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     Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της Χρήσης 2007 

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο της εταιρίας “REDS A.Ε.” την 27/03/2008 και έχουν δηµοσιευθεί µε την ανάρτησή τους στο 
διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.reds.gr. Επισηµαίνεται ότι τα δηµοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά 
στοιχεία στοχεύουν να παράσχουν στον αναγνώστη ορισµένα γενικά οικονοµικά στοιχεία αλλά δεν παρέχουν 
την ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της Εταιρίας και του Οµίλου, 
σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. 

 

 

 

∆ηµήτριος Κούτρας 

Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

REDS A.E. 
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Έκθεση  του ∆.Σ. της Ανώνυµης Εταιρίας REDS A.E. επί των Οικονοµικών 
Καταστάσεων Χρήσης 2007 

 
1. Εξέλιξη δραστηριοτήτων και κύρια γεγονότα της χρήσης 2007 
 
Η αγορά ακινήτων διέρχεται µία µεταβατική φάση µε αντιφατικά, σε ορισµένες περιπτώσεις, χαρακτηριστικά, 
όπως: 
• Το φορολογικό σύστηµα παραµένει πολύπλοκο (αν και έχουν γίνει προσπάθειες για την απλούστευσή 

του) µε συνεχείς αλλαγές, οι οποίες οδηγούν σε αβεβαιότητα και στάση αναµονής, 
• Πτωτικές τάσεις στον τοµέα της κατοικίας, 
• Αύξηση της ζήτησης σε συγκεκριµένους κλάδους, όπως οι χώροι γραφείων Α’ κατηγορίας. 
 
Κατά τη διάρκεια του 2007 η REDS προχώρησε σε ρευστοποιήσεις αναπτύξεων και σε αγορές ακινήτων στη 
Ρουµανία.  Παράλληλα προώθησε την ανάπτυξη µεγάλων ακινήτων στην Κάντζα και τη Γυαλού, και  
πραγµατοποίησε αγορές ακινήτων για την ανάπτυξη χώρων γραφείων, και ενός εµπορικού κέντρου µεσαίας 
κλίµακας. 
  
Τα σηµαντικότερα γεγονότα κατά το 2007 ήταν τα εξής: 
 
• Τον Ιούνιο του 2007 πωλήθηκαν τα Εµπορικά Κέντρα Escape στο Ίλιον και Veso Mare στην Πάτρα, 

έναντι συνολικού τιµήµατος 40,5 εκατ. €, σε εταιρείες που διαχειρίζεται ο επενδυτικός όµιλος 
HENDERSON. Η ρευστοποίηση των συγκεκριµένων επενδύσεων έγινε σε µια καλή χρονική περίοδο 
πριν εκδηλωθούν τα πρώτα συµπτώµατα κρίσεως. Σηµειώνεται ότι η αναπροσαρµογή των αποτιµήσεων 
που έγινε στη χρήση 2003 µε ΕΛΠ βελτιστοποίησε τη φορολογική επίπτωση.  
 

• Τον Ιούνιο του 2007 υπογράφηκε προσύµφωνο πώλησης του 100% των µετοχών της εταιρείας ΓΥΑΛΟΥ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. στον επενδυτικό όµιλο HENDERSON, έναντι εκτιµώµενου τιµήµατος 70 
εκατ. €, υπό την προϋπόθεση της ολοκλήρωσης της κατασκευής και µίσθωσης του «Επιχειρηµατικού 
Πάρκου» που θα αναπτύξει η Εταιρεία σε τµήµα του ακινήτου της στην περιοχή Γυαλού. Κατόπιν αυτού, 
η Εταιρεία ολοκλήρωσε την σύνταξη των απαιτούµενων αρχιτεκτονικών και περιβαλλοντικών µελετών για 
την έκδοση των συνολικών οικοδοµικών αδειών του ακινήτου και, συγχρόνως, προχώρησε στην έρευνα 
αγοράς για την ανεύρεση υποψηφίων µισθωτών. 

 
• Συνεχίστηκαν οι διαδικασίες πολεοδόµησης του ακινήτου στην Κάντζα µε βραδύτερους όµως από τους 

αναµενόµενους ρυθµούς ανταπόκρισης από πλευράς των διαφόρων Φορέων. Ο στόχος που είχε τεθεί 
για το 2007 για την έγκριση της οριοθέτησης ΠΟΑΠ∆ τριτογενούς τοµέα δεν επετεύχθη και αναµένεται να 
ολοκληρωθεί εντός του 2008. Σηµειώνεται ότι οι διαδικασίες αυτές είναι προαπαιτούµενο για την 
υλοποίηση της συµφωνίας µε την LSGIE για την πώληση του 100% των µετοχών της εταιρείας ΚΑΝΤΖΑ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε., που κατέχει το ακίνητο. 

 
• Τον Ιούνιο του 2007 υπογράφηκε προσύµφωνο για την αγορά οικοπέδου 6.500 τ.µ. σε κεντρικό σηµείο 

του ∆ήµου Ελευσίνας. Στο εν λόγω ακίνητο θα ανεγερθεί κτήριο εµπορικών χρήσεων, συνολικής 
επιφάνειας ενοικίασης 9.400 τ.µ. Η ολοκλήρωση της αγοράς του οικοπέδου, µετά την πολεοδόµησή του, 
αναµένεται εντός του 2009 και η κατασκευή εκτιµάται ότι θα διαρκέσει 18 µήνες.  

 
• Ολοκληρώθηκαν οι πωλήσεις των κατοικιών του οικιστικού συγκροτήµατος Lofos Edison της θυγατρικής 

ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ Α.Ε. 
 
• Συνεχίστηκε η κατασκευή του οικιστικού συγκροτήµατος Ampelia στην Κάντζα, το οποίο αποτελείται από 

28 κατοικίες, οι οποίες κατανέµονται σε 5 ανεξάρτητα κτήρια, επί οικοπέδου 7.780 τ.µ. 
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• Ολοκληρώθηκε η διαδικασία της αγοράς οικοπέδου συνολικής επιφάνειας 8.000 τ.µ. στην περιοχή της 

Λεωφόρου Αθηνών (Ακαδηµία Πλάτωνος), κοντά στις νέες εγκαταστάσεις του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, 
όπου θα ανεγερθεί κτήριο γραφείων επιφάνειας 19.000 τ.µ. και 380 θέσεων στάθµευσης. 

 
• Η Εταιρεία συµµετέχει µε ποσοστό 11,67%, στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ATHENS 

METROPOLITAN EXPO A.E., η οποία έχει αναλάβει, µέσω σύµβασης παραχώρησης µέχρι τις 
31.12.2025, την ανάπτυξη και λειτουργία του νέου Εκθεσιακού & Συνεδριακού Κέντρου (συνολικής 
εµπορικής επιφάνειας 50.000 τ.µ.) που θα κατασκευαστεί στις εγκαταστάσεις του ∆ιεθνούς Αερολιµένα 
Αθηνών. 

 
• Στην αγορά της Ρουµανίας µέσω της: 

� θυγατρικής εταιρείας PROFIT CONSTRUCT S.R.L. αποκτήθηκε συνολική οικοπεδική έκταση 6.000 
τ.µ. στην περιοχή Splaiul Unirii, στο κέντρο του Βουκουρεστίου, όπου θα ανεγερθεί κτηριακό 
συγκρότηµα µικτής χρήσης, 

� θυγατρικής CLH ESTATE S.R.L. αποκτήθηκε οικόπεδο 8.500 τ.µ. στη λίµνη Μπανεάσα στο 
Βουκουρέστι, όπου θα ανεγερθεί συγκρότηµα πολυτελών κατοικιών. 

 
Τέλος, κατά το 2007 η Εταιρεία συµµετείχε σε διαγωνισµούς µέσω συνεργασιών µε άλλες εταιρείες για την 
ανάπτυξη εκθεσιακών χώρων, εµπορικών κέντρων και συνεδριακών χώρων. 
 
 
2. Αποτελέσµατα 2007 και Προοπτικές 
 
Τα βασικά οικονοµικά µεγέθη της χρήσης 2007 και οι µεταβολές αυτών σε σχέση µε το προηγούµενο έτος 
παρουσιάζουν τα παρακάτω σηµαντικά στοιχεία: 
 
• Η µητρική Εταιρεία REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ παρουσίασε 

κέρδη µετά από φόρους 6.279 χιλ. € έναντι 801 χιλ. € το προηγούµενο έτος. Η αύξηση των κερδών του 
2007 προέρχεται κυρίως από την πώληση των εµπορικών κέντρων Escape και Veso Mare.  
 

• Η εταιρεία ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ Α.Ε. παρουσίασε κέρδη µετά από φόρους 579 χιλ. €  έναντι κερδών 583 
χιλ. € το προηγούµενο έτος. Παρά την µείωση των πωλήσεων και των µεικτών περιθωρίων κέρδους από 
22% το 2006 σε 19% το 2007, η κερδοφορία παρέµεινε στα ίδια επίπεδα λόγω των αυξηµένων 
χρηµατοοικονοµικών εσόδων και των µειωµένων λειτουργικών δαπανών.  
 

• Οι εταιρείες ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε., ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. και PMS PARKING 
SYSTEMS A.E. είχαν το 2007 µηδενικό κύκλο εργασιών και παρουσίασαν συνολικά ζηµίες µετά από 
φόρους 87 χιλ. € έναντι κερδών 326 χιλ. € το 2006. Η κερδοφορία του 2006 είχε προέλθει από έκτακτο 
έσοδο απαλλοτρίωσης οικοπέδου.  
 

• Οι θυγατρικές εταιρείες εξωτερικού CLH ESTATE S.R.L. και ΡROFIT CONSTRUCT S.R.L µε έδρα τη 
Ρουµανία, CORREA HOLDINGS LTD και KARTEREDA HOLDINGS LIMITED µε έδρα την Κύπρο, 
παρουσίασαν συνολικές ζηµίες ύψους 2.308 χιλ. € που οφείλονται κυρίως σε χρηµατοοικονοµικά έξοδα 
και συναλλαγµατικές διαφορές. 
 

• Η εταιρεία 3G A.E., στην οποία η Εταιρεία συµµετέχει κατά 50%, παρουσίασε το 2007 συνολικά κέρδη 
µετά από φόρους 158 χιλ. € έναντι κερδών µετά από φόρους 127 χιλ. € το 2006. 

