764) (479.103)

Καταβεβληµένοι φόροι (1.022.152) (5.353.400) (542.654) (529.655)
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 14.174.613 20.549.751 852.018 2.130.785

Επενδυτικές δραστηριότητες

Απόκτηση/ πώληση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών & λοιπών 
επενδύσεων - (1.000) (10.770)

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (11.442.926) (2.068.940) (10.978.538) (1.234.565)

Εισπράξεις από πωλήσεις  ενσώµατων και άϋλων παγίων 2.940 - 2.940 -

Τόκοι εισπραχθέντες 443.165 217.727 20.564 42.324

Μερίσµατα εισπραχθέντα - - 12.590 -
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές  δραστηριότητες (β) (10.996.821) (1.851.213) (10.943.444) (1.203.011)

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

∆άνεια αναληφθέντα 10.750.000 - 10.750.000 -

Αποπληρωµή δανεισµού (100.000) (19.900.000) -
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµατοδοτικές  δραστηριότητες (γ) 10.650.000 (19.900.000) 10.750.000 -

Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα 
περιόδου (α)+(β)+(γ) 13.827.793 (1.201.462) 658.575 927.775

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 9.526.034 10.727.496 1.777.114 849.339
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης  περιόδου 23.353.826 9.526.034 2.435.689 1.777.114

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 66 έως 92 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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ΣΣΣΗΗΗΜΜΜΕΕΕΙΙΙΩΩΩΣΣΣΕΕΕΙΙΙΣΣΣ    ΕΕΕΠΠΠΙΙΙ   ΤΤΤΩΩΩΝΝΝ   ΟΟΟΙΙΙΚΚΚΟΟΟΝΝΝΟΟΟΜΜΜΙΙΙΚΚΚΩΩΩΝΝΝ   ΚΚΚΑΑΑΤΤΤΑΑΑΣΣΣΤΤΤΑΑΑΣΣΣΕΕΕΩΩΩΝΝΝ   

ΓΓΓΕΕΕΝΝΝΙΙΙΚΚΚΕΕΕΣΣΣ    ΠΠΠΛΛΛΗΗΗΡΡΡΟΟΟΦΦΦΟΟΟΡΡΡΙΙΙΕΕΕΣΣΣ    

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 κυρίως στην Ελλάδα. 
Η Εταιρεία έχει συσταθεί και είναι εγκατεστηµένη στην Ελλάδα και η διεύθυνση της έδρας της  είναι  Ακακιών 
39 & Μονεµβασίας, Μαρούσι Αττικής.  
Οι µετοχές της Εταιρείας διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο Αθηνών και  κατατάσσεται στον κλάδο 
Οικονοµικής  ∆ραστηριότητας «∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας»  (Real estate holding & Development). 
Οι οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις  28 Μαρτίου 2007. 
 

ΣΣΣΥΥΥΝΝΝΟΟΟΨΨΨΗΗΗ    ΣΣΣΗΗΗΜΜΜΑΑΑΝΝΝΤΤΤΙΙΙΚΚΚΩΩΩΝΝΝ    ΛΛΛΟΟΟΓΓΓΙΙΙΣΣΣΤΤΤΙΙΙΚΚΚΩΩΩΝΝΝ    ΠΠΠΟΟΟΛΛΛΙΙΙΤΤΤΙΙΙΚΚΚΩΩΩΝΝΝ    

Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων 

Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ), περιλαµβανοµένων των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (∆ΛΠ) και διερµηνειών που 
έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιερµηνειών των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, 
όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και τα ∆ΠΧΠ που έχουν εκδοθεί από το 
Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ∆ΛΠ). 
Όλα τα ∆ΠΧΠ που έχουν εκδοθεί από το Σ∆ΛΠ και ισχύουν κατά την σύνταξη αυτών των οικονοµικών 
καταστάσεων έχουν υιοθετηθεί από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο µέσω της διαδικασίας επικύρωσης της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ), εκτός από το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 39 (Χρηµατοοικονοµικά Εργαλεία 
Αναγνώριση και Επιµέτρηση). Ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης, το Συµβούλιο 
υιοθέτησε τους Κανονισµούς 2086/2004 και 1864/2005 που απαιτούν την χρήση του ∆ΛΠ 39, εκτός από 
συγκεκριµένες διατάξεις που αφορούν στην αντιστάθµιση χαρτοφυλακίου καταθέσεων, από την 1η Ιανουαρίου 
2005 για όλες τις εισηγµένες εταιρίες. 
Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ όπως αυτά έχουν εκδοθεί από το Σ∆ΛΠ 
και έχουν υιοθετηθεί από την ΕΕ. Ο Όµιλος δεν επηρεάζεται από τις διατάξεις που αφορούν στην αντιστάθµιση 
χαρτοφυλακίου καταθέσεων, όπως παρουσιάζεται στο ∆ΛΠ 39. 
Αυτές οι οικονοµικές πληροφορίες προετοιµάσθηκαν σύµφωνα µε τον κανόνα του ιστορικού κόστους εκτός από 
την αποτίµηση της αξίας των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων διαθεσίµων προς πώληση και σε εύλογη αξία 
µέσω αποτελεσµάτων, οι οποίες έχουν αποτιµηθεί στην εύλογη αξία τους. 
Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ 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 στην Σηµείωση 4. 

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 ή µεταγενέστερα. 
Η εκτίµηση του Οµίλου σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων και διερµηνειών 
παρατίθεται παρακάτω. 
Πρότυπα υποχρεωτικά για το 2006 
 
• ∆ΛΠ 19 (τροποποίηση) Παροχές Προσωπικού  
Αυτή η τροποποίηση παρέχει στις εταιρείες την επιλογή µίας εναλλακτικής µεθόδου αναγνώρισης των 
αναλογιστικών κερδών και ζηµιών.  Επιβάλλει νέες προϋποθέσεις αναγνώρισης για περιπτώσεις όπου υπάρχουν 
προγράµµατα συνταξιοδότησης µε συµµετοχή πολλών εργοδοτών (multi-employer plans) για τις οποίες δεν 
υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες για την εφαρµογή της λογιστικής καθορισµένων παροχών. Επίσης, προσθέτει 
νέες απαιτήσεις γνωστοποιήσεων. Επειδή ο Όµιλος δεν έχει αλλάξει τη λογιστική αρχή που έχει υιοθετηθεί για 
την αναγνώριση αναλογιστικών κερδών ή ζηµιών και δεν συµµετέχει σε προγράµµατα συνταξιοδότησης µε 
συµµετοχή πολλών εργοδοτών, η υιοθέτηση αυτής της τροποποίησης έχει επηρεάσει µόνο την παρουσίαση και 
έκταση των γνωστοποιήσεων που παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις. 
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• ∆ΛΠ 39 (τροποποίηση) Λογιστική Αντιστάθµισης Ταµειακών Ροών για  ενδοοµιλικές συναλλαγές 
  
Η τροποποίηση επιτρέπει τον προσδιορισµό πολύ πιθανών προβλεπόµενων ενδοοµιλικών συναλλαγών ως 
στοιχείο προς αντιστάθµιση εφόσον οι συναλλαγές είναι σε νόµισµα διαφορετικό από το λειτουργικό νόµισµα 
της εταιρίας, η οποία συµµετέχει στη συναλλαγή και οι συναλλαγές αναµένεται να επηρεάσουν τα 
αποτελέσµατα.  Η τροποποίηση αυτή δεν έχει εφαρµογή στις παρούσες οικονοµικές καταστάσεις και  
λειτουργίες του Οµίλου. 
 
• ∆ΛΠ 39 (τροποποίηση) Επιλογή Εύλογης Αξίας  
Η τροποποίηση αυτή αλλάζει τον ορισµό των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων σε εύλογη αξία µέσω 
αποτελεσµάτων και περιορίζει τη δυνατότητα προσδιορισµού χρηµατοοικονοµικών στοιχείων σε αυτή την 
κατηγορία.  Ο Όµιλος θεωρεί ότι η τροποποίηση αυτή δεν θα έχει επίδραση  στην κατηγοριοποίηση 
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων, καθώς ο Όµιλος θα ικανοποιεί τα τροποποιηµένα κριτήρια για τον 
προσδιορισµό χρηµατοοικονοµικών στοιχείων σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων. 
 
• ∆ΛΠ 39 και ∆ΠΧΠ 4 (τροποποίηση) Συµβόλαια Χρηµατοοικονοµικής Εγγύησης  
 
Η τροποποίηση αυτή απαιτεί τις εκδοθείσες χρηµατοοικονοµικές εγγυήσεις, εκτός από αυτές, για τις οποίες ο 
Όµιλος έχει προηγουµένως δηλώσει ότι είναι ασφαλιστικά συµβόλαια, να αναγνωρισθούν αρχικά στην εύλογη 
αξία και µεταγενέστερα στη µεγαλύτερη από: (α) το αναπόσβεστο υπόλοιπο των σχετικών προµηθειών που 
έχουν εισπραχθεί και το έσοδο έχει αναβληθεί και (β) το έξοδο που απαιτείται για την διευθέτηση της 
υποχρέωσης κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού.  Η τροποποίηση δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο. 
 

• ∆ΛΠ 21 (Τροποποίηση) - Επένδυση σε Επιχείρηση του Εξωτερικού 

Η τροποποίηση αυτή επιτρέπει την αναταξινόµηση στα ίδια κεφάλαια των συναλλαγµατικών διαφορών που 
προκύπτουν από νοµισµατικά στοιχεία ανεξαρτήτως από το εάν ή όχι το νοµισµατικό στοιχείο παρουσιάζεται 
στο νόµισµα λειτουργίας είτε της αναφέρουσας οικονοµικής οντότητας είτε της επιχείρησης στο εξωτερικό. Η 
τροποποίηση αυτή δεν έχει εφαρµογή στις παρούσες οικονοµικές καταστάσεις και  λειτουργίες του Οµίλου. 
 

• ∆ΠΧΠ 6 - Αναζήτηση και εκτίµηση ορυκτών πόρων 

Αυτό το πρότυπο παρέχει συγκεκριµένη λογιστική καθοδήγηση για τις επιχειρήσεις που ασχολούνται µε 
δραστηριότητες εξόρυξης. Το πρότυπο δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο. 
 
∆ιερµηνείες υποχρεωτικές για το 2006 

• ∆ΕΕΧΠ 4 - Προσδιορισµός εάν µια επιχειρηµατική συµφωνία περιλαµβάνει µίσθωση  

Η διερµηνεία διευκρινίζει κάτω από ποιες προϋποθέσεις µία συµφωνία είναι ή περιλαµβάνει µίσθωση και θα 
πρέπει ο λογιστικός χειρισµός της να είναι σύµφωνα µε τις πρόνοιες του ∆ΛΠ 17 – Μισθώσεις.  Η ∆ΕΕΧΠ 4 
δεν επηρεάζει τη λογιστική απεικόνιση των υφιστάµενων επιχειρηµατικών συµφωνιών και δεν επηρεάζει τις 
οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου. 
 

• ∆ΕΕΧΠ 5 - ∆ικαιώµατα από επένδυση σε ταµείο για χρηµατοδότηση παροπλισµού, ανάπλασης 
και περιβαλλοντικής αποκατάστασης 

Η διερµηνεία διευκρινίζει τον λογιστικό χειρισµό στην περιπτώσει που µια εταιρεία συµµετέχει σε ταµείο για 
χρηµατοδότηση παροπλισµού, ανάπλασης και περιβαλλοντικής αποκατάστασης.  Η διερµηνεία δεν έχει 
εφαρµογή στον Όµιλο. 
 

• ∆ΕΕΧΠ 6 - Υποχρεώσεις που προκύπτουν από δραστηριοποίηση σε συγκεκριµένες αγορές, 
άχρηστες ηλεκτρικές & ηλεκτρονικές συσκευές  

Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο. 
 
