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Α. ∆ηλώσεις των Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
(σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 3556/2007) 

 

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

1.  Ιορδάνης Αϊβάζης  του Στέργιου, Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

2. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης του Παρίση, ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

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

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

(α) οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας και του Οµίλου για τη χρήση 01.01-31.12.2015, οι οποίες 
καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε τα ισχύοντα διεθνή λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του 
ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα χρήσεως της Εταιρίας, καθώς και των 
επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση εκλαµβανοµένων ως σύνολο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις 
διατάξεις του  άρθρου 4 του Ν. 3556/2007, και 

(β) η ετήσια έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες που 
απαιτούνται βάσει της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007. 

 

Κηφισιά,  29  Μαρτίου 2016 

 

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

ΤΟΥ ∆.Σ. 

   

ΙΟΡ∆ΑΝΗΣ ΑΪΒΑΖΗΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ 
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 Β. Ετήσια Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
Επί των ενοποιηµένων και ατοµικών οικονοµικών καταστάσεων  

για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2015 

 

 

Κύριοι Μέτοχοι, 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3556/2007, του Κ.Ν.2190/1920 και τις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς παραθέτουµε την Ετήσια Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας «REDS AE», η οποία 

συνοδεύει τις εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2015.  

Η παρούσα ετήσια Έκθεση παρέχει συνοπτικές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες για την οικονοµική κατάσταση και τα 

αποτελέσµατα της Εταιρίας «REDS ΑΕ» και του Οµίλου Εταιριών REDS, περιγραφή των σηµαντικών γεγονότων που 

έλαβαν χώρα κατά την τρέχουσα οικονοµική χρήση και την επίδραση αυτών στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, 

περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων για τη χρήση 2015, παράθεση των σηµαντικών συναλλαγών που 

πραγµατοποιήθηκαν µεταξύ της Εταιρίας και του Οµίλου και συνδεδεµένων προσώπων, καθώς και παράθεση ποιοτικού 

χαρακτήρα στοιχείων και εκτιµήσεων για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων της Εταιρίας και του Οµίλου κατά τη χρήση 

2015.  

Οι επιχειρήσεις που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση, πλην της µητρικής εταιρίας REDS ΑΕ, είναι εκείνες που 

αναφέρονται στη σηµείωση 9 των συνηµµένων οικονοµικών καταστάσεων. 

 

1. Εξέλιξη δραστηριοτήτων και σηµαντικά γεγονότα 

Το 2015 υπήρξε µια έντονη χρονιά για την οικονοµία και την Ελλάδα. Οι  εξελίξεις ήταν διαρκείς, η οικονοµία και η χώρα 

δέχθηκε πολλούς κλυδωνισµούς και έντονες πιέσεις, αντιµετωπίζοντας ακόµα και τον κίνδυνο εξόδου από το ευρώ. Η όλη 

κατάσταση κατέληξε στην επιβολή περιορισµού κεφαλαίων, τραπεζική αργία, ουσιαστικό πάγωµα συναλλαγών, κλείσιµο 

χρηµατιστηρίου. Η επίτευξη συµφωνίας και η υπογραφή του τρίτου προγράµµατος χρηµατοδότησης της χώρας, καθώς 

και η ανακεφαλαιοποίηση των Τραπεζών, συνέβαλαν στην πρόσκαιρη µείωση της αβεβαιότητας.  

Ο τοµέας των ακινήτων συνεχίζει να πλήττεται από την αβεβαιότητα, συντηρώντας την επιφυλακτικότητα των επενδυτών 

και προσβλέποντας στη σταδιακή αποκατάσταση του κλίµατος εµπιστοσύνης σε βάθος χρόνου. Η επιτυχής ολοκλήρωση 

της πρώτης αξιολόγησης και η υλοποίηση του προγράµµατος προσαρµογής αποτελούν τους σηµαντικότερους (κατ’ 

αρχήν) παράγοντες για την επιστροφή της χώρας σε αναπτυξιακό ρυθµό, ενώ ο κλάδος των ακινήτων µπορεί να 

αποτελέσει, εκ νέου, ισχυρό βραχίονα συµβάλλοντας στην αναστροφή της υφεσιακής πορείας. 
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               Σηµαντικά γεγονότα και εξελίξεις για τον Όµιλο και την Εταιρία στη χρονιά που πέρασε: 

• Η Εταιρία έχοντας ως απόλυτη προτεραιότητα την µίσθωση του Εµπορικού Πάρκου «Smart Park» της 

θυγατρικής ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ, την 31.12.2015 είχε εξασφαλίσει ποσοστό κάλυψης 

επιφανειών εµπορικής µίσθωσης που αγγίζει το 100%. Κατά το έτος 2015 η µέση επισκεψιµότητα του Πάρκου 

αυξήθηκε κατά 6,7% και ο καθαρός κύκλος εργασιών του, αυξήθηκε κατά 5,2% σε σχέση µε το προηγούµενο 

έτος.  