 
Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται συνοπτικά οι µεταβολές βασικών µεγεθών των απλών και 
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας. 
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ΟΜΙΛΟΣ 2007 2006 Μεταβολή 
Κύκλος εργασιών 29.863.293 13.577.651 119,9% 

Μεικτά κέρδη/(ζηµίες) 12.951.265 4.851.414 167,0% 

Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων 6.860.592 3.864.565 77,5% 

Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους 4.361.651 2.033.481 114,5% 
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2007 2006 Μεταβολή 
Κύκλος εργασιών 27.169.250 6.955.713 290,6% 

Μεικτά κέρδη/(ζηµίες) 12.218.787 2.834.265 331,1% 

Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων 8.738.220 2.242.934 289,6% 

Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους 6.278.902 800.838 684,0% 
 
Το προτεινόµενο µέρισµα για τη χρήση 2007 ανέρχεται στο ποσό των 0,06 € ανά µετοχή και το συνολικό 
ποσό προς διανοµή στους µετόχους θα ανέλθει σε 2.376.615,90 €. 
 
Για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων σε επίπεδο ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων 
χρησιµοποιούνται οι κάτωθι χρηµατοοικονοµικοί δείκτες: 
• Αποδοτικότητα απασχολουµένων κεφαλαίων (Return on Capital Employed ή ROCE): Πρόκειται για 

το λόγο των κερδών προ φόρων και χρηµατοοικονοµικών αποτελεσµάτων προς τα απασχολούµενα 
κεφάλαια ήτοι το άθροισµα των ιδίων κεφαλαίων, των δανείων και των µακροπρόθεσµων προβλέψεων. 

• Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων (Return on Equity ή ROE): Πρόκειται για το λόγο των κερδών µετά 
από φόρους προς τα ίδια κεφάλαια. 

 
Οι δείκτες αυτοί βάσει των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων των ετών 2006 και 2007 
διαµορφώθηκαν ως εξής: 
 

∆είκτης 2007 2006 
ROCE 4,5% 2,8% 

ROE 3,9% 1,9% 
 
Για την αξιολόγηση των παραπάνω δεικτών θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η Εταιρία εφαρµόζει την Μέθοδο 
Κόστους για την αποτίµηση των επενδυτικών της ακινήτων. 
 
Οι στόχοι του 2008 σχετικά µε τα υφιστάµενα έργα περιλαµβάνουν: 
 
• Ακίνητο στην Κάντζα Αττικής. Εντός του 2008 αναµένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισης της 

οριοθέτησης ΠΟΑΠ∆ τριτογενούς τοµέα. Η διαδικασία ολοκλήρωσης της έκδοσης οικοδοµικών αδειών 
δεν αναµένεται να ολοκληρωθεί προ του 2010.  

 
• Ακίνητο στη Γυαλού Αττικής. Εντός του 2008 ή τους πρώτους µήνες του 2009, και µετά την έκδοση της 

σχετικής οικοδοµικής άδειας, αναµένεται η υπογραφή του οριστικού συµβολαίου µε την 
MACARTHURGLEN HELLAS Ε.Π.Ε. για την πώληση τµήµατος του ακινήτου ιδιοκτησίας της ΓΥΑΛΟΥ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε., σύµφωνα µε το προσύµφωνο που υπεγράφη το 2006. Με διαφορά 
φάσεως λίγων µηνών θα ολοκληρωθεί και η αδειοδότηση του Επιχειρηµατικού Πάρκου σε άλλο τµήµα 
του ακινήτου, για το οποίο υπάρχει προσύµφωνο πώλησης µε την HENDERSON (βλ. «1. Εξέλιξη 
δραστηριοτήτων και κύρια γεγονότα της χρήσης 2007»). 
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• Οικιστικό συγκρότηµα Ampelia στην Κάντζα Αττικής. Εντός του 2008 θα ολοκληρωθεί η ανέγερση 
των 28 κατοικιών. Αν και ο προγραµµατισµός ήταν διαφορετικός, οι πωλήσεις άρχισαν το 2008, αντί του 
2007, λόγω αναµονής της θέσεως σε ισχύ των νέων ευνοϊκότερων ρυθµίσεων περί Α’ και Β’ κατοικίας. 
 

• Κτήριο γραφείων στην Ακαδηµία Πλάτωνος. Η διαδικασία έκδοσης της οικοδοµικής άδειας για την 
ανέγερση του κτηρίου των 19.000 τ.µ., θα ολοκληρωθεί εντός του Α’ εξαµήνου του 2008, και το έργο 
εκτιµάται ότι θα ολοκληρωθεί το 2009.  
 

• Οικιστικό συγκρότηµα στην Λίµνη Μπανεάσα του Βουκουρεστίου. Η διαδικασία έκδοσης της 
οικοδοµικής άδειας αναµένεται να ολοκληρωθεί άµεσα. Η έναρξη των εργασιών θα γίνει εντός του α’ 
εξαµήνου 2008 και θα διαρκέσει περί τα 2 έτη. 

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

2008 αγοράστηκε οικοπεδική έκταση 2.016 τ.µ. όµορη στα ήδη υπάρχοντα 6.000 τ.µ. (βλ. «4. Γεγονότα 
µετά τις 31.12.2007»). Η συνολική έκταση αναµένεται να πολεοδοµηθεί και να εκδοθεί οικοδοµική άδεια 
στα τέλη του 2009 ή τις αρχές του 2010 και ο εκτιµώµενος χρόνος κατασκευής ανέρχεται σε 2,5 έτη. 

 
• Κτήριο εµπορικών χρήσεων στην Ελευσίνα. Η ολοκλήρωση της αγοράς του οικοπέδου 6.500 τ.µ. 

(υπάρχει προσύµφωνο) αναµένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2009, µετά την πολεοδόµησή του, ενώ η 
διάρκεια της κατασκευής του κτηρίου εκτιµάται σε 18 µήνες. 

 
• Εκθεσιακό Κέντρο του ∆ιεθνούς Αερολιµένα Αθηνών. Περί τα τέλη του 2008 εκτιµάται ότι θα έχει 

ολοκληρωθεί η κατασκευή του κέντρου. 
 
Εκτός των υφισταµένων έργων, στόχοι της REDS αποτελούν  
• Η ανάπτυξη νέων οικιστικών συγκροτηµάτων και γραφειακών χώρων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 
• Η συµµετοχή σε διαγωνισµούς για την ανάπτυξη εκθεσιακών χώρων, εµπορικών κέντρων, συνεδριακών 

και γραφειακών χώρων. 
 
 
3. Κίνδυνοι 
 
Οι βασικότεροι κίνδυνοι εντοπίζονται στα εξής σηµεία: 
 
� Η έλλειψη ξεκάθαρου θεσµικού πλαισίου που αφορά σε πολεοδοµικά και χωροταξικά θέµατα και, κατά 

συνέπεια, στην ανάπτυξη των ακινήτων της Εταιρείας δηµιουργεί καθυστερήσεις στην υλοποίηση των 
ήδη δροµολογηµένων έργων αλλά και δυσκολίες στην εξασφάλιση γης µε µεγάλες δυνατότητες 
ανάπτυξης. 

 
� Η γενικότερη ύφεση του χρηµατοπιστωτικού τοµέα έχει ως συνέπεια την αύξηση των επιτοκίων 

δανεισµού και γενικότερα δυσµενέστερους όρους χρηµατοδότησης. Αποτέλεσµα αυτών των εξελίξεων 
µπορεί να είναι η αύξηση του κόστους δανεισµού. 

 
� Η επέκταση των δραστηριοτήτων στο εξωτερικό ενέχει τους συνήθεις κινδύνους που αντιµετωπίζει κάθε 

φορέας στην προσπάθεια εδραίωσής του σε µία ξένη αγορά, µεταξύ των οποίων είναι και ο 
συναλλαγµατικός κίνδυνος. 

 
� Η µείωση των τιµών και της εµπορευσιµότητας των ακινήτων ενδέχεται να επηρεάσουν τα οικονοµικά 

αποτελέσµατα της Εταιρείας ή να λειτουργήσουν ανασχετικά στην οµαλή εξέλιξη των εργασιών της 
Εταιρείας. 
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4. Γεγονότα µετά τις 31.12.2007 
 
Οι σηµαντικότερες εξελίξεις µετά τις 31.12.2007 περιλαµβάνουν τα εξής: 
 
� Τον Φεβρουάριο του 2008 µέσω της εξαγοράς της DAMBOVITA ESTATE S.R.L. από την θυγατρική 

εταιρεία PROFIT CONSTRUCT S.R.L., η Εταιρεία απέκτησε επιπλέον οικοπεδική έκταση στην περιοχή 
Splaiul Unirii στο κέντρο του Βουκουρεστίου. Η συνολική έκταση του οικοπέδου ανέρχεται πλέον σε 
8.016τµ. 

 
� Η σύµπραξη των εταιριών REDS A.Ε. - LAMDA DEVELOPMENT A.E., στην οποία η Εταιρεία συµµετέχει 

µε ποσοστό 50%, ανακυρήχθηκε ανάδοχος στο διαγωνισµό για την αξιοποίηση µε µακροχρόνια µίσθωση 
ακινήτου του Ιδρύµατος Χατζηκώνστα στο Χαλάνδρι Αττικής, οικοπεδικής έκτασης 25.714 τµ. Στο εν 
λόγω ακίνητο προγραµµατίζεται η ανέγερση κτηρίου επαγγελµατικών χρήσεων. 

 

 

Αθήνα,    27 Μαρτίου  2008 

Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

 

 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 

∆ηµήτριος Κούτρας 
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Επεξηγηµατική Έκθεση του ∆.Σ.   

ΤΗΣ «REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», ΓΙΑ ΤΗ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2007 (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 την 31.12.2007, κατά την έννοια των διατάξεων του Ν. 
3556/2007. 

 

 ΜΕΤΟΧΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ 

1 Ελληνική Τεχνοδοµική ΤΕΒ ΑΕ 50,83% 

2 ∆ιαµαντίδης Π. ∆ιαµαντής, 10,36% 

3 Χρήστος Π. Παναγιωτόπουλος  7,48% 

   

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. 
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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,   27 Μαρτίου 2008 

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 

∆ηµήτριος Κούτρας 
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους Μετόχους της  

“REDS Ανώνυµη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων & Υπηρεσιών” 

Έκθεση επί των οικονοµικών καταστάσεων 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της REDS ΑΕ (η Εταιρεία), καθώς και τις ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας και των θυγατρικών της (ο «Όµιλος») οι οποίες αποτελούνται από τον εταιρικό 
και ενοποιηµένο ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2007, και τις καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων 
κεφαλαίων και ταµειακών ροών της Εταιρείας και του Οµίλου 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 τη διατήρηση συστήµατος 
εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την 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 
σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών 
διαδικασιών για τις περιστάσεις και 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 εφαρµόσθηκαν 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 θεµελίωση της 
γνώµης µας. 
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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 2007, καθώς 
και 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 υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 

 

Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη στην γνώµη µας, εφιστούµε την προσοχή σας στη σηµείωση 30, 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 διαφορά µεταξύ της 
ενοποιούµενης εταιρείας «ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ Α.Ε.» και το ∆ήµο Παλλήνης. 