Πρότυπα υποχρεωτικά µετά από την 1η Ιανουαρίου 2007  
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• ∆ΠΧΠ 7 - Χρηµατοοικονοµικά εργαλεία: Γνωστοποιήσεις και συµπληρωµατική τροποποίηση στο 
∆ΛΠ 1 - Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων: Γνωστοποιήσεις Κεφαλαίου 

Το πρότυπο και η τροποποίηση έχει εφαρµογή από την 1η Ιανουαρίου 2007 και εισάγει επιπλέον 
γνωστοποιήσεις µε σκοπό τη βελτίωση της παρεχόµενης πληροφόρησης σχετικά µε τα χρηµατοοικονοµικά 
εργαλεία.  Ο Όµιλος εκτίµησε την επίδραση του ∆ΠΧΠ 7 και κατέληξε ότι οι επιπλέον γνωστοποιήσεις που 
απαιτούνται από την εφαρµογή τους είναι η ανάλυση ευαισθησίας σχετικά µε τον κίνδυνο αγοράς και οι 
γνωστοποιήσεις κεφαλαίου. Ο Όµιλος θα εφαρµόσει το ∆ΠΧΠ 7 και την τροποποίηση του ∆ΛΠ 1 από την 1 
Ιανουαρίου 2007. 
 

• ∆ΠΧΠ 8 - Τοµείς ∆ραστηριοτήτων (δεν έχει υιοθετηθεί ακόµα από την ΕΕ) 

Το πρότυπο έχει εφαρµογή από την 1η Ιανουαρίου 2009 και αντικαθιστά το ∆ΛΠ 14, κάτω από το οποίο οι 
τοµείς αναγνωρίζονταν και παρουσιάζονταν µε βάση µια ανάλυση απόδοσης και κινδύνου. Σύµφωνα µε το 
∆ΠΧΠ 8 οι τοµείς αποτελούν συστατικά µιας οικονοµικής οντότητας που εξετάζονται τακτικά από τον 
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο / ∆ιοικητικό Συµβούλιο της οικονοµικής οντότητας και παρουσιάζονται στις 
οικονοµικές καταστάσεις µε βάση αυτήν την εσωτερική κατηγοριοποίηση. Ο Όµιλος θα εφαρµόσει το ∆ΠΧΠ 8 
από την 1 Ιανουαρίου 2009. 
 
∆ιερµηνείες υποχρεωτικές µετά από την 1η Ιανουαρίου 2007  

• ∆ΕΕΧΠ 7 - Εφαρµογή της µεθόδου επαναδιατύπωσης του  ∆ΛΠ 29 

Η διερµηνεία έχει εφαρµογή από την 1η Μαρτίου 2006 και παρέχει καθοδήγηση σχετικά µε την εφαρµογή του 
∆ΛΠ 29 σε µια περίοδο παρουσίασης στην οποία µια επιχείρηση αναγνωρίζει την ύπαρξη υπερπληθωρισµού 
στην οικονοµία του λειτουργικού νοµίσµατός της, εφόσον η οικονοµία δεν ήταν υπερπληθωριστική στην 
προγενέστερη περίοδο. ∆εδοµένου ότι καµία από τις εταιρείες του Οµίλου δεν λειτουργεί σε µια 
υπερπληθωριστική οικονοµία, αυτή η διερµηνεία δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου.  
 

• ∆ΕΕΧΠ 8 - Πεδίο εφαρµογής ∆ΠΧΠ 2 

Η διερµηνεία έχει εφαρµογή από την 1η Μαΐου 2006 και εξετάζει συναλλαγές που περιλαµβάνουν την έκδοση 
συµµετοχικών τίτλων - όπου το αναγνωρίσιµο λαµβανόµενο τίµηµα είναι µικρότερο από την εύλογη αξία των 
συµµετοχικών τίτλων που εκδόθηκαν – προκειµένου να καθοριστεί εάν εµπίπτουν ή όχι στο πεδίο εφαρµογής 
του ∆ΠΧΠ 2. Η διερµηνεία δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου. 
 

• ∆ΕΕΧΠ 9 - Επαναξιολόγηση Ενσωµατωµένων Παράγωγων 

Η διερµηνεία έχει εφαρµογή από την 1η Ιουνίου 2006 και απαιτεί µια οικονοµική οντότητα να αξιολογήσει εάν 
ένα ενσωµατωµένο παράγωγο πρέπει για να διαχωριστεί από τη σύµβαση µε την οποία αποκτήθηκε και να 
αξιολογηθεί ως µεµονωµένο  παράγωγο όταν η οικονοµική οντότητα γίνεται αρχικά συµβαλλόµενο µέρος στη 
σύµβαση. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο. 
 

• ∆ΕΕΧΠ 10 - Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις και  Αποµείωση 

Η διερµηνεία έχει εφαρµογή από την 1η Νοεµβρίου 2006  και απαγορεύει τις ζηµίες αποµείωσης που 
αναγνωρίζονται σε µια ενδιάµεση περίοδο, όσον αφορά την υπεραξία, τις επενδύσεις σε συµµετοχικούς τίτλους 
και τις επενδύσεις σε χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αναγνωρίζονται σε κόστος, να 
αντιστραφούν σε ισολογισµούς µεταγενέστερων ηµεροµηνιών. Η διερµηνεία δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές 
καταστάσεις του Οµίλου. 

• ∆ΕΕΧΠ 11 - ∆ΠΧΠ 2: Συναλλαγές Ιδίων Μετοχών Οµίλου (δεν έχει υιοθετηθεί ακόµα από την ΕΕ) 

Η διερµηνεία έχει εφαρµογή από την 1η Μαρτίου 2007 και διασαφηνίζει τον χειρισµό όπου οι υπάλληλοι µίας 
θυγατρικής εταιρείας λαµβάνουν µετοχές της µητρικής εταιρείας. Επίσης διασαφηνίζει εάν ορισµένοι τύποι 
συναλλαγών πρέπει να λογίζονται ως συναλλαγές µε διακανονισµό µε συµµετοχικούς τίτλους ή συναλλαγές µε 
διακανονισµό τοις µετρητοίς. Η διερµηνεία δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου. 

• ∆ΕΕΧΠ 12 - Συµφωνίες Παραχώρησης (δεν έχει υιοθετηθεί ακόµα από την ΕΕ) 
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Η διερµηνεία έχει εφαρµογή από την 1η Ιανουαρίου 2008 και αναφέρεται στις εταιρείες που συµµετέχουν σε 
συµφωνίες παραχώρησης. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο. 
 

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 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 ∆ΠΧΠ 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) Κοινοπραξίες 

Οι επενδύσεις του Οµίλου σε κοινοπραξίες λογιστικοποιούνται βάσει της αναλογικής ενοποίησης (εκτός 
εκείνων που βρίσκονται σε αδράνεια κατά την ηµεροµηνία πρώτης εφαρµογής των ∆ΠΧΠ, 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 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 παρουσιάζονται  στο 
κόστος κτήσης  µείον τυχόν  αποµείωση. 
 

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. 
 

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 εταιρεία λειτουργεί («λειτουργικό νόµισµα»).  Οι 
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ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόµισµα και το 
νόµισµα παρουσίασης της µητρικής Εταιρείας. 
(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. 

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. 
Οι επενδύσεις σε ακίνητα αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος, συµπεριλαµβανοµένων των σχετικών άµεσων 
εξόδων κτήσης. Μετά την αρχική αναγνώριση, οι επενδύσεις σε ακίνητα επιµετρώνται σε κόστος µείον 
αποσβέσεις και τυχόν αποµείωση. Τα επενδυτικά κτίρια αποσβένονται βάσει της ωφέλιµης ζωής τους που 
εκτιµάται σε 40 έτη, πλην των διατηρητέων µη ανακαινισθέντων κτιρίων τα οποία αποσβένονται σε 20 έτη. 
Εκ των υστέρων 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. Ακίνητα τα οποία κατασκευάζονται η αναπτύσσονται για µελλοντική χρήση ως 
επενδύσεις σε ακίνητα, κατηγοριοποιούνται ως ενσώµατες ακινητοποιήσεις και εµφανίζονται στο κόστος έως 
ότου η κατασκευή ή η ανάπτυξη ολοκληρωθούν, οπότε και αναταξινοµούνται  και λογίζονται ως επενδύσεις σε 
ακίνητα. Κατ’ αντιστοιχία επενδύσεις σε ακίνητα για τις οποίες ο Όµιλος έχει προσυµφωνήσει την πώλησή τους, 
κατηγοριοποιούνται ως αποθέµατα.  
 

Μισθώσεις 

(α) Εταιρεία 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) Εταιρεία Οµίλου ως εκµισθωτής 

Ο Όµιλος εκµισθώνει ακίνητα µόνο µε τη µορφή λειτουργικής µίσθωσης.  

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 : 
 

- Μεταφορικά µέσα  5 - 7 έτη 

- Λογισµικό 1 - 3 έτη 

- Λοιπός εξοπλισµός 3 - 5 έτη 
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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.   

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα που αφορούν στην κατασκευή στοιχείων ενεργητικού κεφαλαιοποιούνται για το 
χρονικό διάστηµα που απαιτείται µέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής. Όλα τα άλλα χρηµατοοικονοµικά 
έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσεως. 

 

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 

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. 

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. 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. 
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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. 
 

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. Χρηµατοοικονοµικά έξοδα δεν 
περιλαµβάνονται στο κόστος κτήσεως των αποθεµάτων. 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. 
 

Εµπορικές απαιτήσεις 

Οι εµπορικές απαιτήσεις καταχωρούνται στην ονοµαστική αξία µείον την πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις. 
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις πραγµατοποιείται όταν υπάρχει αντικειµενική απόδειξη ότι ο Όµιλος δεν 
είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους.  Το ποσό της 
πρόβλεψης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας και της αξίας των προσδοκώµενων µελλοντικών 
ταµειακών ροών. Το ποσό της πρόβλεψης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσµατα της χρήσης. 

 

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. 
 

Μετοχικό κεφάλαιο 

Το µετοχικό κεφάλαιο περιλαµβάνει τις κοινές µετοχές της Εταιρείας.   

 

∆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 
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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. 
 

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. 
 

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. 
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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. 
Σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου ο Όµιλος, ως µισθωτής, είναι βάσει συµβολαίου υποχρεωµένος να επαναφέρει 
το µισθωµένο ακίνητο σε µια συµφωνηθείσα κατάσταση, πριν από την παράδοση στον εκµισθωτή, 
πραγµατοποιείται µια πρόβλεψη για αυτό το κόστος και όταν αυτό προκύπτει. 
 

Αναγνώριση εσόδων 

Τα έσοδα προέρχονται κυρίως από µίσθωση ακινήτων, πωλήσεις ακινήτων, παροχή υπηρεσιών και τεχνικά 
έργα.  
Τα έσοδα από τις λειτουργικές µισθώσεις αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα, µε την ευθεία µέθοδο, κάθ’ 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. 
 

∆ιανοµή µερισµάτων 

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

∆∆∆ ΙΙΙΑΑΑΧΧΧΕΕΕΙΙΙΡΡΡΙΙΙΣΣΣΗΗΗ    ΧΧΧΡΡΡΗΗΗΜΜΜΑΑΑΤΤΤΟΟΟΟΟΟΙΙΙΚΚΚΟΟΟΝΝΝΟΟΟΜΜΜΙΙΙΚΚΚΟΟΟΥΥΥ    ΚΚΚΙΙΙΝΝΝ∆∆∆ΥΥΥΝΝΝΟΟΟΥΥΥ    

Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

Ο Όµιλος εκτίθεται σε διάφορους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως κινδύνους αγοράς (µεταβολές σε τιµές 
αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας, κίνδυνο ταµειακών ροών από µεταβολές επιτοκίων. 
Η διαχείριση κινδύνων παρακολουθείται από την οικονοµική διεύθυνση και διαµορφώνεται στα πλαίσια 
κανόνων εγκεκριµένων από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Η οικονοµική διεύθυνση 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 επένδυσης των διαθεσίµων. 