• Σχετικά µε την υπόθεση της αποζηµίωσης απαλλοτριωθείσης ακίνητης περιουσίας, εµβαδού 8.841,90 τ.µ. στο 

Τρίγωνο Κάντζας από το ∆ήµο Παλλήνης, δηµοσιεύθηκε η υπ΄ αριθµ. 10274/2015 απόφαση του Μονοµελούς 

Εφετείου Αθηνών, σύµφωνα µε την οποία υποχρεώθηκε ο ∆ήµος Παλλήνης να καταβάλει στην εταιρεία το ποσό 

των 4,7 εκατ. περίπου συµπεριλαµβανοµένων τόκων και δικαστικών εξόδων.  

• Για το ακίνητο της Κάντζας, όπου σχεδιάζεται η ανάπτυξη Εµπορικού – Επιχειρηµατικού - Πολιτιστικού 

Πάρκου 95.000 τ.µ. περίπου, αναµένεται η εξέταση και σχετική έγκριση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας, µετά την ολοκλήρωση της δηµόσιας διαβούλευσης από τον οικείο ∆ήµο Παλλήνης, της Β΄ Φάσης 

πολεοδόµησης της οριοθετηθείσας περιοχής (ΠΟΑΠ∆)., 

 

2. Επισκόπηση Οικονοµικών Αποτελεσµάτων 2015. 

O Όµιλος εµφάνισε το 2015 έσοδα περίπου 6,5 εκ. € έναντι εσόδων περίπου 5.6 εκ. € για τη χρήση του 2014. Το EBITDA 

ανήλθε σε 5,4 εκ. € , έναντι 1,5 εκ. € το 2014. Το EBIT ανήλθε σε 4,2 εκ. €, έναντι 0,1 εκ. € το 2014 και παρουσιάζονται 

κέρδη προ φόρων 2,0 εκ. έναντι ζηµιών προ φόρων 1,9 εκ. € περίπου, για τη χρήση του 2014. H διαφορά τόσο στο 

ΕΒΙΤDA όσο και στα κέρδη προ φόρων (εξαιρουµένων των αποµειώσεων κατά 2,4 εκ. € που επιβάρυναν τα 

αποτελέσµατα της τρέχουσας χρήσης έναντι 0,8 εκ. € της προηγούµενης χρήσης) οφείλεται στα αυξηµένα έσοδα κατά 0,9 

εκ. € σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση, αλλά κυρίως στην αναγνώριση εσόδου 4,6 εκ. €, µετά την απόφαση 

10274/2015 του Μονοµελούς Εφετείου Αθηνών για την είσπραξη της αποζηµίωσης απαλλοτριωθείσας έκτασης, από το 

∆ήµο Παλλήνης.  

Τα έσοδα του Οµίλου προέρχονται από την δραστηριότητά του στην Ελλάδα και ειδικότερα από την εκµίσθωση ακινήτων 

της θυγατρικής «ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ» κατά ποσό 6,3 εκ. € και κατά ποσό 0,2 εκ. € από πώληση µίας κατοικίας του 

συγκροτήµατος «Ampelia» στην Κάντζα Παλλήνης για την εταιρία REDS.  

 

Τα βασικά οικονοµικά µεγέθη της χρήσης 2015 για την Εταιρία και τις θυγατρικές της, καθώς και οι µεταβολές αυτών σε 

σχέση µε το προηγούµενο έτος παρουσιάζονται παρακάτω: 

 

• Η µητρική Εταιρία REDS ΑΕ παρουσίασε ζηµίες µετά από φόρους 1,6 εκ. € έναντι ζηµιών µετά από φόρους 

περίπου 3,3 εκ. € το 2014. Η µεταβολή οφείλεται στο γεγονός ότι η Εταιρία προέβει σε αναγνώριση εσόδου 4,7 εκ. 