 

Αναφορά επί άλλων νοµικών και  κανονιστικών θεµάτων 

Η Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  περιλαµβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από τα άρθρα 43α 
παράγραφος 3, 107 παράγραφος 3 και 16 παράγραφος 9 του Κ.Ν. 2190/20 καθώς και από το άρθρο 11α του 
Ν.3371/2005 και το περιεχόµενό  της  είναι συνεπές µε τις συνηµµένες  οικονοµικές καταστάσεις.         

 

 

                               Αθήνα,  30 Μαρτίου 2008 

                           Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
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Ισολογισµός 

Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ. 

Σηµείωση 31-∆εκ-07 31-∆εκ-06 31-∆εκ-07 31-∆εκ-06
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώµατα πάγια 7 272.229 217.995 106.768 99.319
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 8 38.190 37.077 26.851 36.894
Επενδύσεις σε ακίνητα 6 101.641.460 107.451.874 13.359.758 35.268.810
Επενδύσεις σε θυγατρικές 9 - - 39.406.512 39.390.511
Επενδύσεις σε κοινοπραξίες 10 - - 10.770 10.770
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 20 2.483.408 2.393.294 1.810.531 2.035.989

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 11 119.414 - 119.000 -
Προκαταβολές για µακρ.Λειτουργ.Μισθώσεις 13 - 9.432.146 - 9.432.146
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 13 1.842.390 77.028 1.842.390 77.028

106.397.091 119.609.413 56.682.581 86.351.468
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέµατα 12 6.214.480 9.026.078 6.203.172 6.719.997
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 13 3.684.877 7.232.075 3.638.521 4.304.912

Χρεόγραφα 25 25 25 25
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 14 44.164.490 23.353.827 16.262.635 2.435.689

54.063.871 39.612.004 26.104.352 13.460.623
Σύνολο ενεργητικού 160.460.962 159.221.417 82.786.934 99.812.090
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους
Μετοχικό κεφάλαιο 15 51.889.447 51.889.447 51.889.447 51.889.447
Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο 15 95.973 95.973 95.973 95.973
Λοιπά αποθεµατικά 16 8.991.084 6.391.107 1.128.687 814.742
Κέρδη εις νέον 50.653.298 49.451.216 6.148.030 579.176

111.629.802 107.827.743 59.262.137 53.379.338

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 111.629.802 107.827.743 59.262.137 53.379.338
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
∆άνεια µακροπρόθεσµα 18 20.493.045 - - -
Προβλέψεις Αποζηµίωσης Προσωπικού 21 44.401 84.058 44.401 82.342
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 17 42.976 3.715.215 42.976 3.715.215
Λοιπές προβλέψεις µακροπρόθεσµες 19 18.326.836 18.326.836 18.326.836 18.326.836

38.907.258 22.126.109 18.414.213 22.124.393
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 17 9.709.036 17.356.366 5.108.778 12.418.481
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις (φόρος 
εισοδήµατος) 161.031 1.161.198 - 1.139.878
∆άνεια βραχυπρόθεσµα 18 52.030 10.750.000 - 10.750.000
Μερίσµατα πληρωτέα 1.805 - 1.805 -

9.923.903 29.267.564 5.110.583 24.308.359
Σύνολο υποχρεώσεων 48.831.160 51.393.674 23.524.796 46.432.753
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 160.460.962 159.221.417 82.786.934 99.812.090

Η ΕΤΑΙΡΙΑO OMIΛΟΣ
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Κατάσταση αποτελεσµάτων 

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

 

Σηµείωση 31-∆εκ-07 31-∆εκ-06 31-∆εκ-07 31-∆εκ-06

Πωλήσεις 29.863.293 13.577.651 27.169.250 6.955.713

Κόστος πωληθέντων 24 (16.912.028) (8.726.237) (14.950.463) (4.121.448)

Μεικτό κέρδος 12.951.265 4.851.414 12.218.787 2.834.265

Έξοδα διοίκησης 24 (3.716.522) (2.872.095) (2.484.729) (1.628.338)

Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκµετάλλευσης (καθαρά) 26 (2.505.894) 1.808.133 (1.120.887) 1.352.616

Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης 6.728.849 3.787.452 8.613.171 2.558.544

Εσοδα από µερίσµατα - - 60.536 12.590

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα (έξοδα) - καθαρά 22 131.743 77.112 64.513 (328.200)

Κέρδη προ φόρων 6.860.592 3.864.565 8.738.220 2.242.934

Φόρος εισοδήµατος 25 (2.498.941) (1.831.084) (2.459.317) (1.442.096)

Καθαρά κέρδη χρήσης 4.361.651 2.033.481 6.278.902 800.838

Κέρδη ανά µετοχή -βασικά  (σε €) 27 0,1101 0,0513 0,1585 0,0202

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ
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Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 

Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ. 

 

 

Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεµατικό 
υπέρ το άρτιο

Λοιπά 
αποθέµατικα

Αποτελέσµατα 
εις νέον Σύνολο

1 Ιανουαρίου 2006 67.337.451 5.641.410 6.327.916 26.487.485 105.794.262
Έκδοση µετοχικού κεφαλαίου / αύξηση 5.545.437 (5.545.437) - - -

Έκδοση µετοχικού κεφαλαίου / (µείωση) (20.993.440) - 20.993.440 -

Καθαρό κέρδος χρήσης - - - 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

1 Ιανουαρίου 2007 51.889.448 95.973 6.391.107 49.451.216 107.827.743

Καθαρό κέρδος χρήσης - - - 4.361.651 4.361.651

∆ιανεµηθέντα µερίσµατα - - - (396.103) (396.103)

Μεταφορά από/σε  Αποθεµατικά - - 2.763.466 (2.763.466) -

Συναλλαγµατικές διαφορές - - (163.489) (163.490)

31 ∆εκεµβρίου 2007 51.889.448 95.973 8.991.084 50.653.298 111.629.802

Ο ΟΜΙΛΟΣ

 

Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεµατικό 
υπέρ το άρτιο

Λοιπά 
αποθέµατικα

Αποτελέσµατα 
εις νέον Σύνολο

1 Ιανουαρίου 2006 67.337.451 5.641.410 784.259 (21.184.620) 52.578.500

Έκδοση µετοχικού κεφαλαίου / αύξηση (σηµ.Νο 15) 5.545.437 (5.545.437) - - -

Έκδοση µετοχικού κεφαλαίου / (µείωση) (σηµ.Νο 15) (20.993.440) - - 20.993.440 -

Καθαρό κέρδος χρήσης - - - 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

1 Ιανουαρίου 2007 51.889.448 95.973 814.742 579.175 53.379.338

Καθαρό κέρδος χρήσης - - - 6.278.902 6.278.902

∆ιανεµηθέντα µερίσµατα - - - (396.103) (396.103)

Μεταφορά σε Τακτικό Αποθεµατικό - - 313.945 (313.945) -

31 ∆εκεµβρίου 2007 51.889.448 95.973 1.128.687 6.148.030 59.262.137

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
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Κατάσταση ταµειακών ροών 

Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ. 

Σηµ. 31-∆εκ-07 31-∆εκ-06 31-∆εκ-07 31-∆εκ-06

Λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη προ φόρων 6.860.592 3.864.565 8.738.220 2.242.934

Πλέον/µείον προσαρµογές για:

Αποσβέσεις 6,7,8 508.166 686.688 304.564 544.915

Προβλέψεις 21 (39.657) 19.213 (37.941) 23.370

Συναλλαγµατικές διαφορές 197.327 - - -

Αποτελέσµατα (έσοδα,έξοδα, κέρδη & ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας 1.189.104 (443.165) 2.080.322 (33.155)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 22 1.270.327 366.053 385.802 348.764

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

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 12 2.811.598 3.816.676 516.825 (810.108)

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 10.829.014 4.534.831 8.315.932 260.062

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (11.319.570) 2.717.957 (10.981.943) (833.345)

Μείον :

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα 22 (1.270.327) (366.053) (385.802) (348.764)

Καταβεβληµένοι φόροι (3.240.084) (1.022.152) (3.356.494) (542.654)

Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 7.796.489 14.174.613 5.579.485 852.018

Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση/ πώληση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών & λοιπών 
επενδύσεων 9 (4.544.003) - (16.001) (1.000)

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (12.669.200) (11.442.926) (527.585) (10.978.538)

Εισπράξεις από πωλήσεις  ενσώµατων και άϋλων παγίων 19.543.945 2.940 19.543.494 2.940

Τόκοι εισπραχθέντες 22 1.402.069 443.165 450.314 20.564

Αγορά χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων διαθεσίµων προς πώληση 11 (119.414) - (119.000) -

Μερίσµατα εισπραχθέντα - - 60.536 12.590

Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές  δραστηριότητες (β) 3.613.397 (10.996.821) 19.391.759 (10.943.444)

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

∆άνεια αναληφθέντα 18 23.545.075 10.750.000 3.000.000 10.750.000

Αποπληρωµή δανεισµού 18 (13.750.000) (100.000) (13.750.000) -

Μερίσµατα πληρωθέντα (394.297) - (394.297) -

Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµατοδοτικές  δραστηριότητες (γ) 9.400.777 10.650.000 (11.144.297) 10.750.000

Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα περιόδου 
(α)+(β)+(γ) 14 20.810.664 13.827.793 13.826.946 658.575

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 14 23.353.826 9.526.034 2.435.689 1.777.114
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης  χρήσης 44.164.490 23.353.826 16.262.635 2.435.689

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ
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Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων 

1 Γενικές πληροφορίες 

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

Η Εταιρεία έχει συσταθεί και είναι εγκατεστηµένη στην Ελλάδα και η διεύθυνση της έδρας της  είναι  Ερµού 25 Ν. 
Κηφισιά  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 27 Μαρτίου 2008, τελούν υπό την έγκριση 
της Γενικής Συνέλευσης που θα πραγµατοποιηθεί  την 23η Μαϊου 2008 και είναι διαθέσιµες στη διεύθυνση του 
διαδικτύου της εταιρίας  : www. reds.gr. 

 

2 Σύνοψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών 

2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων 

Οι 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.  