(α) Κίνδυνος αγοράς 

Ο Όµιλος εκτίθεται σε κίνδυνο από την µεταβολή της αξίας ακινήτων και των µισθωµάτων.  

(β) Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο Όµιλος δεν έχει σηµαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Έχει αναπτύξει πολιτικές, έτσι ώστε να 
διασφαλίσει ότι οι συµφωνίες µίσθωσης ακινήτων πραγµατοποιούνται µε πελάτες, µε επαρκή πιστοληπτική 
ικανότητα.  Ο Όµιλος έχει διαδικασίες ώστε να περιορίζει την έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο από µεµονωµένα 
πιστωτικά ιδρύµατα. 

(γ) Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα, διατηρώντας επαρκή διαθέσιµα και άµεσα 
ρευστοποιήσιµα χρεόγραφα, καθώς και πιστωτικά όρια. 

(δ) Κίνδυνος ταµειακών ροών και κίνδυνος µεταβολών εύλογης αξίας  λόγω µεταβολής των 

επιτοκίων 
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Ο κίνδυνος µεταβολής των επιτοκίων προέρχεται κυρίως από τα µακροπρόθεσµα δάνεια. Πολιτική του Οµίλου 
είναι να παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων καθώς και τις χρηµατοδοτικές ανάγκες του Οµίλου. 
Εποµένως οι αποφάσεις για τη διάρκεια των δανείων καθώς και τη σχέση µεταξύ σταθερού και κυµαινόµενου 
επιτοκίου, λαµβάνονται ξεχωριστά για κάθε περίπτωση. 
 

ΣΣΣΗΗΗΜΜΜΑΑΑΝΝΝΤΤΤΙΙΙΚΚΚΕΕΕΣΣΣ    ΛΛΛΟΟΟΓΓΓΙΙΙΣΣΣΤΤΤΙΙΙΚΚΚΕΕΕΣΣΣ    ΕΕΕΚΚΚΤΤΤΙΙΙΜΜΜΗΗΗΣΣΣΕΕΕΙΙΙΣΣΣ    ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ    ΚΚΚΡΡΡΙΙΙΣΣΣΕΕΕΙΙΙΣΣΣ    ΤΤΤΗΗΗΣΣΣ    ∆∆∆ΙΙΙΟΟΟΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣΕΕΕΩΩΩΣΣΣ    

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. 
 

Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές 

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) Πρόβλεψη κάλυψης υποχρέωσης αγοράς 33%  συµµετοχής ΟΤΕ σε θυγατρική ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ 

Βάσει της από 28/02/2002 σύµβασης µεταξύ της θυγατρικής εταιρείας REDS Α.Ε. και της ΟΤΕ Α.Ε., σχετικά 
µε τη θυγατρική ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ Α.Ε., παρέχεται στον ΟΤΕ το δικαίωµα πώλησης στην REDS AE, του 
33% που κατέχει στην εν λόγω θυγατρική, έναντι ελαχίστου ορισµένου τιµήµατος. Ο Όµιλος έχει αναγνωρίσει 
πρόβλεψη για την κάλυψη της υποχρέωσης αυτής. Η εκτίµηση για την πρόβλεψη αυτή βασίστηκε στους 
ειδικούς όρους της σύµβασης σύµφωνα µε τους οποίους, καθορίζεται το ελάχιστο εγγυηµένο τίµηµα εξαγοράς, 
το οποίο προσαυξάνεται εφόσον επιτευχθούν συγκεκριµένοι στόχοι πωλήσεων της θυγατρικής. Το ποσόν της 
πρόβλεψης ανέρχεται σε 18,3 εκ. ευρώ  και έχει προσαυξήσει το κόστος επένδυσης της REDS στην εν λόγω 
θυγατρική, η οποία ενοποιείται κατά 100%. 

 (β) Πρόβλεψη αποµείωσης αξίας συµµετοχών  

ι) Σε συνέχεια του (α) ανωτέρω, στον απλό Ισολογισµό της REDS αναγνωρίστηκε πρόβλεψη 
αποµείωσης της συµµετοχής στη θυγατρική ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ Α.Ε. ύψους 7.500.000 €. Η εκτίµηση της 
πρόβλεψης έγινε βάσει του επιχειρησιακού σχεδίου της θυγατρικής  των προβλεπόµενων χρηµατοροών της και 
της πρόβλεψης που προαναφέρθηκε στο (α) ανωτέρω, αντισταθµίζεται µε τα εκτιµώµενα οφέλη της µητρικής 
από το εν λόγω έργο.  

ιι) Στον απλό Ισολογισµό της REDS  έχει αναγνωρισθεί πρόβλεψη αποµείωσης της συµµετοχής στη 
θυγατρική PMS AE, ύψους 273.224 €. Η εν λόγω θυγατρική µετά από ζηµιογόνο λειτουργία 3 ετών, διέκοψε τη 
δραστηριότητά της το 2004. Η µητρική REDS αναγνώρισε πρόβλεψη αποµείωσης της αξίας της συµµετοχής την 
01.01.2004 βάσει του ποσού που αναµένεται να  ανακτήσει από τη θυγατρική. 

 (γ) 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. 

 

Σηµαντικές 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 Εταιρεία. 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. 
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ΠΠΠΛΛΛΗΗΗΡΡΡΟΟΟΦΦΦΟΟΟΡΡΡΗΗΗΣΣΣΗΗΗ    ΚΚΚΑΑΑΤΤΤΑΑΑ    ΤΤΤΟΟΟΜΜΜΕΕΕΑΑΑ    

 (α) Πρωτεύων τύπος πληροφόρησης – επιχειρηµατικοί τοµείς 

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2005 και 2006, ο Όµιλος δραστηριοποιείται, κυρίως, σε 3 επιχειρηµατικούς τοµείς:  
 

• Εκµετάλλευση  ακινήτων 

• Παροχή Υπηρεσιών ∆ιαχείρισης και ανάπτυξης ακίνητης περιουσίας 

• Ανάπτυξη και πώληση ακίνητης περιουσίας  

 

Τα αποτελέσµατα κατά τοµέα για το έτος έως 31 ∆εκεµβρίου 2006 είχαν ως εξής: 
Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ. 

Ενοποιηµένα στοιχεία πληροφόρησης κατά 
τοµέα περιόδου 01/01-31/12/2006

Πωλήσεις 
ακινήτων

Εκµετάλλευση 
ακινήτων

Παροχή 
υπηρεσίας Συνολικά

Πωλήσεις (µικτές & καθαρές) 7.097.501 4.486.024 1.994.126 13.577.651

Μεικτά κέρδη (ζηµίες) ανά τοµέα 1.896.114 2.086.843 868.457 4.851.414

Έξοδα ∆ιοίκησης (2.872.095)

Άλλα έσοδα/ (έξοδα) Εκµετάλλευσης - καθαρά 1.808.133

Λειτουργικά κέρδη 3.787.452

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα/ (έξοδα) - καθαρά 77.112

Κέρδη προ φόρων 3.864.565

Φόρος εισοδήµατος (1.831.084)
Καθαρό κέρδος 2.033.481

 

 

Τα αποτελέσµατα κατά τοµέα για το έτος έως 31 ∆εκεµβρίου 2005 έχουν ως εξής: 
Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ. 

Ενοποιηµένα στοιχεία πληροφόρησης κατά 
τοµέα περιόδου 01/01-31/12/2005

Πωλήσεις 
ακινήτων

Εκµετάλλευση 
ακινήτων

Παροχή 
υπηρεσίας Συνολικά

Πωλήσεις (µικτές & καθαρές) 25.829.916 4.082.619 879.793 30.792.328

Μεικτά κέρδη (ζηµίες) ανά τοµέα 5.738.816 1.831.837 (188.624) 7.382.029

Έξοδα ∆ιοίκησης (2.567.881)

Άλλα έσοδα/ (έξοδα) Εκµετάλλευσης - καθαρά 322.452

Λειτουργικά κέρδη 5.136.600

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα/ (έξοδα) - καθαρά (674.608)

Κέρδη προ φόρων 4.461.991

Φόρος εισοδήµατος (1.792.087)
Καθαρό κέρδος 2.669.905

 
 

 

Λοιπά στοιχεία ανά τοµέα που συµπεριελήφθησαν στα Αποτελέσµατα της 31 ∆εκεµβρίου 2006 είναι τα ακόλουθα: 
Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ. 

Πωλήσεις 
ακινήτων

Εκµετάλλευση 
ακινήτων

Παροχή 
υπηρεσίας

Μη 
κατανεµηµένα Σύνολο

Aποσβέσεις  ενσώµατων παγίων 6.090 25.895 - 29.345 61.331

Αποσβέσεις άϋλων παγίων 175 - - 3.626 3.802

Αποσβέσεις επενδύσεων σε ακίνητα - 606.055 - 15.500 621.555

Σύνολο 6.266 631.950 - 48.472 686.688

 

 

 

Λοιπά στοιχεία ανά τοµέα που συµπεριλαµβάνονται στα Αποτελέσµατα της 31 ∆εκεµβρίου 2005 είναι τα ακόλουθα: 
Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ. 
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Πωλήσεις 
ακινήτων

Εκµετάλλευση 
ακινήτων

Παροχή 
υπηρεσίας

Μη 
κατανεµηµένα Σύνολο

Aποσβέσεις  ενσώµατων παγίων 31.236 25.132 - 19.306 75.674

Αποσβέσεις άϋλων παγίων 1.977 2.832 - 4.240 9.049

Αποσβέσεις επενδύσεων σε ακίνητα - 604.609 - - 604.609

Σύνολο 33.213 632.573 - 23.546 689.332

 
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 2006 έχουν ως εξής: 
Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ. 
 

Πωλήσεις 
ακινήτων

Εκµετάλλευση 
ακινήτων

Παροχή 
υπηρεσίας

Μη 
κατανεµηµένα Σύνολο

Eνεργητικό 22.024.525 136.834.764 20.794 341.333 159.221.417

Υποχρεώσεις 823.753 49.483.489 (198.687) 1.285.119 51.393.674

Ίδια κεφάλαια 21.200.772 87.351.276 219.481 (943.786) 107.827.742

Επενδύσεις κλειόµενης χρήσης, σε ενσώµατα,  
άϋλα πάγια και επενδυτικά ακίνητα - 11.382.440 - 60.486 11.442.926

 
 
 
 
Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις των τοµέων κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2005 είχαν ως εξής: 
Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ. 
 