λόγω είσπραξης απαλλοτρίωσης από το ∆ήµο Παλλήνης µειούµενη κατά 3,7 εκ. € λόγω αποµείωσης αξίας 

συµµετοχών της στη Ρουµανία κατά 3,1 εκ. €, αποµείωσης επενδυτικών ακινήτων κατά 0,4 εκ. € περίπου και 

αποµείωση απαίτησης από την συνδεδεµένη εταιρία ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΛΚΗ ΑΕ κατά 0,2 εκ. €.  
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• Η εταιρία ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. συνέχισε εντός του 2015 τη λειτουργία του «Smart Park» 

και τα έσοδά της από µισθώσεις ανήλθαν σε ποσό 6,3 εκ.€ έναντι ποσού 5,6 εκ. € το 2014, αύξηση περίπου 

12%. Το EBITDA ανήλθε σε 5,9 εκ. € και σηµειώθηκαν κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) ποσού 4,7 εκ. € 

έναντι ποσού 2,9 εκ. € το 2014. Η εταιρία παρουσίασε κέρδη µετά από φόρους ποσού 3,4 εκ. € έναντι κερδών 

2,2 εκ € το 2014. Η διαφορά οφείλεται κυρίως στην µερική αντιστροφή αποµείωσης της αξίας του ακινήτου της 

κατά 1,0 εκ. € και δευτερευόντως στα αυξηµένα έσοδα κατά 0,7 εκ. € . 

• Η εταιρία ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. στην κλειόµενη χρήση παρουσίασε ζηµίες µετά από φόρους ποσού 0,4 εκ. 

€ περίπου, έναντι ζηµιών 0,2 εκ. € στη χρήση 2014. Η διαφορά οφείλεται στην αποµείωση της αξίας των κτιρίων 

της κατά 0,2 εκ. €. 

 

• Οι θυγατρικές εταιρείες εξωτερικού CLH ESTATE S.R.L. και ΡROFIT CONSTRUCT S.R.L µε έδρα τη Ρουµανία 

παρουσίασαν για την κλειόµενη χρήση συνολικές ζηµίες µετά από φόρους ύψους 2,7 εκ. € έναντι 0,3 εκ. € στη 

χρήση 2014. Οι ζηµίες της χρήσης αφορούν κυρίως αποµειώσεις ακινήτων συνολικού ποσού 2,7 εκ. €.  

 

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται συνοπτικά οι µεταβολές βασικών µεγεθών των απλών και ενοποιηµένων 

οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρίας. 

 

 

ποσά σε € ΟΜΙΛΟΣ 
1/1-31/12/2015 1/1-31/12/2014 Μεταβολή 

Κύκλος εργασιών 6.518.361 5.640.792 15,6% 

EBITDA (*) 5.445.279 1.535.035 254,7% 

Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης EBIT (*) 4.237.137 116.101 3549,5% 

Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων (*) 2.015.264 (1.945.630) 203,6% 

Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους (*) 2.020.574 (874.776) 331,0% 
 

 

 

(*) Το 2015 περιλαµβάνει αποµείωση αξίας ακινήτων 2,2 εκ. € & λοιπές αποµειώσεις 0,2 εκ. € περίπου. 

 

 

 

ποσά σε € ΕΤΑΙΡΙΑ 
1/1-31/12/2015 1/1-31/12/2014 Μεταβολή 

Κύκλος εργασιών 200.000 0 0 

EBITDA (*) (649.205) (2.639.996) (75,4%) 

Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης EBIT (*) (668.812) (2.659.604) (74,9%) 

Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων (*) (1.585.620) (3.329.756) (52,4%) 

Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους (*) (1.560.372) (3.254.965) (52,1%) 
 

 

(*) Το 2015 περιλαµβάνει αποµείωση αξίας συµµετοχών 3,1 εκ. €, αποµείωση αξίας ακινήτων 0,4 εκ. €, & λοιπές 

αποµειώσεις 0,2 εκ. € περίπου. 
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Ο καθαρός δανεισµός του Οµίλου στις 31.12.2015 παρουσιάζεται αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα: 

 

31-∆εκ.-15 31-∆εκ.-14

Βραχυπρόθεσµος τραπεζικός δανεισµός 1.362.940 981.962

Μακροπρόθεσµος τραπεζικός δανεισµός 32.344.099 33.348.096

Σύνολο δανείων 33.707.039 34.330.058

Μείον: Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
/∆εσµευµένες καταθέσεις 9.629.994 9.584.250

Καθαρός ∆ανεισµός 24.077.046 24.745.808

Σύνολο Καθαρής Θέσης 95.015.606 92.938.864

Σύνολο Κεφαλαίων 119.092.652 117.684.672

∆είκτης Κεφαλαιακής Μόχλευσης 20,2% 21,0%

ΟΜΙΛΟΣ

 

Ο δείκτης κεφαλαιακής µόχλευσης υπολογίζεται ως το πηλίκο του καθαρού δανεισµού (ήτοι, µακροπρόθεσµες και 

βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις προς τράπεζες µείον ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα και δεσµευµένες καταθέσεις) 

προς το σύνολο των κεφαλαίων (ήτοι, σύνολο καθαρής θέσης πλέον καθαρός δανεισµός).  