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. 
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2.2 Νέα πρότυπα, διερµηνείες και τροποποίηση υφιστάµενων προτύπων 

Συγκεκριµένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης 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 2007 

• ∆ΠΧΠ 7 - Χρηµατοοικονοµικά εργαλεία: Γνωστοποιήσεις και συµπληρωµατική τροποποίηση στο ∆ΛΠ 1 - 
Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων: Γνωστοποιήσεις Κεφαλαίου 

Το πρότυπο και η τροποποίηση εισάγουν επιπλέον γνωστοποιήσεις µε σκοπό τη βελτίωση της παρεχόµενης 
πληροφόρησης σχετικά µε τα χρηµατοοικονοµικά µέσα και δεν έχουν επίπτωση στην ταξινόµηση και αποτίµηση των 
χρηµατοοικονοµικών µέσων του Οµίλου, ούτε στις γνωστοποιήσεις που αφορούν τη φορολογία και τους προµηθευτές 
και λοιπές υποχρέωσες.  Οι πρόνοιες του συγκεκριµένου προτύπου έχουν εφαρµοστεί στην σύνταξη των οικονοµικών 
καταστάσεων. 

∆ιερµηνείες υποχρεωτικές για το 2007 

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

Η διερµηνεία 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 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 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 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 
επηρεάζει τις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου. 
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Πρότυπα υποχρεωτικά µετά από την 1η Ιανουαρίου 2008  

• ∆ΠΧΠ 8 - Τοµείς ∆ραστηριοτήτων  

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. 

• ∆ΛΠ 23 – Κόστος ∆ανεισµού 

Η αναθεωρηµένη έκδοση του παραπάνω προτύπου έχει εφαρµογή από την 1η Ιανουαρίου 2009. Η βασική διαφορά σε 
σχέση µε την προηγούµενη έκδοση αφορά στην κατάργηση της επιλογής αναγνώρισης ως έξοδο του κόστους δανεισµού 
που σχετίζεται µε περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού, τα οποία απαιτείται ένα σηµαντικό χρονικό διάστηµα προκειµένου 
να µπορέσουν να λειτουργήσουν ή να πωληθούν. Ο Όµιλος θα εφαρµόσει το ∆ΛΠ 23 από την 1 Ιανουαρίου 2009. 

∆ιερµηνείες υποχρεωτικές µετά από την 1η Ιανουαρίου 2008  

• ∆ΕΕΧΠ 11 - ∆ΠΧΠ 2: Συναλλαγές Ιδίων Μετοχών Οµίλου  

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  

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. 

• ∆ΕΕΧΠ 13 – Προγράµµατα Πιστότητας Πελατών 

Η διερµηνεία έχει εφαρµογή από την 1η Ιουλίου 2008 και διασαφηνίζει τον χειρισµό των εταιρειών που χορηγούν 
κάποιας µορφής επιβράβευση πιστότητας όπως ‘’ πόντους’’ ή ‘’ ταξιδιωτικά µίλια’’ σε πελάτες που αγοράζουν αγαθά ή 
υπηρεσίες.  Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο. 

• ∆ΕΕΧΠ 14 – Όρια περιουσιακών στοιχείων καθορισµένων παροχών, ελάχιστο απαιτούµενο σχηµατισµένο 
κεφάλαιο και η αλληλεπίδρασή τους 

Η διερµηνεία έχει εφαρµογή από την 1η Ιανουαρίου 2008 και αναφέρεται σε παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία 
και άλλα µακροχρόνια προγράµµατα καθορισµένων παροχών προς τους εργαζόµενους.  Η διερµηνεία διασαφηνίζει 
πότε οικονοµικά οφέλη µε τη µορφή επιστροφών από το πρόγραµµα ή µειώσεων µελλοντικών εισφορών στο 
πρόγραµµα πρέπει να θεωρηθούν ως διαθέσιµα, πώς η ύπαρξη ελαχίστου απαιτούµενου σχηµατισµένου κεφαλαίου 
ενδεχοµένως θα επηρέαζε τα διαθέσιµα οικονοµικά οφέλη µε τη µορφή µειώσεων µελλοντικών εισφορών και πότε η 
ύπαρξη ελαχίστου απαιτούµενου σχηµατισµένου κεφαλαίου θα δηµιουργούσε υποχρέωση.   Εφόσον ο Όµιλος δεν έχει 
τέτοια προγράµµατα παροχών για τους εργαζόµενους, η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο.     
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2.3 Ενοποίηση 

(a) Θυγατρικές 

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

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

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

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

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

 

2.4 Πληροφόρηση κατά τοµέα 

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

 

2.5 Συναλλαγµατικές µετατροπές 

(α) Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα παρουσίασης. 

Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων των εταιρειών του Οµίλου επιµετρώνται βάσει του νοµίσµατος του 
πρωτεύοντος οικονοµικού περιβάλλοντος, στο οποίο κάθε εταιρεία λειτουργεί («λειτουργικό νόµισµα»).  Οι 
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. 

(γ) Εταιρείες του Οµίλου 

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

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

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

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

 

2.6 Επενδύσεις σε ακίνητα 

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

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. Οι αποσβέσεις των επενδυτικών ακινήτων υπολογίζονται µε την σταθερή µέθοδο,  βάσει της ωφέλιµης 
ζωής τους που εκτιµάται σε 40 έτη, πλην των διατηρητέων µη ανακαινισθέντων κτιρίων τα οποία αποσβένονται σε 20 
έτη. 

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.  

 

2.7 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.  

 



 

REDS Ανώνυµη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων & Υπηρεσιών 
                 Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή                     

Πρότυπα   Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης  για  
τη χρήση  που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2007 

  

 

 

(24) / (54) 

2.8 Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 

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

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

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

 

- Μεταφορικά µέσα  5 - 7 έτη 

- Λογισµικό      1 - 3 έτη 

- Λοιπός εξοπλισµός      3 - 5 έτη 

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

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

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

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. 

 

2.9 Ασώµατες Ακινητοποιήσεις 

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

2.10 Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 

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

2.11 Επενδύσεις και άλλα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 

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

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. 
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2.12 Αποθέµατα 

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

Επενδύσεις σε ακίνητα στα οποία ξεκινάει κατασκευή µε σκοπό την µελλοντική πώληση, αναταξινοµούνται ως 
αποθέµατα, στην λογιστική αξία, κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού. Στο εξής, θα επιµετρώνται στην χαµηλότερη αξία 
µεταξύ κόστους και καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. 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. 

 

2.13 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. 

 

2.14 Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και ισοδύναµα  

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

 

2.15 Μετοχικό κεφάλαιο 

Το µετοχικό κεφάλαιο περιλαµβάνει τις κοινές µετοχές της Εταιρείας.   

 

2.16 ∆άνεια 

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

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

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

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

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

 

2.18 Παροχές στο προσωπικό 

(α) Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία 

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

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

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

(β) Παροχές τερµατισµού της απασχόλησης 

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

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

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

 

2.20 Αναγνώριση εσόδων 

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

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

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

Στην περίπτωση εκείνη, όπου ο Όµιλος ενεργεί ως αντιπρόσωπος, η προµήθεια και όχι το ακαθάριστο έσοδο λογίζεται 
ως έσοδο. 

Τα µερίσµατα λογίζονται ως έσοδα, όταν θεµελιώνεται το δικαίωµα είσπραξής τους. 

 

2.21 ∆ιανοµή µερισµάτων 

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

 

3 ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

3.1 Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

Ο Όµιλος εκτίθεται σε διάφορους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως ενδεικτικά κινδύνους αγοράς (µεταβολές σε 
τιµές αγοράς ακινήτων), πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας, συναλλαγµατικό κίνδυνο και κίνδυνο 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. 
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(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 

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. 

Ανάλυση Ευαισθησίας ∆ανείων του Οµίλου σε Μεταβολές Επιτοκίων  

Μια ευλόγως πιθανή µεταβολή των επιτοκίων κατά εικοσιπέντε µονάδες βάσης (+ 0.25%) θα είχε ως αποτέλεσµα τη 
µείωση / αύξηση των κερδών προ φόρων της χρήσης του 2007, κρατώντας όλες τις άλλες µεταβλητές σταθερές, κατά 
ευρώ 43 χιλ.  Σηµειώνεται ότι η προαναφερθείσα µεταβολή στα προ φόρων κέρδη υπολογίζεται στα υπόλοιπα των 
δανείων στο τέλος χρήσης και δεν περιλαµβάνει την θετική επίπτωση των εισπραχθέντων τόκων από ταµειακά 
διαθέσιµα και ισοδύναµα. 

3.2 ∆ιαχείριση κεφαλαίων 

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

Για την αξιολόγηση της πιστοληπτική ικανότητας του Οµίλου θα πρέπει να αξιολογηθεί ο Καθαρός ∆ανεισµός του 
Οµίλου (ήτοι, συνολικές µακροπρόθεσµες και βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις προς τράπεζες µείον ταµειακά διαθέσιµα 
και ισοδύναµα) .    

Ο Καθαρός ∆ανεισµός του Οµίλου στις 31/12/2007 και 31/12/2006, αντίστοιχα, είναι αρνητικός (ο Όµιλος διαθέτει 
δηλαδή καθαρά διαθέσιµα) και παρουσιάζεται πιο αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα: 

Όλα το ποσά είναι σε ευρώ. 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ 
  31-∆εκ.-07 31-∆εκ.-06 

Βραχυπρόθεσµος τραπεζικός δανεισµός  52.030 10.750.000 

Μακροπρόθεσµος τραπεζικός δανεισµός  20.493.045 - 

Σύνολο δανείων  20.545.075 10.750.000 

Μείον: Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα   44.164.490 23.353.827 

Καθαρός ∆ανεισµός  (23.619.415) (12.603.827) 
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Μελλοντικά και εφόσον ο καθαρός δανεισµός του Οµίλου λάβει θετικές τιµές (δάνεια αντί για καθαρά διαθέσιµα) ο 
όµιλος στοχεύει να παρακολουθεί την κεφαλαιακή διάρθρωση µε τη χρήση αριθµοδεικτών όπως ενδεικτικά της 
κεφαλαιακής µόχλευσης. Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται ως το πηλίκο του καθαρού δανεισµού (ήτοι, συνολικές 
µακροπρόθεσµες και βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις προς τράπεζες µείον ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα) προς το 
σύνολο των κεφαλαίων (ήτοι, σύνολο καθαρής θέσης πλέον καθαρός δανεισµός). 

 

4 Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της διοικήσεως 

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

 

4.1 Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές 

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

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

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

 

4.2 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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5 Πληροφόρηση κατά τοµέα 

 (α) Πρωτεύων τύπος πληροφόρησης – επιχειρηµατικοί τοµείς 

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2007 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 2007 είχαν ως εξής: 

Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ. 