Πωλήσεις 
ακινήτων

Εκµετάλλευση 
ακινήτων

Παροχή 
υπηρεσίας

Μη 
κατανεµηµένα Σύνολο

Eνεργητικό 22.360.171 119.955.993 78.202 245.201 142.639.567

Υποχρεώσεις 1.578.439 33.957.111 34.993 1.274.762 36.845.305

Ίδια κεφάλαια 20.781.732 85.998.882 43.209 (1.029.560) 105.794.262

Επενδύσεις κλειόµενης χρήσης, σε ενσώµατα,  
άϋλα πάγια και επενδυτικά ακίνητα - 2.488.899 - - 2.488.899

 
 

(β) ∆ευτερεύων τύπος πληροφόρησης – γεωγραφικοί τοµείς 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                         78 

ΕΕΕΠΠΠΕΕΕΝΝΝ∆∆∆ΥΥΥΤΤΤΙΙΙΚΚΚΑΑΑ    ΑΑΑΚΚΚΙΙΙΝΝΝΗΗΗΤΤΤΑΑΑ    

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 
 

31-∆εκ-06 31-∆εκ-05 31-∆εκ-06 31-∆εκ-05

Κόστος

Αρχή περιόδου 97.888.539 98.327.237 25.763.344 27.456.377

Προσθήκες 11.382.439 2.518.302 10.918.052 1.263.967

(Μεταφορά σε αποθέµατα) - (2.957.000) - (2.957.000)

Πωλήσεις/ διαγραφές - - - -

Τέλος περιόδου 109.270.978 97.888.539 36.681.396 25.763.344

Συσσωρευµένες αποσβέσεις

Αρχή περιόδου (1.197.548) (592.940) (926.536) (457.434)

Αποσβέσεις περιόδου (621.555) (604.609) (486.049) (469.103)

Τέλος περιόδου (1.819.104) (1.197.549) (1.412.586) (926.536)

Αναπόσβεστη αξία 107.451.874 96.690.990 35.268.810 24.836.808

Η ΕΤΑΙΡΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ

 
 
Επί των ακινήτων της εταιρίας δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη. 
Η αξία του ακινήτου της θυγατρικής «ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.» επανεκτιµήθηκε  λόγω 
ένταξης στο Σχέδιο Πόλης έκτασης επιφανείας 133.000 τµ. περίπου, βάσει του ΦΕΚ 319/∆/2005 µε το οποίο 
εγκρίθηκε η πολεοδοµική µελέτη του «Επιχειρηµατικού Πάρκου Γυαλού – ∆ήµου Σπάτων».  Το σύνολο των 
173.000 τµ. περίπου, της εν λόγω θυγατρικής απεικονίζεται στις παρούσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές 
Καταστάσεις , στα «Επενδυτικά ακίνητα» βάσει του ∆ΛΠ 40, µε ποσό  32,4 εκ. ευρώ, επανεκτιµήθηκε δε την 
31/12/2005 σε 41,9 εκ. ευρώ. 
 
Έσοδα από λειτουργικές µισθώσεις επενδυτικών ακινήτων: 
Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ. 
 

31-∆εκ-06 31-∆εκ-05

Έως 12 µήνες 3.960.783 3.973.635

Από 1 έως 5 έτη 22.045.971 22.583.865

Περισσότερο των 5 ετών 63.233.215 68.727.126

Σύνολο 89.239.970 95.284.627

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 
 
 
 
 



                                         79 

 
 

ΕΕΕΝΝΝΣΣΣΩΩΩΜΜΜΑΑΑΤΤΤΕΕΕΣΣΣ    ΑΑΑΚΚΚΙΙΙΝΝΝΗΗΗΤΤΤΟΟΟΠΠΠΟΟΟΙΙΙΗΗΗΣΣΣΕΕΕΙΙΙΣΣΣ    

Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ. 

Οικόπεδα 
& Κτίρια

Μεταφορικά 
µέσα 

Μηχ/κός 
Εξοπλισµός

Έπιπλα και 
εξαρτήµατα

Ακινητ. υπό 
εκτέλεση Σύνολο

Κόστος

1-Ιαν-2005 67.980 2.465 103 491.258 38.159 599.965

Προσθήκες - - - 7.126 7.126

Αναταξινοµήσεις από πάγια διαθέσιµα προς πώληση - - 50.000 - 50.000

Αναταξινοµήσεις από Ακιν. υπό εκτέλεση - - - - (38.159) (38.159)

31-∆εκ-2005 67.980 2.465 50.103 498.384 - 618.932

1-Ιαν-2006 67.980 2.465 50.103 498.384 - 618.932

Προσθήκες - - - 21.440 - 21.440

Πωλήσεις / διαγραφές - - - (21.832) - (21.832)

31-∆εκ-2006 67.980 2.465 50.103 497.992 - 618.540

Συσσωρευµένες αποσβέσεις

1-Ιαν-2005 - (1.201) (4.686) (276.545) - (282.432)

Αποσβέσεις περιόδου - (369) - (75.304) - (75.674)

31-∆εκ-2005 - (1.571) (4.686) (351.849) - (358.106)

1-Ιαν-2006 - (1.571) (4.686) (351.849) - (358.106)

Αποσβέσεις περιόδου (370) - (60.961) - (61.330)

Πωλήσεις / διαγραφές - - - 18.892 - 18.892

31-∆εκ-2006 - (1.941) (4.686) (393.918) - (400.545)

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 67.980 894 45.417 146.535 - 260.826

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 67.980 524 45.417 104.074 - 217.995

Ο ΟΜΙΛΟΣ
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Μεταφορικά 
µέσα 

Μηχ/κός 
Εξοπλισµός

Έπιπλα και 
εξαρτήµατα

Ακινητ. υπό 
εκτέλεση Σύνολο

Κόστος

1-Ιαν-2005 2.465 103 423.025 38.159 463.752

Προσθήκες - - 7.126 - 7.126

Αναταξινοµήσεις από Ακιν. υπό εκτέλεση - - - (38.159) (38.159)

31-∆εκ-2005 2.465 103 430.151 - 432.719

1-Ιαν-2006 2.465 103 430.151 - 432.719

Προσθήκες - - 21.440 - 21.440

Πωλήσεις / διαγραφές - - (21.832) - (21.832)

31-∆εκ-2006 2.465 103 429.759 - 432.327

Συσσωρευµένες αποσβέσεις

1-Ιαν-2005 (1.201) (103) (235.792) - (237.096)

Αποσβέσεις περιόδου (369) - (59.193) - (59.563)

31-∆εκ-2005 (1.571) (103) (294.985) - (296.659)

1-Ιαν-2006 (1.571) (103) (294.985) - (296.659)

Αποσβέσεις περιόδου (370) - (54.871) - (55.240)

Πωλήσεις / διαγραφές - - 18.892 - 18.892

31-∆εκ-2006 (1.941) (103) (330.964) - (333.007)

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 894 - 135.166 - 136.060

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 524 - 98.795 - 99.319

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 
 
∆εν υφίστανται αποµειώσεις στις ενσώµατες ακινητοποιήσεις κατά τη διάρκεια του 2005 και 2006. 



                                         81 

ΑΑΑΣΣΣΩΩΩΜΜΜΑΑΑΤΤΤΕΕΕΣΣΣ    ΑΑΑΚΚΚΙΙΙΝΝΝΗΗΗΤΤΤΟΟΟΠΠΠΟΟΟΙΙΙΗΗΗΣΣΣΕΕΕΙΙΙΣΣΣ    

Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ. 
Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ
Λογισµικό Λογισµικό 

Κόστος

1-Ιαν-2005 49.275 41.819

Προσθήκες 1.630 1.630

31-∆εκ-2005 50.905 43.449

1-Ιαν-2006 50.905 43.449

Προσθήκες 39.046 39.046

31-∆εκ-2006 89.951 82.495

Συσσωρευµένες αποσβέσεις

1-Ιαν-2005 (40.024) (34.903)

Αποσβέσεις περιόδου (9.049) (7.072)

31-∆εκ-2005 (49.073) (41.975)

1-Ιαν-2006 (49.073) (41.975)

Αποσβέσεις περιόδου (3.802) (3.626)

31-∆εκ-2006 (52.875) (45.601)

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 1.832 1.474

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 37.077 36.894  
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ΣΣΣΥΥΥΜΜΜΜΜΜΕΕΕΤΤΤΟΟΟΧΧΧΕΕΕΣΣΣ    ΤΤΤΟΟΟΥΥΥ    ΟΟΟΜΜΜΙΙΙΛΛΛΟΟΟΥΥΥ    ΣΣΣΕΕΕ    ΕΕΕΠΠΠΙΙΙΧΧΧΕΕΕΙΙΙΡΡΡΗΗΗΣΣΣΕΕΕΙΙΙΣΣΣ    ΠΠΠΟΟΟΥΥΥ    ΕΕΕΝΝΝΟΟΟΠΠΠΟΟΟΙΙΙΟΟΟΥΥΥΝΝΝΤΤΤΑΑΑΙΙΙ    

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

ΕΤΑΙΡΙΑ % συµµετοχής Αξία συµµετοχής

ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. 100% 11.185.288

ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ  Α.Ε. 100% 8.353.110

PMS PARKING SYSTEMS Α.Ε. 100% 86.775

KARTEREDA HOLDINGS LTD 100% 1.000

ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ Α.Ε. 67% 19.764.339

Σύνολο 39.390.511  
 
Η  Εταιρεία  έχει αναγνωρίσει πρόβλεψη για την κάλυψη υποχρέωσης εξαγοράς από τον ΟΤΕ, του 33% των 
µετοχών που κατέχει στη θυγατρική "ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ Α.Ε." έναντι ελαχίστου τιµήµατος, όπως 
καθορίζεται στην από 28/02/2002 σχετική Σύµβαση. Το ποσόν της πρόβλεψης ανέρχεται σε ευρώ 18,3 εκατ. και 
έχει προσαυξήσει το κόστος επένδυσης της "REDS A.E." στην εν λόγω θυγατρική, µε αποτέλεσµα η θυγατρική, 
αυτή να ενοποιείται µε ποσοστό 100%. 
Σύµφωνα µε την από 10 Νοεµβρίου 2006 απόφαση του  ∆ιοικητικού  Συµβουλίου της η Εταιρία στο πλαίσιο 
επέκτασης των δραστηριοτήτων της, προέβη την 16/11/2006 στην εξαγορά του 100% των µετοχών της 
Κυπριακής εταιρίας «KARTEREDA HOLDING LIMITED» έναντι 1.000 ευρώ. Σκοπός της εταιρίας είναι η 
συµµετοχή της σε άλλες εταιρίες και η ανάπτυξη εµπορικών δραστηριοτήτων στο εξωτερικό. Την  20/11/2006 η 
«KARTEREDA HOLDING LIMITED»  εξαγόρασε το σύνολο των µετοχών της εταιρίας µε την επωνυµία 
«CLH ESTATE S.R.L.» , µε έδρα το Βουκουρέστι Ρουµανίας. Σκοπός της εταιρίας αυτής είναι  η 
δραστηριοποίηση στον τοµέα Real Estate  στην αγορά της  Ρουµανίας. Οι ως άνω  εταιρίες, ως νεοσυσταθείσες 
την 31.12.2006 δεν είχαν αναπτύξει επιχειρηµατική δραστηριότητα και δεν κατείχαν  περιουσιακά στοιχεία.  
 

ΚΚΚΟΟΟΙΙΙΝΝΝΟΟΟΠΠΠΡΡΡΑΑΑΞΞΞΙΙΙΕΕΕΣΣΣ    

 
Η εταιρία «3G Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ», περιλαµβάνεται  στις Ενοποιηµένες Καταστάσεις της µητρικής,  µε τη µέθοδο της Αναλογικής 
Ενοποίησης. 
Τα παρακάτω ποσά αντιπροσωπεύουν το µερίδιο του ενεργητικού και υποχρεώσεων της Εταιρείας σε 
κοινοπραξίες, που ενοποιήθηκαν µε την µέθοδο της αναλογικής ενοποίησης και περιλαµβάνονται στον 
ισολογισµό: 
Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ. 

3G A.E.

Ενεργητικό 128.221

Υποχρεώσεις 33.720

Ιδια Κεφάλαια 94.501  
 
 

ΑΑΑΠΠΠΟΟΟΘΘΘΕΕΕΜΜΜΑΑΑΤΤΤΑΑΑ    

Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ. 

31-∆εκ-06 31-∆εκ-05 31-∆εκ-06 31-∆εκ-05

Τελικά προϊόντα 5.083.595  9.710.379  2.777.514  2.777.514  

Ηµιτελή προϊόντα 3.942.483  3.132.375  3.942.483  3.132.375  
Συνολική καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία 9.026.078  12.842.754  6.719.997  5.909.889  

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

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

∆εν υπάρχει συγκέντρωση του πιστωτικού κινδύνου σε σχέση µε τις απαιτήσεις από πελάτες, καθώς οι 
απαιτήσεις από πελάτες του  Οµίλου  προέρχονται κυρίως από µισθωτικές συµβάσεις  και συµβολαιογραφικές 
πωλήσεις µε αντίστοιχες εγγυήσεις και ποινικές ρήτρες εξασφάλισης των απαιτήσεων.  
Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ. 

