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Επιστροφή της REDS σε Αναπτυξιακή πορεία
Οικονομικά Μεγέθη Χρήσης 2021
Ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου στη χρήση 2021 ανήλθε σε €7,5 εκατ., αύξηση 14,6%, σε
σύγκριση με τη χρήση 2020.
Σημαντική ενίσχυση της Λειτουργικής Κερδοφορίας για τη χρήση 2021, με EBITDA στα €5
εκατ., έναντι €4 εκατ. στη χρήση 2020 και περιθώριο EBITDA 67% έναντι 62%.
Λειτουργικά Κέρδη (ΕΒΙΤ) για τη χρήση 2021 ύψους €3,2 εκατ. έναντι €2,3 εκατ. στη χρήση
2020
Κέρδη προ φόρων ύψους €1,3 εκατ. για, έναντι €0,7 το 2020
Μείωση Καθαρού Δανεισμού: 31.12.2021 διαμορφώθηκε σε €23,1 εκατ. έναντι €28,6 εκατ. στις
31.12.2020
Η ρευστότητα του Ομίλου ανήλθε στις 31.12.2021 σε €10,6 εκατ. έναντι €8,2 εκ. στις
31.12.2020
Ο Δείκτης μόχλευσης (Καθαρός Δανεισμός/EBITDA) διαμορφώθηκε σε 4,6x από 7,1x την
31.12.2020
Θετικές Λειτουργικές Ταμειακές Ροές ύψους €5,2 εκ. για τη χρήση 2021, έναντι €2,1 εκ. για
τη χρήση 2020

«Τα οικονομικά αποτελέσματα του 2021 επισφραγίζουν με τον καλύτερο τρόπο την επιχειρησιακή
στρατηγική της Διοίκησης της REDS προς την αναπτυξιακή της πορεία, παρά τις προκλήσεις της
Πανδημίας που παρέμειναν ιδιαίτερα αισθητές και το 2021.
Έχοντας τοποθετήσει σε προτεραιότητα την αναδιάρθρωση της εταιρείας και θέσει τους στόχους
για θετικό οικονομικό αποτύπωμα, η REDS κατάφερε να βελτιώσει την επιχειρησιακή της
λειτουργία, και να αποκτήσει ανοδική πορεία.
Βασικά σημεία της νέας αυτής πορείας καταγράφονται στα λειτουργικά της κέρδη τα οποία
σημείωσαν αύξηση 41,7% αλλά και στα κέρδη προ φόρων τα οποία αυξήθηκαν κατά 85,7% σε
σχέση με το 2020. Παράλληλα, τα Έσοδα σημείωσαν αύξηση 14,6% ενώ το EBITDA 23,7% σε σχέση
με το 2020.
Με θετικές ταμειακές ροές, μείωση του δανεισμού αλλά και αυξημένα ταμειακά διαθέσιμα, η REDS
έχει θέσει πλέον τις βάσεις για να διαγράψει μία νέα ανταγωνιστική πορεία στον κλάδο της
Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ακινήτων και τη δημιουργία σταθερής και μακροχρόνιας αξίας για
τους μετόχους, την κοινωνία και την ελληνική οικονομία.
Τα 4 εμβληματικά έργα ανάπτυξης και ναυαρχίδες της επιχειρησιακής στρατηγικής της εταιρείας,
το Smart Park, η Μαρίνα Αλίμου, το Κτήμα Καμπά αλλά και οι Γούρνες Ηρακλείου Κρήτης,
αποτελούν τις βασικές προτεραιότητες για την ανάδειξη της κυρίαρχης θέσης της REDS στον
τομέα Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ακινήτων.»
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Στη δημοσιευθείσα Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσης 2021, η οποία είναι αναρτημένη στο
διαδικτυακό
τόπο
https://el.reds.gr/,
και
συγκεκριμένα
στο
σύνδεσμο
https://el.reds.gr/enimerosi_ependyton_anakoinoseis_2022/, περιλαμβάνονται επίσης, μεταξύ άλλων,
και πληροφορίες σχετικά με:
o
o
o

Δείκτες EΔMA
Μη Xρηματο-οικονομική Πληροφόρηση
Επιπτώσεις της εξάπλωσης COVID-19 και της ενεργειακής κρίσης στα βασικά μεγέθη της
REDS.

Σχετικά με τον Όμιλο REDS
H REDS A.E., μέλος του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, είναι εισηγμένη εταιρία στο Χρηματιστήριο Αξιών
Αθηνών και αποτελεί μια από τις κορυφαίες εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων στην Ελλάδα.
Το επενδυτικό ενδιαφέρον μας επικεντρώνεται στην ανάπτυξη Εμπορικών Πάρκων, Εμπορικών &
Ψυχαγωγικών Κέντρων, Οργανωμένων Οικιστικών Συγκροτημάτων, Εκθεσιακών Κέντρων καθώς
και κτιρίων Γραφείων και Μεικτών Χρήσεων.
Η REDS A.E. δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και τη Ρουμανία. Το χαρτοφυλάκιο της αποτελείται
από βραβευμένα έργα διεθνών διακρίσεων και εμβληματικές στρατηγικές αναπτύξεις.
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