Ενοποιηµένα στοιχεία πληροφόρησης κατά 
τοµέα περιόδου 01/01-31/12/2007

Πωλήσεις 
ακινήτων

Εκµετάλλευση 
ακινήτων

Παροχή 
υπηρεσίας Συνολικά

Πωλήσεις (µικτές & καθαρές) 26.872.047 2.444.833 546.413 29.863.293

Μεικτά κέρδη (ζηµίες) ανά τοµέα 12.166.700 714.974 69.591 12.951.265

Έξοδα ∆ιοίκησης (3.716.522)

Άλλα έσοδα/ (έξοδα) Εκµετάλλευσης - καθαρά (2.505.894)

Λειτουργικά κέρδη 6.728.849

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα/ (έξοδα) - καθαρά 131.743

Κέρδη προ φόρων 6.860.592

Φόρος εισοδήµατος (2.498.941)
Καθαρό κέρδος 4.361.651

 

 

Τα αποτελέσµατα κατά τοµέα για το έτος έως 31 ∆εκεµβρίου 2006 έχουν 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
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Λοιπά στοιχεία ανά τοµέα που συµπεριελήφθησαν στα Αποτελέσµατα της 31 ∆εκεµβρίου 2007 είναι τα ακόλουθα: 

Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ. 

Πωλήσεις 
ακινήτων

Εκµετάλλευση 
ακινήτων

Παροχή 
υπηρεσίας

Μη 
κατανεµηµένα Σύνολο

Aποσβέσεις  ενσώµατων παγίων 2.986 11.489 - 32.296 46.771

Αποσβέσεις άϋλων παγίων - - - 14.658 14.658

Αποσβέσεις επενδύσεων σε ακίνητα - 387.449 - 59.287 446.736

Σύνολο 2.986 398.938 - 106.241 508.166  

 

 

Λοιπά στοιχεία ανά τοµέα που συµπεριλαµβάνονται 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  

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 2007 έχουν ως εξής: 

Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ. 

Πωλήσεις 
ακινήτων

Εκµετάλλευση 
ακινήτων

Παροχή 
υπηρεσίας

Μη 
κατανεµηµένα Σύνολο

Eνεργητικό 21.985.253 138.012.560 120.070 343.078 160.460.962

Υποχρεώσεις 81.210 48.710.389 (133.477) 173.037 48.831.160

Ίδια κεφάλαια 21.904.043 89.302.171 253.547 170.041 111.629.802

Επενδύσεις κλειόµενης χρήσης, σε ενσώµατα,  
άϋλα πάγια και επενδυτικά ακίνητα - 17.144.266 - 69.822 17.214.088  
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Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις των τοµέων κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2006 είχαν 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

 

(β) ∆ευτερεύων τύπος πληροφόρησης – γεωγραφικοί τοµείς 

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

 

 

6 Επενδύσεις σε  ακίνητα 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

Κόστος 31-∆εκ-07 31-∆εκ-06 31-∆εκ-07 31-∆εκ-06

Αρχή περιόδου 109.270.978 97.888.539 36.681.396 25.763.344

Συνναλαγµατικές διαφορές (325.873) - - -

Εξαγορά/ απορρόφηση θυγατρικής 4.546.117 - - -

Προσθήκες 12.532.250 11.382.439 459.064 10.918.052

Πωλήσεις/ διαγραφές (23.714.332) - (23.714.332) -

Τέλος περιόδου 102.309.140 109.270.978 13.426.127 36.681.396

Συσσωρευµένες αποσβέσεις

Αρχή περιόδου (1.819.104) (1.197.548) (1.412.585) (926.536)

Αποσβέσεις περιόδου (446.736) (621.555) (251.943) (486.049)

Πωλήσεις/ διαγραφές 1.598.159 - 1.598.159 -

Τέλος περιόδου (667.681) (1.819.104) (66.369) (1.412.586)

Αναπόσβεστη αξία 101.641.460 107.451.874 13.359.758 35.268.810

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ
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• 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  33,2 εκ. ευρώ. Η εύλογη αξία του ακινήτου 
µε βάση επανεκτίµησης που διενεργήθηκε  τον Απρίλιο του 2007 ανέρχεται σε 41,9 εκ. ευρώ. 

• Η εταιρία  “CLH ESTATE S.R.L.” αγόρασε τον Φεβρουάριο του 2007 οικόπεδο 8.500 τµ περίπου στην περιοχή 
Μπανεάσα  στο Βουκουρέστι Ρουµανίας.   

• Η Εταιρία στα πλαίσια της δραστηριοποίησής της στην αγορά ακινήτων της Ρουµανίας  ολοκλήρωσε τον 
Φεβρουάριο του 2008, µέσω της συνδεδεµένης  “Profit Construct SRL”  την εξαγορά του 100% της “Dambovita 
Real Estate SRL” , και έχει στην κατοχή της πλέον οικόπεδο συνολικής έκτασης  8016 τµ στην περιοχή Spaiul 
Unirii, στο κέντρο του Βουκουρεστίου.  Στο ακίνητο πρόκειται να αναγερθεί κτιριακό συγκρότηµα µικτής χρήσης. 

• Η µείωση του υπολοίπου των επενδυτικών ακινήτων της µητρικής  οφείλεται στην πώληση που πραγµατοποιήθηκε 
την  12.06.2007,  σε εταιρία που διαχειρίζεται ο επενδυτικός οίκος ΗΕΝDERSON, µε την οποία  η Εταιρία 
υπέγραψε  συµφωνητικό πώλησης για το   Εµπορικό   Κέντρο  Veso Mare  στην Πάτρα. Το εν λόγω ακίνητο 
απεικονίζονταν στις Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρίας στο λογαριασµό  «Επενδυτικά ακίνητα» βάσει του 
∆ΛΠ 40. 

• Η εύλογη αξία των επενδυτικών ακινήτων του Οµίλου στις 31/12/2007 σύµφωνα µε πρόσφατες εκτιµήσεις χωρίς 
αναπροσαρµογή του κόστους κτήσης των νεοαποκτηθέντων ακινήτων, ανέρχεται σε 125 εκ. ευρώ. 
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7 Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 

Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ. 

Οικόπεδα 
& Κτίρια

Μεταφορικά 
µέσα 

Μηχ/κός 
Εξοπλισµός

Έπιπλα και 
εξαρτήµατα Σύνολο

Κόστος

1-Ιαν-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

1-Ιαν-2007 67.980 2.465 50.103 497.992 618.540

Προσθήκες - 4.765 115.184 - 119.949

Πωλήσεις / διαγραφές - - (121.146) - (121.146)

31-∆εκ-2007 67.980 7.230 44.140 497.992 617.343

Συσσωρευµένες αποσβέσεις

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)

1-Ιαν-2007 - (1.941) (4.686) (393.918) (400.545)

Αποσβέσεις περιόδου (548) (46.222) (46.771)

Πωλήσεις / διαγραφές - - 102.202 102.202

31-∆εκ-2007 - (2.489) 51.294 (393.918) (345.113)

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

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 67.980 4.741 95.434 104.074 272.229

Ο ΟΜΙΛΟΣ
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Μεταφορικά 
µέσα 

Μηχ/κός 
Εξοπλισµός

Έπιπλα και 
εξαρτήµατα Σύνολο

Κόστος

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

1-Ιαν-2007 2.465 103 429.759 432.327

Προσθήκες 4.765 - 61.056 65.822

Πωλήσεις / διαγραφές - - (112.634) (112.634)

31-∆εκ-2007 7.230 103 378.182 385.515

Συσσωρευµένες αποσβέσεις

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)

1-Ιαν-2007 (1.941) (103) (330.964) (333.007)

Αποσβέσεις περιόδου (548) - (39.330) (39.878)

Πωλήσεις / διαγραφές - - 94.140 94.140

31-∆εκ-2007 (2.489) (103) (276.154) (278.746)

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 524 - 98.795 99.319

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 4.741 - 102.027 106.768

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

∆εν υφίστανται αποµειώσεις στις ενσώµατες ακινητοποιήσεις κατά τη διάρκεια του 2007 και 2006. 
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8 Ασώµατες Ακινητοποιήσεις 

Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ. 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ
Λογισµικό Λογισµικό 

Κόστος

1-Ιαν-2006 50.905 43.449

Προσθήκες 39.046 39.046

31-∆εκ-2006 89.951 82.495

1-Ιαν-2007 89.951 82.495

Προσθήκες 15.771 2.700

Πωλήσεις / διαγραφές (1.281) (1.281)

31-∆εκ-2007 104.442 83.914

Συσσωρευµένες αποσβέσεις

1-Ιαν-2006 (49.073) (41.975)

Αποσβέσεις περιόδου (3.802) (3.626)

31-∆εκ-2006 (52.875) (45.601)

1-Ιαν-2007 (52.875) (45.601)

Αποσβέσεις περιόδου (14.658) (12.743)

Πωλήσεις / διαγραφές 1.281 1.281

31-∆εκ-2007 (66.252) (57.063)

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 37.077 36.894

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 38.190 26.851
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9 Συµµετοχές του Οµίλου σε επιχειρήσεις που ενοποιούνται 

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

 

ΕΤΑΙΡΙΑ % συµµετοχής Αξία συµµετοχής Έδρα 

ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. 100% 11.185.288 ΕΛΛΑ∆Α 

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

PMS PARKING SYSTEMS Α.Ε. 100% 86.776 ΕΛΛΑ∆Α 

ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ Α.Ε. 67% 19.764.339 ΕΛΛΑ∆Α 

KARTEREDA HOLDINGS LTD 100% 16.000 ΚΥΠΡΟΣ 

CORREA  HOLDINGS LTD 100% 1.000 ΚΥΠΡΟΣ 

CLH ESTATE SRL Έµµεσα 100% - ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

PROFIT CONSTRUCT SRL Έµµεσα 100% - ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

Σύνολο  39.406.512  

 

� Τον  Απρίλιο του 2007  η Εταιρία προχώρησε στην εξαγορά  του 100% του Μετοχικού Κεφαλαίου της 
εταιρίας “CORREA HOLDINGS LTD», µε  έδρα  την Κύπρο.  Η “CORREA HOLDINGS LTD», στην 
συνέχεια εξαγόρασε το σύνολο των µετοχών της εταιρίας «PROFIT CONSTRUCT SRL», µε έδρα τη 
Ρουµανία.  Η αξία της συµµετοχής ανήλθε σε ποσό ευρώ 4.544.888, ενώ η αναπροσαρµοσµένη αξία των 
επενδυτικών ακινήτων της «PROFIT CONSTRUCT SRL», κατά την στιγµή της εξαγοράς ανέρχονταν σε ποσό 
ευρώ 4.285.948.  Οι ως άνω συµµετοχές περιλήφθησαν για πρώτη φορά στις Ενοποιηµένες Οικονοµικές 
Καταστάσεις της  Μητρικής την 30.06.2007, µε την µέθοδο της Ολικής Ενοποίησης. 

� Η εταιρία έχει αναγνωρίσει πρόβλεψη για την κάλυψη υποχρέωσης εξαγοράς από τον ΟΤΕ, του 33% των 
µετοχών που κατέχει στη θυγατρική «ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΕ» έναντι ελαχίστου τιµήµατος, όπως 
καθορίζεται στην από 28/02/2002 σχετική Σύµβαση. Το ποσόν της πρόβλεψης ανέρχεται σε 18,3 εκ. ευρώ και 
έχει προσαυξήσει το κόστος επένδυσης της «REDS A.E.»  στην εν λόγω θυγατρική, µε αποτέλεσµα αυτή να 
ενοποιείται µε ποσοστό 100%. 