31-∆εκ-06 31-∆εκ-05 31-∆εκ-06 31-∆εκ-05

Πελάτες 4.544.542 8.252.446 1.308.417 3.516.695

Μείον: Προβλέψεις αποµείωσης - (2.673.379) - (2.673.379)

Καθαρές απαιτήσεις πελατών 4.544.542  5.579.067  1.308.417  843.316  

Προκαταβολή φόρου εισοδήµατος 432.706 1.186.569 277.550 494.804

Προκαταβολές για λειτουργικές µισθώσεις 9.822.447 10.212.748 9.822.447 10.212.748

Λοιπές Απαιτήσεις 1.565.925 1.726.161 944.506 1.354.893

Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη 375.629 2.571.536 1.461.166 1.385.641

Σύνολο 16.741.249 21.276.080 13.814.086 14.291.402

Απαιτήσεις από µακροχρόνιες λειτουργικές Μισθώσεις 9.432.146 9.823.965 9.432.146 9.823.965

Λοιπές µακροπρόθεσµες  απαιτήσεις 77.028 72.184 77.028 72.184

Σύνολο µη Κυκλοφορούντος  Ενεργητικού 9.509.174 9.896.149 9.509.174 9.896.149

Σύνολο Κυκλοφορούντος  Ενεργητικού 7.232.075 11.379.931 4.304.912 4.395.253

16.741.249 21.276.080 13.814.086 14.291.402

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 
Η εταιρία προέβη εντός του 2006 σε διαγραφή ανείσπρακτων και ανενεργών υπολοίπων πελατών ύψους 
2.673.379 € για τα οποία είχε σχηµατίσει σε παρελθούσες χρήσεις ισόποση πρόβλεψη. Τα υπόλοιπα αυτά είχαν 
δηµιουργηθεί σε χρήσεις προγενέστερες της εξυγίανσης, το 1997, της Εταιρίας µε την υπαγωγή στο άρθρο 44 
του Ν 1892/1990.  

Η εταιρία την 12/2/2002 προχώρησε σε Μισθωτική Σύµβαση ακινήτου διάρκειας 30 ετών,  επί του οποίου έχει 
ανεγείρει εγκαταστάσεις  Ψυχαγωγικού Κέντρου στο Ίλιον Αττικής , η κυριότητα του ως άνω ακινήτου µετά το 
τέλος της µίσθωσης µεταβιβάζεται στον εκµισθωτή.  Το κόστος ανέγερσης των εγκαταστάσεων του ως άνω  
Ψυχαγωγικού Κέντρου,  αναγνωρίζεται  στα αποτελέσµατα χρήσης  αναλογικά  κατά τη διάρκεια  της 
µίσθωσης.  

 

ΤΤΤΑΑΑΜΜΜΕΕΕΙΙΙΑΑΑΚΚΚΑΑΑ    ∆∆∆ΙΙΙΑΑΑΘΘΘΕΕΕΣΣΣΙΙΙΜΜΜΑΑΑ    ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ    ΙΙΙΣΣΣΟΟΟ∆∆∆ΥΥΥΝΝΝΑΑΑΜΜΜΑΑΑ    

Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ. 

31-∆εκ-06 31-∆εκ-05 31-∆εκ-06 31-∆εκ-05

∆ιαθέσιµα στο ταµείο και σε Τράπεζες 23.353.827 9.526.034 2.435.689 1.777.114

Η ΕΤΑΙΡΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ

 

   

ΜΜΜΕΕΕΤΤΤΟΟΟΧΧΧΙΙΙΚΚΚΟΟΟ    ΚΚΚΕΕΕΦΦΦΑΑΑΛΛΛΑΑΑΙΙΙΟΟΟ    

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 
Αριθµός 
µετοχών

Ονοµαστική 
αξία µετοχών Κοινές µετοχές Υπέρ το άρτιο Σύνολο

1 Ιανουαρίου 2005 39.610.265 1,70 67.337.451 5.641.410 72.978.861

31 ∆εκεµβρίου 2005 39.610.265 1,70 67.337.451 5.641.410 72.978.861

1 Ιανουαρίου 2006 39.610.265 1,70 67.337.451  5.641.410  72.978.861  

Αύξηση ονοµαστικής αξίας µετοχών - 1,84 5.545.437 (5.545.437) -

Μείωση ονοµαστικής αξίας µετοχών - 1,31 (20.993.440) - (20.993.440)

31 ∆εκεµβρίου 2006 39.610.265 1,31 51.889.447 95.973 51.985.420
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Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρίας την 21/6/2006 αποφασίστηκε η µετατροπή του 
συνόλου των µετοχών από κοινές ανώνυµες µετά ψήφου σε κοινές ονοµαστικές µετά ψήφου.   Η απόφαση αυτή 
της Τακτικής   Γενικής Συνέλευσης εγκρίθηκε µε την Κ2-9679/05-07-2006 Απόφαση  του Υπουργείου 
Ανάπτυξης.                                          
Στην Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας την 5/7/2006 αποφασίστηκε η  αύξηση 
του Μετοχικού  Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό 5.545.437,10 € το οποίο προέρχεται από 
κεφαλαιοποίηση τµήµατος του λογαριασµού «Αποθεµατικό από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο», µε αύξηση της 
ονοµαστικής αξίας της τιµής της µετοχής κατά 0,14 €/µετοχή και η ταυτόχρονη µείωση του Μετοχικού 
Κεφαλαίου κατά το ποσό των 20.993.440,45 € µε µείωση της ονοµαστικής αξίας της τιµής της µετοχής κατά 
0,53 €/µετοχή, προς το σκοπό ισόποσης (µερικής) διαγραφής ζηµιών παρελθουσών χρήσεων του λογαριασµού 
«Ζηµίες εις νέον».  Η απόφαση της Α΄ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης εγκρίθηκε µε την Κ2 -10546/20-07-
2006 Απόφαση  του Υπουργείου Ανάπτυξης. 
 
 

ΑΑΑΠΠΠΟΟΟΘΘΘΕΕΕΜΜΜΑΑΑΤΤΤΙΙΙΚΚΚΑΑΑ    

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 
 

Τακτικό 
αποθεµατικο

Ειδικά & έκτακτα 
αποθεµατικά

Αφορολόγητα 
αποθεµατικά

Λοιπά 
αποθεµατικά Σύνολο

1 Ιανουαρίου 2005 376.788 5.393.972 453.540 2.159 6.226.459

Μεταφορά από/(σε) αποτελέσµατα 101.457 - - - 101.457

31 ∆εκεµβρίου 2005 478.245 5.393.972 453.540 2.159 6.327.916

1 Ιανουαρίου 2006 478.245 5.393.972 453.540 2.159 6.327.916

Μεταφορά από/(σε) αποτελέσµατα 63.190 - - - 63.190
31 ∆εκεµβρίου 2006 541.436 5.393.972 453.540 2.159 6.391.107

Ο ΟΜΙΛΟΣ

 

Τακτικό 
αποθεµατικο

Ειδικά & έκτακτα 
αποθεµατικά

Αφορολόγητα 
αποθεµατικά

Λοιπά 
αποθεµατικά Σύνολο

1 Ιανουαρίου 2005 98.658 232.062 453.540 - 784.259

31 ∆εκεµβρίου 2005 98.658 232.062 453.540 - 784.259

1 Ιανουαρίου 2006 98.658 232.062 453.540 - 784.259

Μεταφορά από/(σε) αποτελέσµατα 30.483 - - - 30.483
31 ∆εκεµβρίου 2006 129.141 232.062 453.540 - 814.742

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
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ΠΠΠΡΡΡΟΟΟΜΜΜΗΗΗΘΘΘΕΕΕΥΥΥΤΤΤΕΕΕΣΣΣ    ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ    ΛΛΛΟΟΟΙΙΙΠΠΠΕΕΕΣΣΣ    ΥΥΥΠΠΠΟΟΟΧΧΧΡΡΡΕΕΕΩΩΩΣΣΣΕΕΕΙΙΙΣΣΣ    

Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας από την εµπορική της δραστηριότητα είναι ελεύθερες τόκων. 
Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ. 

31-∆εκ-06 31-∆εκ-05 31-∆εκ-06 31-∆εκ-05

Προµηθευτές 269.438 885.565 253.381 320.933

∆εδουλευµένα έξοδα 59.764 67.607 59.764 67.607

Ασφαλιστικοί οργανισµοί και λοιποί φόροι/ τέλη 344.308 658.099 322.670 535.796

Προκαταβολή για λειτουργικές µισθώσεις 3.741.931 4.408.389 3.741.931 4.408.389

Λοιπές υποχρεώσεις 9.990.408 5.502.531 5.095.767 4.804.175

Υποχρεώσεις από συνδεδεµένα µέρη 6.665.733 6.831.433 6.660.184 6.830.141

Σύνολο 21.071.581 18.353.624 16.133.697 16.967.042

Μακροπρόθεσµες 3.715.215 320.753 3.715.215 320.753

Βραχυπρόθεσµες 17.356.366 18.032.871 12.418.481 16.646.289

Σύνολο 21.071.581 18.353.624 16.133.697 16.967.042

Η ΕΤΑΙΡΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ

 
 

∆∆∆ΑΑΑΝΝΝΕΕΕΙΙΙΑΑΑ       

Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ. 

Μακροπρόθεσµος δανεισµός 31-∆εκ-06 31-∆εκ-05

Οµολογιακό ∆άνειο - 100.000
Σύνολο µακροπρόθεσµων δανείων - 100.000

Βραχυπρόθεσµος δανεισµός 31.12.2006 31.12.2005
Τραπεζικός δανεισµός 10.750.000 -
Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων 10.750.000 -

Ο ΟΜΙΛΟΣ

 

Βραχυπρόθεσµος δανεισµός 31-∆εκ-06 31-∆εκ-05

Τραπεζικός δανεισµός 10.750.000 -
Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων 10.750.000 -

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 
 
Το επιτόκιο τραπεζικού δανεισµού την 31.12.2006 ανερχόταν σε 5,03%.  
 

ΠΠΠΡΡΡΟΟΟΒΒΒΛΛΛΕΕΕΨΨΨΕΕΕΙΙΙΣΣΣ    

Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ. 
Πρόβλεψη για εξαγορά 

µειοψηφίας σε θυγατρική

1 Ιανουαρίου 2005 18.326.836

31 ∆εκεµβρίου 2005 18.326.836

1 Ιανουαρίου 2006 18.326.836
31 ∆εκεµβρίου 2006 18.326.836

 
 
Ανάλυση συνολικών προβλέψεων: 
 
Η Εταιρία έχει αναγνωρίσει πρόβλεψη  για την κάλυψη υποχρέωσης εξαγοράς από τον ΟΤΕ, του 33% των 
µετοχών που κατέχει στη θυγατρική "ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ Α.Ε." έναντι ελαχίστου τιµήµατος, όπως 
καθορίζεται στην από 28/02/2002 σχετική Σύµβαση.  Το ποσόν της πρόβλεψης ανέρχεται σε ευρώ 18,3 εκατ. 
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και έχει προσαυξήσει το κόστος επένδυσης της "REDS A.E." στην εν λόγω θυγατρική, µε αποτέλεσµα η 
θυγατρική, αυτή να ενοποιείται µε ποσοστό 100%. 

ΑΑΑΝΝΝΑΑΑΒΒΒΑΑΑΛΛΛΛΛΛΟΟΟΜΜΜΕΕΕΝΝΝΗΗΗ    ΦΦΦΟΟΟΡΡΡΟΟΟΛΛΛΟΟΟΓΓΓΙΙΙΑΑΑ    

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. 
 