 

3. Κίνδυνοι και αβεβαιότητες 

 

Μακροοικονοµικό και χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον  

Παρά τα σηµάδια σταθεροποίησης της ελληνικής οικονοµίας το 2014 για πρώτη φορά µετά από έξι χρόνια (αύξηση του 

ΑΕΠ κατά 0,8%, επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσµατος), η αβεβαιότητα σε πολιτικό και µακροοικονοµικό επίπεδο 

επέστρεψε αυξηµένη το 2015. Οι µακρόχρονες διαπραγµατεύσεις µε τους θεσµούς αναφορικά µε την χρηµατοδότηση της 

Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, το δηµοψήφισµα, η τραπεζική  αργία, η επιβολή περιορισµών στην κίνηση κεφαλαίων (που 

εξακολουθούν να παραµένουν σε ισχύ)  και οι βουλευτικές εκλογές του Σεπτεµβρίου 2015 είχαν δυσµενή επίδραση στην 

ελληνική οικονοµία που επέστρεψε σε ύφεση µε το ΑΕΠ να υποχωρεί σε ετήσια βάση κατά -0,2% και επηρέασαν 

αρνητικά τις εγχώριες δραστηριότητες του οµίλου και ιδιαίτερα τη δραστηριότητα της κατασκευής.  

 

Η συµφωνία της Ελληνικής κυβέρνησης µε τους  πιστωτές της τον Αύγουστο του 2015 για πρόγραµµα στήριξης ύψους 

€86 δις από τον ESM (τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας) και η επιτυχής ανακεφαλαιοποίηση των τεσσάρων 

συστηµικών τραπεζών το ∆εκέµβριο του 2015, µετρίασαν τις αρνητικές επιπτώσεις και παρέχουν αισιοδοξία για 

σταδιακή σταθεροποίηση του µακροοικονοµικού και χρηµατοοικονοµικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα. Όµως οι κίνδυνοι 

παραµένουν καθώς ακόµη εκκρεµεί, στα τέλη Μαρτίου 2016, η ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης του νέου 

προγράµµατος που θα αφορά µια σειρά από µέτρα δηµοσιονοµικής προσαρµογής αλλά και κυριότερα υλοποίησης των 

απαραίτητων µεταρρυθµίσεων. Ταυτόχρονα παρατηρείται αυξηµένη µεταβλητότητα στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, το 

προσφυγικό ζήτηµα έχει ενταθεί µε αυξηµένες ροές προσφύγων προς την Ελλάδα ενώ τέλος και ο γεωπολιτικός κίνδυνος 

είναι αυξηµένος (περιφερειακές εντάσεις, αύξηση τροµοκρατικών επιθέσεων, κλπ.).  Ως εκ τούτου εκτιµάται ότι και το 

20116 θα είναι µια δύσκολη χρονιά για την ελληνική οικονοµία.  
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Η ∆ιοίκηση   εκτιµά διαρκώς την κατάσταση και τις πιθανές επιπτώσεις στον Όµιλο, προκειµένου να διασφαλίσει ότι 

λαµβάνονται έγκαιρα όλα τα αναγκαία και δυνατά µέτρα και ενέργειες για την ελαχιστοποίηση τυχόν αρνητικών 

επιπτώσεων στις δραστηριότητες του Οµίλου.  

Επίσης ο Όµιλος εκτίθεται σε διάφορους κινδύνους όπως κίνδυνος αγοράς, κίνδυνος ρευστότητας και (πολύ λιγότερο) σε 

συναλλαγµατικό κίνδυνο και κίνδυνο από µεταβολές επιτοκίων. Στη συνέχεια παρατίθενται συνοπτικά οι κίνδυνοι που 

σχετίζονται µε τις απαιτήσεις, τα ταµειακά διαθέσιµα και τις υποχρεώσεις του Οµίλου και συνδέονται µε τις τρέχουσες 

οικονοµικές συγκυρίες και τη δραστηριότητα της Εταιρίας στην Ελλάδα και τη Ρουµανία. 