 

 

10 Κοινοπραξίες 

 

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

Τα παρακάτω ποσά αντιπροσωπεύουν το µερίδιο του ενεργητικού και υποχρεώσεων της Εταιρείας σε κοινοπραξίες, που 
ενοποιήθηκαν µε την µέθοδο της αναλογικής ενοποίησης και περιλαµβάνονται στον ισολογισµό: 
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Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ. 

31-∆εκ-2007 3G A.E.

Ενεργητικό 179.671

Υποχρεώσεις 66.474

Ιδια Κεφάλαια 113.197

31-∆εκ-2006 3G A.E.

Ενεργητικό 128.221

Υποχρεώσεις 94.501

Ιδια Κεφάλαια 33.720  

 

11 Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση  

Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ. 

Εισηγµένοι τίτλοι: 31-∆εκ-2007 31-∆εκ-2006 31-∆εκ-2007 31-∆εκ-2006
Μετοχές – Ελλάδα - - - -

Μη εισηγµένοι τίτλοι:

Μετοχές – Ελλάδα 119.414 - 119.000 -

119.414 - 119.000 -

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

Κατά την διάρκεια  της  κλειόµενης χρήσης η Εταιρία συµµετείχε στην ίδρυση της   εταιρίας  «ATHENS 
METROPOLITAN EXPO  Α.Ε.»  καθώς και στην περαιτέρω  αύξηση του Μετοχικού της Κεφαλαίου, µε ποσοστό 
11,67% στο Μετοχικό της Κεφάλαιο έναντι ποσού 119 χιλ. ευρώ.  Επειδή η εταιρία είναι σε αρχικό  στάδιο  
δραστηριοτήτων η διοίκηση θεωρεί ότι το κόστος προσεγγίζει και την εύλογη αξία της συµµετοχής αυτής. 

Η έδρα της νεοσυσταθείσης εταιρίας είναι  στην Ελλάδα. Η "ATHENS METROPOLITAN EXPO AE" ανέλαβε µε 
Σύµβαση παραχώρησης την ανάπτυξη και λειτουργία του νέου Εκθεσιακού  και Συνεδριακού Κέντρου του ∆ιεθνή 
Αερολιµένα Αθηνών.  
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12 Αποθέµατα 

Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ. 

31-∆εκ-07 31-∆εκ-06 31-∆εκ-07 31-∆εκ-06

Τελικά προϊόντα 11.308  5.083.595  0  2.777.514  

Ηµιτελή προϊόντα 6.203.172  3.942.483  6.203.172  3.942.483  
Συνολική καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία 6.214.480  9.026.078  6.203.172  6.719.997  

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

Τα αποθέµατα της Εταιρίας  αφορούν κατοικίες  υπό κατασκευή.   

13 Απαιτήσεις 

Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ. 

 

31-∆εκ-07 31-∆εκ-06 31-∆εκ-07 31-∆εκ-06

Πελάτες 2.313.408 4.544.542 2.134.299 1.308.417

2.313.408  4.544.542  2.134.299  1.308.417  

Προκαταβολή φόρου εισοδήµατος 294.339 432.706 260.307 277.550

Προκαταβολές για λειτουργικές µισθώσεις - 9.822.447 - 9.822.447

Λοιπές Απαιτήσεις 2.457.631 1.565.925 1.442.888 944.506

Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη 461.889 375.629 1.643.417 1.461.166

Σύνολο 5.527.267 16.741.249 5.480.911 13.814.086

Απαιτήσεις από µακροχρόνιες λειτουργικές Μισθώσεις - 9.432.146 - 9.432.146

Λοιπές µακροπρόθεσµες  απαιτήσεις 1.842.390 77.028 1.842.390 77.028

Σύνολο µη Κυκλοφορούντος  Ενεργητικού 1.842.390 9.509.174 1.842.390 9.509.174

Σύνολο Κυκλοφορούντος  Ενεργητικού 3.684.877 7.232.075 3.638.521 4.304.912

5.527.267 16.741.249 5.480.911 13.814.086

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

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

Η µείωση των προκαταβολών για λειτουργικές µισθώσεις της µητρικής  οφείλεται στην πώληση που πραγµατοποιήθηκε 
την  12.06.2007, σε εταιρία που διαχειρίζεται ο επενδυτικός οίκος ΗΕΝDERSON, µε την οποία  η Εταιρία υπέγραψε  
συµφωνητικό πώλησης για το   Εµπορικό   Κέντρο  Escape  Center  (βλέπε και Σηµ. 32). 
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Η ανάλυση ενηλικίωσης των υπολοίπων Πελατών στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 και 31 ∆εκεµβρίου 2006 έχει ως εξής: 

31-∆εκ-07 31-∆εκ-06 31-∆εκ-07 31-∆εκ-06

Ανάλυση ενηλικίωσης υπολοίπων πελατών:                        

0 - 3 µήνες 2.040.201 2.721.401 2.021.824 1.173.401

3  - 6 µήνες 11.850 33.054 10.850 7.604

6 µήνες - 1έτος 120.500 125.093 - 62.593

1 - 2 έτη 67.447 1.654.494 64.005 54.320

2 - 3 έτη 62.910 - 27.121 -

Πάνω από 3 έτη 10.500 10.500 10.500 10.500
Σύνολο 2.313.408 4.544.542 2.134.299 1.308.417

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

14 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ. 

31-∆εκ-07 31-∆εκ-06 31-∆εκ-07 31-∆εκ-06

∆ιαθέσιµα στο ταµείο 6.788 5.996 2.327 963

Καταθέσεις όψεως 44.157.703 23.347.831 16.260.308 2.434.726
44.164.490 23.353.827 16.262.635 2.435.689

Η ΕΤΑΙΡΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ

 

Τα διαθέσιµα του Οµίλου  της 31/12/2007 περιλαµβάνουν ποσό 885 €  το οποίο αφορά υπόλοιπο ταµείου της εταιρίας 
«PROFIT CONSTRUCT  SRL»  η οποία ενοποιήθηκε κατά την διάρκεια της κλειόµενης χρήσης. 
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15 Μετοχικό κεφάλαιο 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

Αριθµός 
µετοχών

Ονοµαστική 
αξία µετοχών Κοινές µετοχές Υπέρ το άρτιο Σύνολο

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

1 Ιανουαρίου 2007 39.610.265 1,31 51.889.447 95.973 51.985.420

31 ∆εκεµβρίου 2007 39.610.265 1,31 51.889.447 95.973 51.985.420

 

 

16 Αποθεµατικά 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

 

Τακτικό 
αποθεµατικο

Ειδικά & έκτακτα 
αποθεµατικά

Αφορολόγητα 
αποθεµατικά

Λοιπά 
αποθεµατικά

Αποθεµατικό 
Συν/κών 
διαφορών Σύνολο

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

1 Ιανουαρίου 2007 541.436 5.393.972 453.540 2.159 - 6.391.107

Συναλλαγµατικές διαφορές - - - (163.489) (163.489)

Μεταφορά από/(σε) αποτελέσµατα 346.875 2.416.591 - - 2.763.466
31 ∆εκεµβρίου 2007 888.311 7.810.563 453.540 2.159 (163.489) 8.991.084

Ο ΟΜΙΛΟΣ

 

 

Τακτικό 
αποθεµατικο

Ειδικά & έκτακτα 
αποθεµατικά

Αφορολόγητα 
αποθεµατικά

Λοιπά 
αποθεµατικά Σύνολο

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

1 Ιανουαρίου 2007 129.141 232.062 453.540 - 814.742

Μεταφορά από/(σε) αποτελέσµατα 313.945 - - - 313.945
31 ∆εκεµβρίου 2007 443.086 232.062 453.540 - 1.128.687

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
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17 Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ. 

31-∆εκ-07 31-∆εκ-06 31-∆εκ-07 31-∆εκ-06

Προµηθευτές 311.970 269.438 295.227 253.381

∆εδουλευµένοι τόκοι 141.842 - - -

∆εδουλευµένα έξοδα 74.843 59.764 74.843 59.764

Ασφαλιστικοί οργανισµοί και λοιποί φόροι/ τέλη 303.356 344.308 284.257 322.670

Προκαταβολή για λειτουργικές µισθώσεις - 3.741.931 - 3.741.931

Λοιπές υποχρεώσεις 8.839.862 9.990.408 4.419.385 5.095.767

Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένα µέρη 80.140 6.665.733 78.043 6.660.184

Σύνολο 9.752.012 21.071.581 5.151.754 16.133.697

Μακροπρόθεσµες 42.976 3.715.215 42.976 3.715.215

Βραχυπρόθεσµες 9.709.036 17.356.366 5.108.778 12.418.481

Σύνολο 9.752.012 21.071.581 5.151.754 16.133.697

Η ΕΤΑΙΡΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ

 

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

 

18 ∆άνεια  

Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ. 

Μακροπρόθεσµος δανεισµός 31-∆εκ-07 31-∆εκ-06 31-∆εκ-07 31-∆εκ-06

Αρχή περιόδου - - - -

Τραπεζικός δανεισµός 20.493.045 - - -

Σύνολο µακροπρόθεσµων δανείων 20.493.045 - - -

Βραχυπρόθεσµος δανεισµός

Αρχή περιόδου 10.750.000 - 10.750.000 -

Τραπεζικός δανεισµός 3.052.030 10.750.000 3.000.000 10.750.000

Αποπληρωµή δανεισµού (13.750.000) - (13.750.000)

Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων 52.030 10.750.000 - 10.750.000

Σύνολο δανείων περιόδου 20.545.075 10.750.000 - 10.750.000

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

Από το σύνολο του µακροπρόθεσµου δανεισµού,  ποσό 15,5 εκ. ευρώ περίπου αφορά τις συνδεδεµένες επιχειρήσεις  
“CLH ESTATE SRL” & “PROFIT CONSTRUCT SRL” που έχουν έδρα την Ρουµανία και  ποσό 5 εκ. ευρώ αφορά την 
θυγατρική κατά 100% “CORREA HOLDINGS LTD” µε έδρα την Κύπρο. Η  λήξη των  µακροπρόθεσµων  δανείων 
είναι  το 2009  και το µέσο σταθµισµένο επιτόκιο δανεισµού την 31.12.2007 ανερχόταν σε 5,63%.  
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Η µητρική εταιρία δεν έχει δανειακές υποχρεώσεις.  

19 Προβλέψεις 

Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ. 