31-∆εκ-06 31-∆εκ-05 31-∆εκ-06 31-∆εκ-05

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις:

Ανακτήσιµες µετά από 12 µήνες 2.378.395 2.586.123 2.035.989 2.283.007

Ανακτήσιµες εντός 12 µηνών 14.899 169.140 - -
Σύνολο 2.393.294 2.755.263 2.035.989 2.283.007

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 
 
Η συνολική µεταβολή στον αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος είναι η παρακάτω: 
Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ. 
 

31-∆εκ-06 31-∆εκ-05 31-∆εκ-06 31-∆εκ-05

Υπόλοιπο αρχής περιόδου (2.755.263) (2.721.049) (2.283.007) (2.392.605)

Χρέωση / (πίστωση) κατάστασης αποτελεσµάτων 361.969 (34.213) 247.018 109.598
Υπόλοιπο τέλους περιόδου (2.393.294) (2.755.263) (2.035.989) (2.283.007)

Η ΕΤΑΙΡΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ

 
 
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 2005 699.125 699.125 699.125 699.125

Χρέωση / (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσµάτων (6.103) (6.103) (6.103) (6.103)

31 ∆εκεµβρίου 2005 693.022 693.022 693.022 693.022

1 Ιανουαρίου 2006 693.022 693.022 693.022 693.022

Χρέωση / (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσµάτων (153.355) (153.355) (153.355) (153.355)
31 ∆εκεµβρίου 2006 539.668 539.668 539.668 539.668

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 
 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις: 
Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ. 
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Προβλέψεις 
απαιτήσεων

∆ιαφορετικές 
φορολογικές 
αποσβεσεις

Φορολογικές 
ζηµίες Λοιπά Σύνολο

1 Ιανουαρίου 2005 417 233.550 112.368 3.073.840 3.420.175

(Χρέωση) / πίστωση στην κατάσταση αποτελεσµάτων 1.052 (377.678) 56.772 347.965 28.110

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

31 ∆εκεµβρίου 2005 1.468 (144.128) 169.140 3.421.805 3.448.285

1 Ιανουαρίου 2006 1.468 (144.128) 169.140 3.421.805 3.448.285

(Χρέωση) / πίστωση στην κατάσταση αποτελεσµάτων (1.039) (77.518) 81.584 (518.351) (515.324)

(Χρέωση) / πίστωση στα ίδια κεφάλαια - - - - -
31 ∆εκεµβρίου 2006 429 (221.646) 250.724 2.903.455 2.932.961

Ο ΟΜΙΛΟΣ

 
 

Προβλέψεις 
απαιτήσεων

∆ιαφορετικές 
φορολογικές 
αποσβεσεις

Φορολογικές 
ζηµίες Λοιπά Σύνολο

1 Ιανουαρίου 2005 - 32.358 - 3.059.371 3.091.730

(Χρέωση) / πίστωση στην κατάσταση αποτελεσµάτων (276.081) - 160.381 (115.700)

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

31 ∆εκεµβρίου 2005 - (243.723) - 3.219.752 2.976.029

1 Ιανουαρίου 2006 - (243.723) - 3.219.752 2.976.029

(Χρέωση) / πίστωση στην κατάσταση αποτελεσµάτων - 5.993 - (406.366) (400.373)

(Χρέωση) / πίστωση στα ίδια κεφάλαια - - - - -
31 ∆εκεµβρίου 2006 - (237.729) - 2.813.386 2.575.656

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

ΥΥΥΠΠΠΟΟΟΧΧΧΡΡΡΕΕΕΩΩΩΣΣΣΕΕΕΙΙΙΣΣΣ    ΠΠΠΑΑΑΡΡΡΟΟΟΧΧΧΩΩΩΝΝΝ    ΠΠΠΡΡΡΟΟΟΣΣΣΩΩΩΠΠΠΙΙΙΚΚΚΟΟΟΥΥΥ    ΛΛΛΟΟΟΓΓΓΩΩΩ    ΕΕΕΞΞΞΟΟΟ∆∆∆ΟΟΟΥΥΥ    ΑΑΑΠΠΠΟΟΟ    ΤΤΤΗΗΗΝΝΝ    ΥΥΥΠΠΠΗΗΗΡΡΡΕΕΕΣΣΣΙΙΙΑΑΑ    

Τα ποσά που αναγνωρίζονται στον Ισολογισµό είναι τα ακόλουθα: 
Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ. 

31-∆εκ-06 31-∆εκ-05 31-∆εκ-06 31-∆εκ-05

Παρούσα αξία µη χρηµατοδοτούµενων υποχρεώσεων 65.284 70.055 64.388 63.580

Μη καταχωρηθέντα αναλογιστικά κέρδη/ (ζηµίες) 18.774 (5.210) 17.954 (4.608)
Υποχρέωση στον ισολογισµό 84.058 64.845 82.342 58.972

Η ΕΤΑΙΡΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ

 
Τα ποσά που αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσεως έχουν ως ακολούθως: 

31-∆εκ-06 31-∆εκ-05 31-∆εκ-06 31-∆εκ-05

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 5.244 12.810 5.244 8.603

Χρηµατοοικονοµικό κόστος 2.571 2.512 2.333 2.512

Καθαρά αναλογιστικά (κέρδη)/ ζηµιές που καταχωρήθηκαν στην περίοδο (5.968) 660 (1.574) 660

Κόστος προϋπηρεσίας 17.366 - 17.366 -

Ζηµιές από περικοπές - (5.700) - (5.700)

Σύνολο περιλαµβανοµένο στις παροχές σε εργαζοµένους (Σηµ. 22) 19.213 10.282 23.370 6.075

Η ΕΤΑΙΡΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ

 
 
Η µεταβολή στις υποχρεώσεις όπως εµφανίζονται στον Ισολογισµό είναι ως ακολούθως: 
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31-∆εκ-06 31-∆εκ-05 31-∆εκ-06 31-∆εκ-05

Yπόλοιπο έναρξης 64.845 70.978 58.972 69.312

Πληρωθείσες εισφορές - (16.415) - (16.415)

Σύνολο χρέωσης στα αποτελέσµατα 19.213 10.282 23.370 6.075
Υπόλοιπο τέλους 84.058 64.845 82.342 58.972

Η ΕΤΑΙΡΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ

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

Προεξοφλητικό επιτόκιο: 

- Κατά την 31/12/2006 4,30%

- Κατά την 31/12/2005 3,59%

      - Μελλοντικές αυξήσεις µισθών 4,00%

 
 

ΧΧΧΡΡΡΗΗΗΜΜΜΑΑΑΤΤΤΟΟΟΟΟΟΙΙΙΚΚΚΟΟΟΝΝΝΟΟΟΜΜΜΙΙΙΚΚΚΑΑΑ    ΕΕΕΣΣΣΟΟΟ∆∆∆ΑΑΑ    ///    (((ΕΕΕΞΞΞΟΟΟ∆∆∆ΑΑΑ)))    ---    ΚΚΚΑΑΑΘΘΘΑΑΑΡΡΡΑΑΑ    

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

31-∆εκ-06 31-∆εκ-05 31-∆εκ-06 31-∆εκ-05

Έξοδα τόκων

 -Τραπεζικά δάνεια & λοιπές υποχρεώσεις (366.053) (883.308) (348.764) (479.103)

Έσοδα τόκων / χρεογράφων 443.165 217.728 20.564 42.324

Καθαρά έξοδα / (έσοδα) τόκων 77.112 (665.580) (328.200) (436.779)

Σύνολο 77.112 (665.580) (328.200) (436.779)

Η ΕΤΑΙΡΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ

 
 

ΠΠΠΑΑΑΡΡΡΟΟΟΧΧΧΕΕΕΣΣΣ    ΣΣΣΕΕΕ    ΕΕΕΡΡΡΓΓΓΑΑΑΖΖΖΟΟΟΜΜΜΕΕΕΝΝΝΟΟΟΥΥΥΣΣΣ    

Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ. 

31-∆εκ-06 31-∆εκ-05 31-∆εκ-06 31-∆εκ-05

Μισθοί και ηµεροµίσθια 786.044 1.492.578 746.533 788.148

Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης 142.418 554.749 137.941 138.096

Kόστος προγραµµάτων καθορισµένων παροχών 19.213 10.282 23.370 6.075

Λοιπές παροχές σε εργαζοµένους 24.922 16.155 24.922 15.875
Σύνολο 972.598 2.073.764 932.766 948.194

Η ΕΤΑΙΡΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ

 
 

ΈΈΈΞΞΞΟΟΟ∆∆∆ΑΑΑ    ΑΑΑΝΝΝΑΑΑ    ΚΚΚΑΑΑΤΤΤΗΗΗΓΓΓΟΟΟΡΡΡΙΙΙΑΑΑ    

Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ. 
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Κόστος 
πωληθέντων

Έξοδα 
διοίκησης Σύνολο

Κόστος 
πωληθέντων

Έξοδα 
διοίκησης Σύνολο

Παροχές σε εργαζοµένους 541.660 430.937 972.598 1.598.315 475.448 2.073.764

Αναλώσεις Αποθεµάτων 4.576.763 - 4.576.763 16.384.890 - 16.384.890

Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων 19.847 41.484 61.331 40.257 35.417 75.674

Αποσβέσεις ασώµατων παγίων - 3.802 3.802 2.832 6.217 9.049

Αποσβέσεις επενδυτικών ακινήτων 470.549 151.006 621.555 469.103 135.506 604.609

Ενοίκια & έξοδα µακρ.λειτουργικών µισθώσεων 1.762.633 - 1.762.633 1.602.156 - 1.602.156

Αµοιβές τρίτων 709.907 817.672 1.527.579 2.206.916 738.910 2.945.826

Λοιπά 644.878 1.427.194 2.072.071 1.105.831 1.176.384 2.282.215

Σύνολο 8.726.237 2.872.095 11.598.332 23.410.299 2.567.882 25.978.181

31-∆εκ-06 31-∆εκ-05

Ο ΟΜΙΛΟΣ

 

Κόστος 
πωληθέντων

Έξοδα 
διοίκησης Σύνολο

Κόστος 
πωληθέντων

Έξοδα 
διοίκησης Σύνολο

Παροχές σε εργαζοµένους 541.660 391.105 932.766 527.662 420.531 948.194

Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων 19.847 35.394 55.241 40.257 19.306 59.563

Αποσβέσεις ασώµατων παγίων - 3.626 3.626 2.832 4.240 7.072

Αποσβέσεις επενδυτικών ακινήτων 470.549 15.500 486.049 469.103 - 469.103

Ενοίκια & έξοδα µακρ.λειτουργικών µισθώσεων 1.762.633 - 1.762.633 1.602.156 - 1.602.156

Αµοιβές τρίτων 846.466 817.672 1.664.137 1.752.493 610.514 2.363.007

Λοιπά 480.292 365.041 845.333 510.401 556.577 1.066.978

Σύνολο 4.121.447 1.628.338 5.749.785 4.904.904 1.611.168 6.516.071

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

31-∆εκ-06 31-∆εκ-05

 

ΦΦΦΟΟΟΡΡΡΟΟΟΣΣΣ    ΕΕΕΙΙΙΣΣΣΟΟΟ∆∆∆ΗΗΗΜΜΜΑΑΑΤΤΤΟΟΟΣΣΣ    

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

31-∆εκ-06 31-∆εκ-05 31-∆εκ-06 31-∆εκ-05

Φόρος χρήσης 1.469.114 1.826.187 1.195.077 783.911

Αναβαλλόµενος φόρος 361.969 (34.100) 247.018 109.598
Σύνολο 1.831.084 1.792.087 1.442.096 893.508

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 
 
Παρατίθεται αναλυτικός πίνακας για τις ανέλεγκτες χρήσεις όλων των εταιρειών που ενοποιούνται στη 
σηµείωση Νο 29.   
 