Κίνδυνος αγοράς  

Ο Όµιλος εκτίθεται σε κίνδυνο µεταβολής των τιµών των ακινήτων και για αυτό το λόγο κινείται µε αυστηρά κριτήρια 

αξιολόγησης, επικεντρώνοντας τη δραστηριότητά του σε περιοχές υψηλής εµπορικότητας ή και χαµηλού κινδύνου σε 

σχέση πάντα µε τις συνθήκες και τα δεδοµένα που επικρατούν στην αγορά των ακινήτων και αναµένει εύλογα η αξία τους 

να βελτιωθεί σταδιακά. Η πολιτική του Οµίλου για τα επενδυτικά ακίνητα που κατέχει είναι η αποτίµησή τους στο 

ιστορικό κόστος και όχι σε εύλογη αξία.  

Ο Όµιλος εκτίθεται σε κίνδυνο σε σχέση µε τις απαιτήσεις που έχει από ενοίκια που προέρχονται από συµβάσεις 

λειτουργικής µίσθωσης. Η ελαχιστοποίηση του κινδύνου αυτού εξασφαλίζεται από τον Όµιλο µε την πραγµατοποίηση 

συµφωνιών που προστατεύουν (όσο επιτρέπουν οι συνθήκες) τον ιδιοκτήτη και µε επιλογή πελατών που διαθέτουν 

επαρκή πιστοληπτική ικανότητα.  

Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας αναφέρεται σε πιθανή αδυναµία της Εταιρίας και του Οµίλου να ανταποκριθούν στις 

χρηµατοοικονοµικές τους υποχρεώσεις όταν αυτές γίνονται απαιτητές. Η ∆ιοίκηση µε συνετή διαχείριση διαθεσίµων, 

προσεκτική επιλογή επενδυτικών κινήσεων και συνεχή παρακολούθηση της ρευστότητας εξασφαλίζει την οµαλή 

λειτουργία του Οµίλου. 

Συναλλαγµατικός κίνδυνος 

Ο Όµιλος έχει αποκτήσει µέσω θυγατρικών ακίνητα στη Ρουµανία, συνεπώς εκτίθεται σε συναλλαγµατικό κίνδυνο από 

τις επενδύσεις του στο εξωτερικό καθώς οι τιµές είναι σε τοπικό νόµισµα. Η έκθεση του Οµίλου σε τέτοιο κίνδυνο 

παραµένει µικρή καθώς οι επενδύσεις αυτές αντιπροσωπεύουν το 11,4% των συνολικών επενδύσεων.  

Κίνδυνος επιτοκίων 

Ο Όµιλος προχώρησε σε σύµβαση αντιστάθµισης κινδύνου επιτοκίου όσον αφορά το µακροπρόθεσµο δάνειο της 

θυγατρικής ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ και προχωρά κατά το δυνατόν σε επανεξέταση των όρων των 

δανείων σε µέσο και µακροπρόθεσµο ορίζοντα επιτυγχάνοντας ικανοποιητικά spreads.  
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4. Προοπτικές  

Στην υλοποίηση του επιχειρηµατικού σχεδιασµού περιλαµβάνονται οι παρακάτω δραστηριότητες: 

 

� Εµπορικό Πάρκο «Smart Park» στο ακίνητο της Γυαλού, Σπάτα Αττικής. Η Εταιρεία έχοντας 
πλέον ολοκληρώσει την εκµίσθωση του συνόλου (100%) της προς εκµετάλλευση επιφανείας του 
Πάρκου σχεδιάζει την επόµενη φάση ανάπτυξής του, δοµήσιµης επιφανείας 18.000 τ.µ συζητώντας µε 
υποψήφιους µισθωτές, ώστε να εξασφαλίσει τη µίσθωση σηµαντικού µέρους των νέων κτηρίων πριν 
την έναρξη κατασκευής τους. 

� Εµπορικό – Επιχειρηµατικό - Πολιτιστικό Πάρκο στο ακίνητο της Κάντζας, Παλλήνη Αττικής. Η 
Εταιρεία παρακολουθεί και συνεργάζεται µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας στην εξέταση του σχετικού φακέλου της Β΄ τελικής φάσης πολεοδόµησης της 
οριοθετηθείσας περιοχής (ΠΟΑΠ∆) για την έκδοση του σχετικού Π.∆. 

 
� Βίλλα Καµπά & Οικιστικό συγκρότηµα 17 κατοικιών στο όµορο οικόπεδο στην Κάντζα Αττικής. 

Η Εταιρεία έχοντας εκδώσει τις άδειες δόµησης και ανακατασκευής του διατηρητέου κτίσµατος και του 
οικιστικού συγκροτήµατος 17 κατοικιών βρίσκεται σε αναζήτηση υποψήφιου επενδυτή/ών για την 
διάθεση των ακινήτων σε επόµενη φάση. 