Πρόβλεψη για εξαγορά 
µειοψηφίας σε θυγατρική

1 Ιανουαρίου 2006 18.326.836

31 ∆εκεµβρίου 2006 18.326.836

1 Ιανουαρίου 2007 18.326.836
31 ∆εκεµβρίου 2007 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. και έχει προσαυξήσει το κόστος 
επένδυσης της "REDS A.E." στην εν λόγω θυγατρική, µε αποτέλεσµα η θυγατρική, αυτή να ενοποιείται µε ποσοστό 
100%. 

 

20 Αναβαλλόµενη φορολογία 

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

Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ. 

31-∆εκ-07 31-∆εκ-06 31-∆εκ-07 31-∆εκ-06

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις:

Ανακτήσιµες µετά από 12 µήνες 2.483.408 2.378.395 1.810.531 2.035.989

Ανακτήσιµες εντός 12 µηνών - 14.899 - -
Σύνολο 2.483.408 2.393.294 1.810.531 2.035.989

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ
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Η συνολική µεταβολή στον αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος είναι η παρακάτω: 

Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ. 

31-∆εκ-07 31-∆εκ-06 31-∆εκ-07 31-∆εκ-06

Υπόλοιπο αρχής περιόδου (2.393.294) (2.755.263) (2.035.989) (2.283.007)

Χρέωση / (πίστωση) κατάστασης αποτελεσµάτων (108.283) 361.969 225.458 247.018

Συναλλαγµατικές διαφορές 18.169 - - -
Υπόλοιπο τέλους περιόδου (2.483.408) (2.393.294) (1.810.531) (2.035.989)

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 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

1 Ιανουαρίου 2007 539.668 539.668 539.668 539.668

Χρέωση / (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσµάτων (243.821) (243.821) (250.608) (250.608)
31 ∆εκεµβρίου 2007 295.847 295.847 289.060 289.060

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις: 

Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ. 

Προβλέψεις 
απαιτήσεων

∆ιαφορετικές 
φορολογικές 
αποσβεσεις

Φορολογικές 
ζηµίες Λοιπά Σύνολο

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)

31 ∆εκεµβρίου 2006 429 (221.646) 250.724 2.903.455 2.932.961

1 Ιανουαρίου 2007 429 (221.646) 250.724 2.903.455 2.932.961

(Χρέωση) / πίστωση στην κατάσταση αποτελεσµάτων 388.772 (162.454) (16.840) (345.014) (135.537)

Συναλλαγµατικές διαφορές (18.169) - - - (18.169)

31 ∆εκεµβρίου 2007 371.032 (384.100) 233.884 2.558.440 2.779.255

Ο ΟΜΙΛΟΣ
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Προβλέψεις 
απαιτήσεων

∆ιαφορετικές 
φορολογικές 
αποσβεσεις

Φορολογικές 
ζηµίες Λοιπά Σύνολο

1 Ιανουαρίου 2006 - (243.723) - 3.219.752 2.976.029

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

31 ∆εκεµβρίου 2006 - (237.729) - 2.813.386 2.575.656

1 Ιανουαρίου 2007 - (237.729) - 2.813.386 2.575.656

(Χρέωση) / πίστωση στην κατάσταση αποτελεσµάτων - (147.827) - (328.238) (476.066)
31 ∆εκεµβρίου 2007 - (385.557) - 2.485.147 2.099.591

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

21 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

Τα ποσά που αναγνωρίζονται στον Ισολογισµό είναι τα ακόλουθα: 

Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ. 

31-∆εκ-07 31-∆εκ-06 31-∆εκ-07 31-∆εκ-06

Παρούσα αξία µη χρηµατοδοτούµενων 
υποχρεώσεων 60.025 65.284 60.025 64.388

Μη καταχωρηθέντα αναλογιστικά κέρδη/ (ζηµίες) (15.624) 18.774 (15.624) 17.954
Υποχρέωση στον ισολογισµό 44.401 84.058 44.401 82.342

Η ΕΤΑΙΡΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ

 

Τα ποσά που αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσεως έχουν ως ακολούθως: 

31-∆εκ-07 31-∆εκ-06 31-∆εκ-07 31-∆εκ-06

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 13.762 5.244 15.478 5.244

Χρηµατοοικονοµικό κόστος 2.769 2.571 2.769 2.333

Αποσβέσεις µη καταχωρηµένων αναλογιστικών 
(κερδών) / ζηµιών (1.982) - (1.982) -

Kαταβληθείσες αποζηµιώσεις (62.384) (5.968) (62.384) (1.574)

Κόστος προϋπηρεσίας - 17.366 - 17.366

Ζηµιές από περικοπές 8.179 - 8.179 -
Σύνολο περιλαµβανοµένο στις παροχές σε 
εργαζοµένους (Σηµ. 22) (39.657) 19.213 (37.941) 23.370

Η ΕΤΑΙΡΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ

 

 

Η µεταβολή στις υποχρεώσεις όπως εµφανίζονται στον Ισολογισµό είναι ως ακολούθως: 
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31-∆εκ-07 31-∆εκ-06 31-∆εκ-07 31-∆εκ-06

Yπόλοιπο έναρξης 84.058 64.845 82.342 58.972

Σύνολο χρέωσης στα αποτελέσµατα (39.657) 19.213 (37.941) 23.370
Υπόλοιπο τέλους 44.401 84.058 44.401 82.342

Η ΕΤΑΙΡΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ

 

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

 

Προεξοφλητικό επιτόκιο: 

- Κατά την 31/12/2007 4,80%

- Κατά την 31/12/2006 4,30%

      - Μελλοντικές αυξήσεις µισθών 4,50%

 

22 Χρηµατοοικονοµικά έσοδα / (έξοδα) - καθαρά 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

31-∆εκ-07 31-∆εκ-06 31-∆εκ-07 31-∆εκ-06

Έξοδα τόκων

 -Τραπεζικά δάνεια & λοιπές υποχρεώσεις (1.270.326) (366.053) (385.802) (348.764)

Έσοδα τόκων / χρεογράφων 1.402.069 443.165 450.314 20.564

Καθαρά έξοδα / (έσοδα) τόκων 131.743 77.112 64.513 (328.200)

Σύνολο 131.743 77.112 64.513 (328.200)
 

 

23 Παροχές σε εργαζοµένους 

Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ. 

31-∆εκ-07 31-∆εκ-06 31-∆εκ-07 31-∆εκ-06

Μισθοί και ηµεροµίσθια 972.268 786.044 938.493 746.533

Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης 216.535 142.418 210.861 137.941

Kόστος προγραµµάτων καθορισµένων παροχών (37.941) 19.213 (37.941) 23.370

Λοιπές παροχές σε εργαζοµένους 15.319 24.922 15.319 24.922
Σύνολο 1.166.181 972.598 1.126.732 932.766

Η ΕΤΑΙΡΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ
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24 Έξοδα ανά κατηγορία 

Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ. 

 

Κόστος 
πωληθέντων

Έξοδα 
διοίκησης Σύνολο

Κόστος 
πωληθέντων

Έξοδα 
διοίκησης Σύνολο

Παροχές σε εργαζοµένους 295.155 869.310 1.164.465 541.660 430.937 972.598

Αναλώσεις Αποθεµάτων 5.072.288 - 5.072.288 4.576.763 - 4.576.763

Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων 11.424 35.282 46.706 19.847 41.484 61.331

Αποσβέσεις ασώµατων παγίων 14.658 14.658 - 3.802 3.802

Αποσβέσεις επενδυτικών ακινήτων 251.943 194.793 446.736 470.549 151.006 621.555

Ενοίκια & έξοδα µακρ.λειτουργικών µισθώσεων 9.842.148 - 9.842.148 1.762.633 - 1.762.633

Αµοιβές τρίτων 699.672 972.202 1.671.874 709.907 817.672 1.527.579

Λοιπά 739.399 1.630.276 2.369.675 644.878 1.427.194 2.072.071

Σύνολο 16.912.028 3.716.522 20.628.550 8.726.237 2.872.095 11.598.332

31-∆εκ-07 31-∆εκ-06

Ο ΟΜΙΛΟΣ

 

Κόστος 
πωληθέντων

Έξοδα 
διοίκησης Σύνολο

Κόστος 
πωληθέντων

Έξοδα 
διοίκησης Σύνολο

Παροχές σε εργαζοµένους 295.155 831.577 1.126.732 541.660 391.105 932.766

Αναλώσεις Αποθεµάτων 2.777.514 - 2.777.514 - - -

Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων 11.424 28.455 39.879 19.847 35.394 55.241

Αποσβέσεις ασώµατων παγίων - 12.743 12.743 - 3.626 3.626

Αποσβέσεις επενδυτικών ακινήτων 251.943 - 251.943 470.549 15.500 486.049

Ενοίκια & έξοδα µακρ.λειτουργικών µισθώσεων 9.842.148 - 9.842.148 1.762.633 - 1.762.633

Αµοιβές τρίτων 699.672 972.202 1.671.874 846.466 817.672 1.664.137

Λοιπά 1.072.607 639.752 1.712.360 480.292 365.041 845.333

Σύνολο 14.950.463 2.484.729 17.435.192 4.121.447 1.628.338 5.749.785

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

31-∆εκ-07 31-∆εκ-06
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25 Φόρος εισοδήµατος 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

31-∆εκ-07 31-∆εκ-06 31-∆εκ-07 31-∆εκ-06

Φόρος χρήσης 2.607.224 1.469.114 2.233.859 1.195.077

Αναβαλλόµενος φόρος (108.283) 361.969 225.458 247.018
Σύνολο 2.498.941 1.831.084 2.459.317 1.442.096

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

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

31-∆εκ-07 31-∆εκ-06 31-∆εκ-07 31-∆εκ-06
Λογιστικά κέρδη / (ζηµιές) προ 
φόρων 6.860.592 3.864.565 8.738.220 2.242.934

Φόρος υπολογισµένος µε βάση 
ισχύοντες τοπικούς φορολογικούς 
συντελεστές για τα κέρδη στις 
αντίστοιχες χώρες 2.127.147 1.056.958 2.184.555 650.451

Αναµορφώσεις

Εισόδηµα που δεν υπόκειται σε φόρο 68.268 (21.812) 65.277 (21.812)

Έξοδα  που δεν εκπίπτουν για 
φορολογικούς σκοπούς 219.175 56.229 209.485 43.421

Φόροι προηγουµένων χρήσεων και 
λοιποί φόροι - 1.091.719 - 971.986
Χρήση φορολογικών ζηµιών 
προηγουµένων χρήσεων - (192.501) - -

Έξοδα  που εκπίπτουν για 
φορολογικούς σκοπούς (π.χ. 
αποσβέσεις αΰλων που έχουν διαγραφεί 
στα ∆ΠΧΠ) 84.351 (159.510) - (201.949)
Φόροι 2.498.941 1.831.083 2.459.317 1.442.096

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

Kατά την κλειόµενη χρήση στην Ενοποιηµένη κατάσταση Αποτελεσµάτων έχει γίνει πρόβλεψη ποσού 150 χιλ. ευρώ,  
το οποίο αφορά φορολογικές υποχρεώσεις των εταιριών του Οµίλου. 