ΛΛΛΟΟΟΙΙΙΠΠΠΑΑΑ    ΕΕΕΣΣΣΟΟΟ∆∆∆ΑΑΑ    ///    ΕΕΕΞΞΞΟΟΟ∆∆∆ΑΑΑ    

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

31-∆εκ-06 31-∆εκ-05 31-∆εκ-06 31-∆εκ-05

Κέρδη/ (ζηµιές) από την πώληση επενδυτικών ακινήτων - 411.071 - -

Ενοίκια 181.815 120.876 133.208 79.664

Λοιπά Κέρδη / (Ζηµίες) 1.626.318 (218.523) 1.219.408 93.578
Σύνολο 1.808.133 313.424 1.352.616 173.242

Η ΕΤΑΙΡΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ

 
Στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων περιόδου της µητρικής εταιρίας στο λογαριασµό «Λοιπά έσοδα / (έξοδα) 
εκµετάλλευσης» ποσό 900.000 €, από το σύνολο του 1.219.408 € που εµφανίζει ο λογαριασµός, αφορά 
εισπραχθέντα εντός της χρήσης έσοδα απαλλοτριώσεων βάσει του ΦΕΚ 151/2000.  
Στην Ενοποιηµένη Κατάσταση Αποτελεσµάτων  περιόδου, στον ίδιο λογαριασµό εµφανίζεται ποσό 1.626.318 
το οποίο περιλαµβάνει την ως άνω απαλλοτρίωση της µητρικής πλέον ποσού  624.109 € το οποίο αφορά έσοδα 
απαλλοτρίωσης ακινήτου της θυγατρικής «ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.» εισπραχθέντα εντός της χρήσης βάσει 
του ΦΕΚ 1006/1996. 
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ΚΚΚΕΕΕΡΡΡ∆∆∆ΗΗΗ    ΑΑΑΝΝΝΑΑΑ    ΜΜΜΕΕΕΤΤΤΟΟΟΧΧΧΗΗΗ    

Τα βασικά κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται µε διαίρεση του κέρδους που αναλογεί στους µετόχους της 
µητρικής µε τον σταθµισµένο µέσο αριθµό των κοινών µετοχών στην διάρκεια της περιόδου, εξαιρουµένων των 
ιδίων κοινών µετοχών που κατέχονται από θυγατρικές (ίδιες µετοχές).  Σε περίπτωση που ο αριθµός των 
µετοχών έχει αυξηθεί µε έκδοση δωρεάν µετοχών, ο νέος αριθµός µετοχών εφαρµόζεται και στα συγκριτικά 
στοιχεία. 
Η Εταιρεία δεν κατέχει τίτλους µετατρέψιµους σε κοινές µετοχές που είναι µειωτικοί των κερδών. Για το λόγο 
αυτό τα αναπροσαρµοσµένα κέρδη ανά µετοχή είναι ίσα µε τα βασικά κέρδη ανά µετοχή. 
 

31-∆εκ-06 31-∆εκ-05 31-∆εκ-06 31-∆εκ-05

Κέρδη που αναλογούν στους µετόχους  (ποσά σε €) 2.033.481 2.669.904 800.838 (937.324)

Σταθµισµένος µέσος αριθµός των κοινών µετοχών 39.610.265 39.610.265 39.610.265 39.610.265

Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή -βασικά (σε €) 0,0513 0,0674 0,0202 (0,0237)

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 
 
 

ΜΜΜΕΕΕΡΡΡΙΙΙΣΣΣΜΜΜΑΑΑΤΤΤΑΑΑ    ΑΑΑΝΝΝΑΑΑ    ΜΜΜΕΕΕΤΤΤΟΟΟΧΧΧΗΗΗ    

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο πρότεινε ως µέρισµα για την χρήση 2006 το συνολικό ποσό των € 396.102,65  ήτοι € 
0,01  ανά µετοχή, και το οποίο αναµένεται να επικυρωθεί στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων 
που θα πραγµατοποιηθεί τον Ιούνιο του 2007. Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις δεν απεικονίζουν το 
προτεινόµενο µέρισµα του 2006. 
 
 

ΑΑΑΝΝΝΕΕΕΙΙΙΛΛΛΗΗΗΜΜΜΜΜΜΕΕΕΝΝΝΕΕΕΣΣΣ    ΥΥΥΠΠΠΟΟΟΧΧΧΡΡΡΕΕΕΩΩΩΣΣΣΕΕΕΙΙΙΣΣΣ       

Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ. 
Τα παρακάτω  ποσά αφορούν δεσµεύσεις για λειτουργικές µισθώσεις της  µητρικής Εταιρείας.  Οι υπόλοιπες 
εταιρίες του Οµίλου δεν έχουν  ανειληµµένες υποχρεώσεις. 
 

31-∆εκ-06 31-∆εκ-05

Έως 1 έτος 584.784 576.584

Από 1-5 έτη 3.294.091 3.200.075

Περισσότερα από 5 έτη 22.034.056 22.971.735

25.912.931 26.748.394

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 
 

ΕΕΕΝΝΝ∆∆∆ΕΕΕΧΧΧΟΟΟΜΜΜΕΕΕΝΝΝΕΕΕΣΣΣ    ΥΥΥΠΠΠΟΟΟΧΧΧΡΡΡΕΕΕΩΩΩΣΣΣΕΕΕΙΙΙΣΣΣ       

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 πρόβλεψη σε βάρος των 
αποτελεσµάτων της χρήσης, επειδή η ∆ιοίκηση της Εταιρίας  θεωρεί ότι θα είναι θετική γι΄αυτή   η τελική 
έκβαση της υπόθεσης.   
Οι φορολογικές δηλώσεις των θυγατρικών  για τις χρήσεις όπως αναλυτικά αυτές αναφέρονται, δεν έχουν 
εξετασθεί από τις Φορολογικές Αρχές, µε συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων και 
προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν. Η έκβαση του φορολογικού 
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ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και ως εκ τούτου δεν έχει γίνει οποιαδήποτε 
πρόβλεψη στις οικονοµικές καταστάσεις σε σχέση µε το θέµα αυτό.  

ΕΤΑΙΡΙΑ

Κλειόµενες 
χρήσεις Τρόπος κλ. Χρήσεων

Ανέλεγκτες 
χρήσεις

REDS Α.Ε. 2005 Τακτικός Φ.Ελεγχος 1

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

ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ Α.Ε. - - 5

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

ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ  Α.Ε. - - 5

3G Α.Ε. 2002 Βάσει  Ν.3259/2004 4  
 

ΣΣΣΥΥΥΝΝΝΑΑΑΛΛΛΛΛΛΑΑΑΓΓΓΕΕΕΣΣΣ    ΤΤΤΗΗΗΣΣΣ    ΕΕΕΤΤΤΑΑΑΙΙΙΡΡΡΕΕΕΙΙΙΑΑΑΣΣΣ    ΜΜΜΕΕΕ    ΣΣΣΥΥΥΝΝΝ∆∆∆ΕΕΕ∆∆∆ΕΕΕΜΜΜΕΕΕΝΝΝΑΑΑ    ΜΜΜΕΕΕΡΡΡΗΗΗ    

Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ. 
 
Πωλήσεις  / Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 

1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005

Πωλήσεις αγαθών & υπηρεσιών προς την µητρική - - - -

Πωλήσεις αγαθών & υπηρεσιών προς τις θυγατρικές - - 871.849 -

Πωλήσεις αγαθών & υπηρεσιών προς λοιπά συνδεδεµένα µέρη 453.207 2.171.353 89.464 2.084.641

Αγορές αγαθών & υπηρεσιών από την  µητρική 197.441 - 151.015 -

Αγορές αγαθών & υπηρεσιών από τις θυγατρικές - - - -

Αγορές αγαθών & υπηρεσιών  από λοιπά συνδεδεµένα µέρη 1.322.142 1.118.074 851.342 1.118.074

Απαιτήσεις / Υποχρεώσεις  Συνδεδεµένων Μερών 

31-∆εκ-06 31-∆εκ-05 31-∆εκ-06 31-∆εκ-05

Απαιτήσεις από την µητρική - - - -

Απαιτήσεις από θυγατρικές - - 1.134.109

Απαιτήσεις από λοιπά συνδεδεµένα µέρη 327.057 1.404.148 327.057 1.385.641

Υποχρεώσεις προς την µητρική 19.544 20.900 19.544 19.608

Υποχρεώσεις προς θυγατρικές - - - -

Υποχρεώσεις προς λοιπά συνδεδεµένα µέρη 6.638.948 6.810.370 6.638.948 6.810.533

Συναλλαγές διευθυντικών  στελεχών & µελών  διοίκησης

1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005

Συναλλαγές & αµοιβές διευθυντικών στελεχών & µελών της διοίκησης 678.570 2.112.645 601.835 415.112

Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 1.277.289 1.275.789 - -

Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 4.376 4.190 - -

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 
 
 

ΛΛΛΟΟΟΙΙΙΠΠΠΕΕΕΣΣΣ    ΣΣΣΗΗΗΜΜΜΕΕΕΙΙΙΩΩΩΣΣΣΕΕΕΙΙΙΣΣΣ    

 

� Το απασχολούµενο προσωπικό την 31.12.2006 ήταν στον Όµιλο 25 άτοµα και στην Εταιρία 24 άτοµα, 
την 31.12.2005 ήταν στον Όµιλο 27 άτοµα   και  στην Εταιρία 25 άτοµα.  

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

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

� Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της θυγατρικής «PMS PARKING SYSTEMS AE»,  την 
23/06/2006 αποφασίστηκε η µείωση του Μετοχικού της Κεφαλαίου κατά ποσό 122.400 €, µε µείωση 
της ονοµαστικής  αξίας της µετοχής της από 1 € σε 0,66 € µε σκοπό την ισόποση διαγραφή ζηµιών 
παρελθουσών χρήσεων που εµφανίζονται στο υπόλοιπο του λογαριασµού «Ζηµίες εις νέον».  Η 
απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εγκρίθηκε µε την ΕΜ -14887/05.10.2007 Απόφαση της 
Νοµαρχίας Αθηνών.  

� Η Νοµαρχία µε την Απόφασή της ΕΜ 24400/16-11-2006  ενέκρινε την Απόφαση της Έκτακτης 
Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων  της 11/10/2006 της εταιρίας «ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.» , η οποία αποφάσισε την ανάκληση της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της 
Εταιρίας κατά ποσό 1.500.000 ευρώ, που έγινε µε την από  10/05/2006 Απόφαση της Έκτακτης 
Γενικής Συνέλευσης  των  Μετόχων,  λόγω τυπικής πληµµέλειας ως προς την νόµιµη εκπροσώπηση της 
µοναδικής µετόχου. Σηµειώνεται, ότι δεν ακολούθησε µείωση µετοχικού κεφαλαίου της εν λόγω 
θυγατρικής, διότι, κατά τα γενόµενα δεκτά από την Γ.Σ. της 11/10/2006 και τη Νοµαρχία Αθηνών, η εν 
λόγω αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου θεωρείται ως µηδέποτε νοµίµως γενοµένη. 