• Οικόπεδο - Κτήριο γραφείων στην Ακαδηµία Πλάτωνος, Αθήνα. Η Εταιρεία έχει καταθέσει αγωγή 
κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου για οικονοµική αποζηµίωση µετά από την µακρόχρονη δέσµευση του 
ακινήτου. Παράλληλα θα επιδιώξει µε αίτησή της στα αρµόδια υπουργεία την αναγκαστική 
απαλλοτρίωσή του.  

• Οικόπεδο - Κτηριακό συγκρότηµα µικτής χρήσης στην περιοχή Splaiul Unirii του 
Βουκουρεστίου. Μετά την έκδοση, µε βελτιωµένους όρους δόµησης, του ρυµοτοµικού σχεδίου 
κτιριακού συγκροτήµατος µικτής χρήσης, η Εταιρεία βρίσκεται σε αναζήτηση συν-επενδυτή ή 
αγοραστή. Επίσης υπό εξέλιξη βρίσκεται η νοµική διεκδίκηση σχετικής αποζηµίωσης για τη µέχρι 
προσφάτως καθυστέρηση πολεοδόµησης από το ∆ήµο Βουκουρεστίου.  

• Οικόπεδο - Οικιστικό συγκρότηµα στην περιοχή Straoulesti-Baneasa του Βουκουρεστίου. H 
Εταιρεία βρίσκεται σε αναζήτηση συν-επενδυτή ή αγοραστή για το ακίνητο που διαθέτει άδεια 
κατασκευής οικιστικού συγκροτήµατος 72 διαµερισµάτων στη παραλίµνια περιοχή της Λίµνης 
Baneasa.  
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5. Σηµαντικές συναλλαγές µεταξύ των συνδεδεµένων µερών 

Οι σηµαντικότερες συναλλαγές της Εταιρίας µε συνδεδεµένα µε αυτή πρόσωπα κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24 αφορούν 

συναλλαγές της Εταιρίας µε τις ακόλουθες θυγατρικές της (συνδεδεµένες µε αυτήν επιχειρήσεις κατά την έννοια του 

άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920), οι οποίες και παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα, καθώς και συναλλαγές µε 

διοικητικά στελέχη της Εταιρίας και του Οµίλου : 

Ποσά κλειόµενης χρήσης 2015 

Εταιρία
Πωλήσεις 
αγαθών &
υπηρεσιών

Έσοδα 
συµµετοχών

Αγορές 
αγαθών &
υπηρεσιών Απαιτήσεις Υποχρεώσεις

Μητρική

ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ - - 19.838 - 103.938

Θυγατρικές

ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. - 35.616 - 1.265.616

ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. - - 627.813

P.M.S PARKING SYSTEMS A.E. - - 13.973

Λοιπά συνδεδεµένα  µέρη

ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ 57 - 365.276

∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΛΚΗ ΑΕ - 172.092 -

ΓΥΑΛΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ - 420 - 10.420

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ - 24.000 - 59.040

ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ 550 - 590

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΕ - -

ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ ΑΕ - 7.406 - 2.253

ΚΑΝΤΖΑ Α.Ε. - - 68.411 -

ΣΥΝΟΛΟ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ - - 35.616 641.786 1.265.616

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ - - 32.433 240.503 437.579

∆ιεταιρικές συναλλαγές ποσά σε €
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Ποσά κλειόµενης χρήσης 2014 

∆ιεταιρικές συναλλαγές ποσά σε € 

Εταιρία 
Πωλήσεις 
αγαθών & 
υπηρεσιών 

Έσοδα 
συµµετοχών 

Αγορές 
αγαθών & 
υπηρεσιών Απαιτήσεις Υποχρεώσεις 

Μητρική           

ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ - - 19.816 - 81.837 

            

Θυγατρικές           

ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. -   - 627.813   

P.M.S PARKING SYSTEMS A.E. -   - 13.973   

            

Λοιπά συνδεδεµένα  µέρη           

ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ     23.239 - 365.206 

∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΛΚΗ ΑΕ -     372.092 - 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ 
ΑΕ -   24.000 - 29.520 

ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ     2.350 71   

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΑΕ 14.000     -   

ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ ΑΕ -   6.628 - 1.504 

ΚΑΝΤΖΑ Α.Ε. -   - 68.411 - 

ΣΥΝΟΛΟ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ - - - 641.786 - 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 14.000 - 56.217 440.573 396.230 

 

Αναφορικά µε τις ανωτέρω συναλλαγές διευκρινίζονται τα εξής: 

Oι αγορές αγαθών και υπηρεσιών αφορούν κυρίως µίσθωση ακινήτου και τιµολόγηση δαπανών της µητρικής εταιρίας 

ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ προς την REDS AE και εργολαβική σύµβαση της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ για το ακίνητο της Ακαδηµίας Πλάτωνος. 