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

 

26 Λοιπά έσοδα / έξοδα 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 
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31-∆εκ-07 31-∆εκ-06 31-∆εκ-07 31-∆εκ-06

Κέρδη/ (ζηµιές) από την πώληση επενδυτικών ακινήτων (2.591.173) - (2.591.173) -

Ενοίκια 100.847 181.815 99.504 133.208

Κέρδη / (Ζηµίες) από συναλλαγµατικές διαφορές (1.325.875) - - -

Λοιπά Κέρδη / (Ζηµίες) 1.310.307 1.626.318 1.370.782 1.219.408
Σύνολο (2.505.894) 1.808.133 (1.120.887) 1.352.616

Η ΕΤΑΙΡΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ

 

Στην  Κατάσταση Αποτελεσµάτων χρήσης  της Μητρικής στον λογαριασµό «Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκµετάλλευσης» 
εµφανίζεται ζηµία   ποσού  1.120 χιλ. €.  Το εν λόγω ποσό προέρχεται κυρίως από την εκποίηση επενδυτικών ακινήτων, 
λαµβάνοντας υπόψη την αποαναγνώρηση ληφθείσας προκαταβολής για λειτουργικές µισθώσεις ύψους 1.681 χιλ € που 
σχετίζεται µε τα εκποιηθέντα επενδυτικά ακίνητα και περιλαµβάνονται στα «λοιπά κέρδη /(ζηµίες)». 

Στην Ενοποιηµένη Κατάσταση Αποτελεσµάτων  χρήσης, στον ίδιο  λογαριασµό εµφανίζεται ζηµία  συνολικού ποσού  
2.506  χιλ. €.  Η ζηµία αυτή  οφείλεται σε συναλλαγµατικές διαφορές των εταιριών µε έδρα την Ρουµανία, που 
ενοποιούνται  µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης,  κατά  ποσό 1.326 χιλ. ευρώ.  

 

27 Κέρδη ανά µετοχή 

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

Η 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-07 31-∆εκ-06 31-∆εκ-07 31-∆εκ-06

Κέρδη που αναλογούν στους µετόχους  (ποσά σε €) 4.361.651 2.033.481 6.278.902 800.838

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 €) 0,1101 0,0513 0,1585 0,0202

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

28 Μερίσµατα ανά µετοχή 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο πρότεινε ως µέρισµα για την χρήση 2007 το συνολικό ποσό των € 2.376.615,90  ήτοι € 0,06 
ανά µετοχή, το αντίστοιχο ποσό µερίσµατος για τη χρήση 2006 ανήλθε σε  ποσό  € 396.102,65  ήτοι € 0,01  ανά µετοχή.  

Το ως άνω ποσό για την καταβολή του µερίσµατος της χρήσης 2007 αναµένεται να επικυρωθεί στην Ετήσια Τακτική 
Γενική Συνέλευση των µετόχων που θα πραγµατοποιηθεί τον Μάϊο  του 2008. Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις 
δεν απεικονίζουν το προτεινόµενο µέρισµα του 2007. 
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29 Ανειληµµένες υποχρεώσεις  

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

Τα παρακάτω ποσά αφορούν δέσµευση για λειτουργική µίσθωση της µητρικής Εταιρείας. Οι υπόλοιπες  εταιρίες του 
Οµίλου δεν έχουν ανειληµµένες υποχρεώσεις. 

31-∆εκ-07 31-∆εκ-06

Έως 1 έτος 162.936 584.784

Από 1 έως 5 έτη 885.456 3.294.091

Περισσότερα από 5 έτη 620.878 22.034.056
Σύνολο 1.669.270 25.912.931

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

Η µείωση των ανειληµµένων υποχρεώσεων της Εταιρίας  οφείλεται στην πώληση του Εµπορικού Κέντρου Escape  
Center, που πραγµατοποιήθηκε την  12.06.2007, σε εταιρία που διαχειρίζεται ο επενδυτικός οίκος ΗΕΝDERSON.  

 

30 Ενδεχόµενες υποχρεώσεις  

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

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

Οι φορολογικές δηλώσεις, τόσο της µητρικής όσο και των θυγατρικών της για τις χρήσεις όπως αναλυτικά αυτές 
αναφέρονται, δεν έχουν εξετασθεί από τις Φορολογικές Αρχές, µε συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής 
πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν. Για το λόγο αυτό 
έχει σχηµατισθεί πρόβλεψη  για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ύψους 150 χιλ. ευρώ.  

 

Εταιρία     

REDS A.E. 2 έτη (2006-2007) 

PMS PARKING SYSTEMS A.E. 5 έτη (2003-2007) 

ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ Α.Ε. 6 έτη (2002-2007) 

ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. 9 έτη (1999-2007) 

ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. 6 έτη (2002-2007) 

3G A.E. 5 έτη (2003-2007) 
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31 Συναλλαγές της Εταιρείας µε συνδεδεµένα µέρη 

Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ. 

Πωλήσεις  / Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 

1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006

Πωλήσεις αγαθών & υπηρεσιών προς την µητρική - - - -

Πωλήσεις αγαθών & υπηρεσιών προς τις θυγατρικές - - 682.142 871.849

Πωλήσεις αγαθών & υπηρεσιών προς λοιπά συνδεδεµένα µέρη 340.449 453.207 143.836 89.464

Αγορές αγαθών & υπηρεσιών από την  µητρική 212.447 197.441 202.016 151.015

Αγορές αγαθών & υπηρεσιών από τις θυγατρικές - - 451 -

Αγορές αγαθών & υπηρεσιών  από λοιπά συνδεδεµένα µέρη 533.466 1.322.142 533.466 851.342

Απαιτήσεις / Υποχρεώσεις  Συνδεδεµένων Μερών 

31-∆εκ-07 31-∆εκ-06 31-∆εκ-07 31-∆εκ-06

Απαιτήσεις από την µητρική - - - -

Απαιτήσεις από θυγατρικές - - 1.258.268 1.134.109

Απαιτήσεις από λοιπά συνδεδεµένα µέρη 461.889 327.057 385.149 327.057

Υποχρεώσεις προς την µητρική 39.207 19.544 37.110 19.544

Υποχρεώσεις προς θυγατρικές - - - -

Υποχρεώσεις προς λοιπά συνδεδεµένα µέρη 40.933 6.638.948 40.933 6.638.948

Συναλλαγές διευθυντικών  στελεχών & µελών  διοίκησης

1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006

Συναλλαγές & αµοιβές διευθυντικών στελεχών & µελών της διοίκησης 772.033 678.570 630.497 601.835

Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 49.817 1.277.289 - -

Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 4.627 4.376 - -

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

32 Λοιπές σηµειώσεις 

 

� Το απασχολούµενο προσωπικό την 31.12.2007 ήταν στον Όµιλο 48 άτοµα (28 διοικητικό –υπαλληλικό 
προσωπικό + 20 ηµεροµίσθιοι) και στην Εταιρία 45 (25 διοικητικό/υπαλληλικό προσωπικό  + 20 ηµεροµίσθιοι) 
άτοµα, την 31.12.2006 ήταν στον Όµιλο 25 άτοµα   και  στην Εταιρία 24 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 τελεί 
υπό τις  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 
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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. 

� Την 12.06.2007 η Εταιρία υπέγραψε µε εταιρίες που διαχειρίζεται ο επενδυτικός οίκος ΗΕΝDERSON  α) 
συµφωνητικά πώλησης των Εµπορικών της Κέντρων  Veso Mare (βλέπε Σηµ.6) και Escape Center (βλέπε 
Σηµ.13)  έναντι συνολικού τιµήµατος  40,5 εκ. ευρώ & β)  προσύµφωνο πώλησης του 100% των µετοχών της 
θυγατρικής εταιρίας «ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ», έναντι εκτιµώµενου τιµήµατος  70 εκ. 
ευρώ. Η συµφωνία αναµένεται να ολοκληρωθεί µε την αποπεράτωση της κατασκευής και την έναρξη 
λειτουργίας  του «Επιχειρηµατικού Πάρκου» που θα αναπτύξει η εταιρία σε τµήµα του ακινήτου της στην 
περιοχή Γυαλού Σπάτων, κατά συνέπεια η Εταιρία δεν θα  αναγνωρίσει έσοδο µέχρι την οριστικοποίηση της 
συναλλαγής.  

� Τον Ιούνιο του 2007 η Εταιρία υπέγραψε προσύµφωνο για την αγορά οικοπέδου επιφανείας  6.500τµ σε 
κεντρικό σηµείο του ∆ήµου Ελευσίνας.  Η εταιρία πρόκειται να προβεί στην αξιοποίηση του εν λόγω 
οικοπέδου µε την κατασκευή κτιρίου εµπορικών χρήσεων, συνολικής επιφάνειας ενοικίασης 9.400 τµ, που θα 
εξυπηρετείται από υπόγειο σταθµό αυτοκινήτων. 

� Κατά τη κλειόµενη χρήση  η Εταιρία  συµµετείχε  στην ίδρυση της εταιρίας «ATHENS METROPOLITAN 
EXPO  Α.Ε.» καθώς και στην αύξηση του  Μετοχικού της Κεφαλαίου, µε ποσοστό 11,67%  έναντι ποσού 119 
χιλ. ευρώ, η έδρα της νεοσυσταθείσης εταιρίας είναι  στην Ελλάδα. Η "ATHENS METROPOLITAN EXPO 
AE" ανέλαβε µε Σύµβαση παραχώρησης την ανάπτυξη και λειτουργία του νέου Εκθεσιακού  και Συνεδριακού 
Κέντρου του ∆ιεθνή Αερολιµένα Αθηνών.  

 

33 Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία Ισολογισµού 

Η Εταιρία συνεχίζοντας την δραστηριοποίησή της στην αγορά ακινήτων της  Ρουµανίας  ολοκλήρωσε τον 
Φεβρουάριο του 2008,  µέσω της συνδεδεµένης εταιρίας “Profit Construct Srl” την εξαγορά του 100% της 
“Dambovita Real Estate Srl”, και  κατέχει πλέον οικόπεδο συνολικής έκτασης 8.016 τµ στην περιοχή Splaiul Unirii, 
στο κέντρο του Βουκουρεστίου. Στο ακίνητο πρόκειται να ανεγερθεί κτιριακό συγκρότηµα µικτής χρήσης. 

 

Αθήνα, 27  Μαρτίου  2008 

 

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

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ & ΜΕΛΟΣ 

ΤΟΥ ∆.Σ. 

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
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