 
 

ΓΓΓΕΕΕΓΓΓΟΟΟΝΝΝΟΟΟΤΤΤΑΑΑ    ΜΜΜΕΕΕΤΤΤΑΑΑ    ΤΤΤΗΗΗΝΝΝ    ΗΗΗΜΜΜΕΕΕΡΡΡΟΟΟΜΜΜΗΗΗΝΝΝΙΙΙΑΑΑ    ΙΙΙΣΣΣΟΟΟΛΛΛΟΟΟΓΓΓΙΙΙΣΣΣΜΜΜΟΟΟΥΥΥ   

Η εταιρία «CLH ESTATE S.R.L.» έµµεση θυγατρική κατά 100% της Εταιρίας, αγόρασε τον Φεβρουάριο του 
2007 οικόπεδο 8.500 τµ περίπου, στην περιοχή Μπανεάσα στο Βουκουρέστι Ρουµανίας, επί του οποίου 
προτίθεται να ανεγείρει συγκρότηµα πολυτελών κατοικιών συνολικού προϋπολογισµού 15,00 εκ. ευρώ  
περίπου. 
Ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος της Εταιρίας για τις χρήσεις 2001 έως και 2005. Η διενέργεια του 
οποίου, είχε ανακοινωθεί στις Ενδιάµεσες  Οικονοµικές Καταστάσεις της  30ης Σεπτεµβρίου 2006. Η πρόσθετη 
επιβάρυνση της Εταιρίας για φόρους και προσαυξήσεις ανήλθε συνολικά σε 570.457 €. Για το αποτέλεσµα του 
φορολογικού ελέγχου η Εταιρία σχηµάτισε την 31/12/2006 πρόβλεψη η οποία επιβάρυνε τα αποτελέσµατα της 
χρήσης. Επίσης θα προβεί σε σχετική  ανακοίνωση έως την δηµοσίευση των Ετήσιων Οικονοµικών 
Καταστάσεων.  

 
Μαρούσι, 28 Μαρτίου  2007 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ 

∆.Σ. 
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ & 
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

    
    
    
    

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΚΟΥΤΡΑΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 

Α∆Τ Ι 280654 Α∆Τ Ξ 434814 Α∆Τ Ξ 145767 Αρ. Αδ. ΟΕΕ 18385 
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111222...    ΠΠΠΛΛΛΗΗΗΡΡΡΟΟΟΦΦΦΟΟΟΡΡΡΙΙΙΕΕΕΣΣΣ   ΚΚΚΑΑΑΤΤΤ’’’    ΑΑΑΡΡΡΘΘΘΡΡΡΟΟΟ   111000   ΤΤΤΟΟΟΥΥΥ   ΝΝΝ...    333444000111///222000000555   

 

Κατά τη διάρκεια του 2006 καθώς και το 2007 έως  την 30η Απριλίου, η εταιρεία δηµοσίευσε τα ακόλουθα δελτία 
τύπου – ανακοινώσεις προς ενηµέρωση του επενδυτικού κοινού. 
 
Ηµεροµηνία ∆ηµοσιεύσεις προς ενηµέρωση του επενδυτικού κοινού 

27/4/2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆.Σ. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν. 3371/2005 

29/3/2007 Στοιχεία Οικονοµικών Καταστάσεων Βάσει ∆ΛΠ 

29/3/2007 Στοιχεία Οικονοµικών Καταστάσεων Βάσει ∆ΛΠ 

29/3/2007 Στοιχεία Οικονοµικών Καταστάσεων Βάσει ∆ΛΠ 

29/3/2007 Στοιχεία Οικονοµικών Καταστάσεων Βάσει ∆ΛΠ 

29/3/2007 Στοιχεία Οικονοµικών Καταστάσεων Βάσει ∆ΛΠ 

29/3/2007 Στοιχεία Οικονοµικών Καταστάσεων Βάσει ∆ΛΠ 

29/3/2007 Αποτελέσµατα Φορολογικού Ελέγχου  

9/2/2007 Ανακοίνωση Αλλων Σηµαντικών Γεγονότων 

30/1/2007 Γνωστοποίηση Μεταβολής Ποσοστού Μετόχων Εισηγµένης Εταιρίας 

30/11/2006 Ανακοίνωση για επιχειρηµατικές εξελίξεις στην εταιρία 

29/11/2006 Στοιχεία Οικονοµικών Καταστάσεων Βάσει ∆ΛΠ 

29/11/2006 Στοιχεία Οικονοµικών Καταστάσεων Βάσει ∆ΛΠ 

28/11/2006 Ανακοίνωση για επιχειρηµατικές εξελίξεις στην εταιρία 

30/8/2006 Στοιχεία Οικονοµικών Καταστάσεων Βάσει ∆ΛΠ 

30/8/2006 Στοιχεία Οικονοµικών Καταστάσεων Βάσει ∆ΛΠ 

3/8/2006 Ανακοινώσεις για µεταβολή της ονοµαστικής αξίας της µετοχής 

17/7/2006 
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ / ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΕΤΟΧΩΝ 
ΑΛΛΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

5/7/2006 Απόφαση Α Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. 

22/6/2006 Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης 

22/6/2006 Προαναγγελία Γενικής Συνέλεύσης 

21/6/2006 Ανακοίνωση Αλλων Σηµαντικών Γεγονότων 

20/6/2006 Ανακοίνωση Αλλων Σηµαντικών Γεγονότων 

2/6/2006 Ανακοίνωση Αλλων Σηµαντικών Γεγονότων 

30/5/2006 Στοιχεία Οικονοµικών Καταστάσεων Βάσει ∆ΛΠ 

30/5/2006 Στοιχεία Οικονοµικών Καταστάσεων Βάσει ∆ΛΠ 

25/5/2006 Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης 

30/3/2006 Στοιχεία Οικονοµικών Καταστάσεων Βάσει ∆ΛΠ 

30/3/2006 Στοιχεία Οικονοµικών Καταστάσεων Βάσει ∆ΛΠ 

14/3/2006 Επιβεβαίωση - ∆ιευκρινήσεις επί δηµοσιευµάτων 

28/2/2006 Γνωστοποίηση αποκοπής δικαιώµατος µερίσµατος / πληρωµής µερίσµατος 

12/1/2006 Επιβεβαίωση - ∆ιευκρινήσεις επί δηµοσιευµάτων 

11/1/2006 Στοιχεία Οικονοµικών Καταστάσεων Βάσει ∆ΛΠ 

5/1/2006 Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

 
Όλα τα προαναφερθέντα έγγραφα (∆ελτία Τύπου – Ανακοινώσεις) καθώς και κάθε άλλη ανακοίνωση στην 
οποία έχει προβεί η εταιρεία, βρίσκονται διαθέσιµα στην ιστοσελίδα της www.reds.gr, στις υποενότητες 
«Ανακοινώσεις» και «∆ελτία Τύπου», στην ενότητα «Ενηµέρωση Επενδυτών». 
 
Επίσης στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.reds.gr στην ενότητα «Οικονοµικά Στοιχεία» και στην υποενότητα 
«Θυγατρικές Εταιρείες – Οικονοµικές Καταστάσεις» αναρτώνται οι Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις, τα 
πιστοποιητικά ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών  και οι Εκθέσεις των ∆ιοικητικών Συµβουλίων των 
εταιρειών που ενσωµατώνονται στις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις  της REDS ΑΕ. 
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ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

REDS Α.Ε. ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 42ε ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920 ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΧΡΗΣΗ από 01.01.2006 ΕΩΣ 31.12.2006 

 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3016/2002 περί «Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, θεµάτων 
µισθολογίου και άλλων διατάξεων», συντάσσεται έκθεση συναλλαγών της Εταιρείας “REDS A..Ε.” µε 
συνδεδεµένες επιχειρήσεις κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920 για την οικονοµική χρήση 
από 01.01.2006 έως 31.12.2006. 

 

Οι συναλλαγές της Εταιρείας µε συνδεδεµένες Επιχειρήσεις προέρχονται κυρίως από τις παρακάτω κατηγορίες:  

 

� Παροχή υπηρεσιών και τιµολόγηση δαπανών 

� Εργολαβικές συµβάσεις 

� Μισθώσεις ακινήτων  

 

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα απαιτήσεων-υποχρεώσεων της 
“REDS AE” µε τις συνδεδεµένες µε αυτήν επιχειρήσεις για τη χρήση 2006 .  
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∆ΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 1.1. - 31.12.2006 σε € 

ΑΓΟΡΑΖΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ 

ΤΕΒ ΑΚΤΩΡ REDS 
ΛΟΦΟΣ 

ΠΑΛΛΗΝΗ 

ΓΥΑΛΟΥ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

Α.Ε. 

ΓΥΑΛΟΥ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 

ΑΕ 
3G 
AE 

ΚΑΝΤΖΑ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΑΕ 
PMS 
AE 

ΣΕΑ 
ΑΤΤΙΚΟΙ 
ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΑΕ 
ΚΑΝΤΖΑ 

ΑΕ 

EΛΛΗΝΙΚΗ 
ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 
ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ ΗΛΕΚΤΩΡ 

∆ΙΕΘΝΗ 
ΑΛΚΗ 
ΑΕ 

ΤΟΜΗ 
ΑΒΕΤΕ Σύνολο 

ΠΩΛΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ                                   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ     151.015 207 10.349     88   35.782             197.441 

ΑΚΤΩΡ     844.032 470.800                         1.314.832 

REDS       506.669 283.240 10.956   75.980 5.960 4.956 9.960 37.307 4.943   21.342   961.313 

ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ                                 0 

ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ                                 0 

ΓΥΑΛΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ                                 0 

3G AE                   306.300             306.300 

ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ   23.443                       34.000     57.443 

PMS A.E.                                 0 

ΣΕΑ ΑΤΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΕ                                 0 

ΚΑΝΤΖΑ ΑΕ                                 0 

ΕΛΛΗΝΚΗ ΤΕΧΝΟ∆.ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ                                 0 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ                                 0 

ΗΛΕΚΤΩΡ                                 0 

∆ΙΕΘΝΗ ΑΛΚΗ ΑΕ                                 0 

ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ     7.310                           7.310 

Σύνολο 0 23.443 1.002.357 977.676 293.589 10.956 0 76.068 5.960 347.038 9.960 37.307 4.943 34.000 21.342 0 2.844.639 

 

 

 

 

 



                                         96 

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ∆ΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ της 31.12.2006 σε € 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΧΟΥΣΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ 

Ποσά σε €  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ 

ΤΕΒ ΑΕ 
ΑΚΤΩΡ 

ΑΤΕ 

ΕΛΛ.  
ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ REDS A.E. 

ΓΥΑΛΟΥ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

& 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 

Α.Ε. 

ΚΑΝΤΖΑ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

Α.Ε. 

ΛΟΦΟΣ 
ΠΑΛΛΗΝΗ 

Α.Ε. 
3G 
AE 

PMS 
PARKING 
SYSTEMS 

AE 
∆ΙΕΘΝΗΣ 
ΑΛΚΗ ΑΕ 

ΓΥΑΛΟΥ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 

ΣΕΑ 
ΑΤΤΙΚΟΙ 

ΣΤΑΘΜΟΙ 
ΑΕ 

TOMH 
ABETE 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 
ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ 

ΚΑΝΤΖΑ 
Α.Ε. Σύνολο 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΕΧΟΥΣΑ ΤΗΝ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ                                 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ 
ΤΕΒ ΑΕ       19.544 5.443   106         9.767       34.860 

ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ       6.638.148                       6.638.148 
ΕΛΛ.  
ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ                               0 

REDS A.E.   69.000 124.980   692.960 188.020 248.368   4.760 94.533 14.280     5.882 18.383 1.461.166 
ΓΥΑΛΟΥ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ & 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.                               0 

ΚΑΝΤΖΑ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.                               0 
ΛΟΦΟΣ 
ΠΑΛΛΗΝΗ Α.Ε.                               0 

3G AE                       92.999       92.999 

P.M.S PARKING 
SYSTEMS A.E.                               0 
∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΛΚΗ 
ΑΕ                               0 
ΓΥΑΛΟΥ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ                               0 

ΣΕΑ ΑΤΤΙΚΟΙ 
ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΕ                               0 

TOMH ABETE       800,4                       800 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 
ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ                               0 

ΚΑΝΤΖΑ Α.Ε.                               0 

Σύνολο 0 69.000 124.980 6.658.492 698.404 188.020 248.474 0 4.760 94.533 14.280 102.765 0 5.882 18.383 8.227.972 

 
Αθήνα, 28 Μαρτίου 2007 

 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
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REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 

Ακακιών 39 & Μονεµβασίας 25, 151 25 Μαρούσι 
ΤΗΛ.: 210 - 8118499, FAX.: 210 – 6800280 

 

   

 

 

 