Οι υποχρεώσεις της Εταιρίας αφορούν, τη σύµβαση µίσθωσης µε την µητρική ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ και τη σύµβαση 

εργολαβίας µε την ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ και κυρίως ενδοεταιρικό δάνειο ποσού € 1,2 εκ., πλέον προϋπολογισµένων τόκων µε την 

θυγατρική ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ, (η υποχρέωση αυτή απαλείφεται  σε επίπεδο Οµίλου REDS), ενώ οι 

απαιτήσεις αφορούν παλαιά υπόλοιπα από παροχή υπηρεσιών της µητρικής προς τις θυγατρικές και τις συγγενείς.  
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Επιπλέον:  

• Οι αµοιβές των διευθυντικών στελεχών και µελών της ∆ιοίκησης του Οµίλου, κατά την χρήση 01.01.-31.12.2015 

ανήλθαν σε € 556 χιλ. 

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

αυτών). 

• ∆εν υπάρχουν µεταβολές των συναλλαγών µεταξύ της Εταιρίας και των συνδεδεµένων µε αυτήν προσώπων οι 

οποίες θα µπορούσαν να έχουν ουσιαστικές συνέπειες στη χρηµατοοικονοµική θέση και τις επιδόσεις της 

Εταιρίας για την χρήση 01.01.-31.12.2015. 

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

 

6. Σηµαντικά γεγονότα µετά τις 31.12.2015 

∆εν υπάρχουν σηµαντικά γεγονότα µετά τις 31.12.2015. 

 

Η παρούσα Ετήσια Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την χρήση 01.01.-31.12.2015 έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο, 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.reds.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REDS Ανώνυµη Εταιρία Ανάπτυξης Ακινήτων & Υπηρεσιών 
                                                                   Ετήσια Οικονοµική Έκθεση  
                για τη χρήση  από 1η Ιανουαρίου έως  31η  ∆εκεµβρίου 2015 

(όλα τα ποσά είναι σε ευρώ) 
  

                                                 

                       

(13) / (79) 

Επεξηγηµατική Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας REDS ΑΕ για τη 
διαχειριστική χρήση 2015, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 7 του Ν.3556/2007, όπως ισχύει. 

1α. ∆ιάρθρωση µετοχικού κεφαλαίου. 

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

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

1γ. Σηµαντικές άµεσες ή έµµεσες συµµετοχές την 31.12.2015, κατά την έννοια των διατάξεων του Ν. 
3556/2007. 

  

  ΜΕΤΟΧΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ 

1 ΕΛΛΑΚΤΩΡ  ΑΕ 55,46% 

2 ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ  11,48% 

3 DAMIANCO HOLDINGS Ltd 7,14% 

 

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

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

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

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

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

1θ. ∆εν υφίσταται σηµαντική συµφωνία που έχει συνάψει η Εταιρία και η οποία τίθεται σε ισχύ, 
τροποποιείται ή λήγει σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρίας κατόπιν δηµοσίας προτάσεως. 

1ι. ∆εν υφίσταται συµφωνία, που η Εταιρία έχει συνάψει µε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή µε το 
προσωπικό της, η οποία προβλέπει αποζηµίωση σε περίπτωση παραιτήσεως ή απολύσεως χωρίς 
βάσιµο λόγο ή τερµατισµού της θητείας ή της απασχολήσεως τους εξαιτίας δηµοσίας προτάσεως, 
παρά µόνο υπό τους ορισµούς του νόµου.  
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∆ήλωση Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης (Ν. 3873/2010 άρθρο 2 παράγραφος 2) 

α)    Κώδικας Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης 

 Η εταιρεία REDS AE εφαρµόζει τις αρχές εταιρικής διακυβέρνησης, όπως αυτές ορίζονται από το σχετικό 
νοµοθετικό πλαίσιο (Ν. 2190/1920, άρθρο 43α παράγραφος 3δ, Ν. 3016/2002 για την εταιρική 
διακυβέρνηση, Ν. 3693/2008 άρθρο 37 και Ν. 3873/2010 άρθρο 2 παράγραφος 2). Οι εν λόγω αρχές 
εταιρικής διακυβέρνησης έχουν ενσωµατωθεί στον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης (βάση του οποίου 
αποτελεί ο πρόσφατος Κώδικας Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης του ΣΕΒ, Ιανουάριος 2011), ο οποίος 
βρίσκεται αναρτηµένος στον ιστότοπο της Εταιρείας www.reds.gr. 

β) Πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρµόζει η εταιρεία επιπλέον των προβλέψεων του 
νόµου.  

Η Εταιρεία δεν έχει υιοθετήσει πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης επιπλέον των προβλέψεων της 
σχετικής νοµοθεσίας.  

γ)     Περιγραφή Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου και ∆ιαχείρισης Κινδύνων 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στα συστήµατα εσωτερικού ελέγχου και 
διαχείρισης κινδύνων, των οποίων φέρει την ευθύνη, στοχεύοντας στην εγκατάσταση και διαχείριση 
συστηµάτων που βελτιστοποιούν την ικανότητα διαχείρισης των κινδύνων. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι 
επίσης υπεύθυνο για την αναγνώριση, αξιολόγηση, µέτρηση και την εν γένει διαχείριση των κινδύνων, 
περιλαµβανοµένων και αυτών που σχετίζονται µε την αξιοπιστία των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.  

Η επάρκεια του συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου παρακολουθείται από την Επιτροπή Ελέγχου η οποία 
ενηµερώνει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, µέσω τριµηνιαίων αναφορών για το υφιστάµενο πλαίσιο εσωτερικού 
ελέγχου, καθώς και µε αναφορές, από την υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου, σχετικά µε σοβαρά ζητήµατα 
ελέγχου, ή περιστατικών που ενδεχοµένως να έχουν σηµαντικές οικονοµικές και επιχειρηµατικές 
συνέπειες. 

i. Τα συστήµατα και οι διαδικασίες για την άσκηση ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων, όσον αφορά την 
υποβολή αναφορών και την κατάρτιση των ατοµικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, 
περιλαµβάνουν: 

• Την τήρηση, ανάπτυξη και εφαρµογή ενιαίων λογιστικών εφαρµογών και διαδικασιών. 

• Την επισκόπηση σε τακτά χρονικά διαστήµατα των λογιστικών πολιτικών που εφαρµόζονται και 
τη γνωστοποίησή τους στο κατάλληλο προσωπικό. 

• ∆ιαδικασίες που διασφαλίζουν ότι οι συναλλαγές αναγνωρίζονται σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς. 

• Την ύπαρξη πολιτικών που διέπουν την τήρηση των λογιστικών βιβλίων, καθώς και τις 
διαδικασίες, αναφορικά µε εισπράξεις, πληρωµές και λοιπές χρηµατοοικονοµικές 
δραστηριότητες. 

• ∆ιαδικασίες κλεισίµατος, οι οποίες περιλαµβάνουν προθεσµίες υποβολής, συµφωνίες και 
ελέγχους λογαριασµών, ενηµέρωση των υπευθύνων και εγκρίσεις από αυτούς. 
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• Την εφαρµογή µιας ενιαίας µορφής εταιρικής αναφοράς τόσο για σκοπούς χρηµατοοικονοµικής 
αναφοράς όσο και για σκοπούς διοικητικής πληροφόρησης ανά τρίµηνο. 

• ∆ιαδικασίες καθορισµού ρόλων των χρηστών του συστήµατος (ERP) και περιορισµός 
πρόσβασης σε µη εγκεκριµένα πεδία (ύπαρξη authorizations), για τη διασφάλιση της 
ακεραιότητας των οικονοµικών στοιχείων. 

• Την ύπαρξη πολιτικών και διαδικασιών για κάθε κύρια περιοχή όπως είναι οι σηµαντικές 
συµφωνίες, οι διαδικασίες απογραφής των αποθεµάτων, οι διαδικασίες πληρωµών, οι 
διαδικασίες διαχωρισµού καθηκόντων κ.α. 

• Την κατάρτιση από την Εταιρεία σε ετήσια βάση του ενοποιηµένου αλλά και των επιµέρους, ανά 
δραστηριότητα / θυγατρική της Εταιρείας, προϋπολογισµών για το επόµενο οικονοµικό έτος, οι 
οποίοι πρέπει να εγκριθούν από το ∆Σ. 

• Την παρακολούθηση των εν λόγω προϋπολογισµών και την αναθεώρησή τους, εφόσον 
απαιτείται, κάθε τρίµηνο, 

• Την ενηµέρωση ανά τοµέα δραστηριότητας του επιχειρηµατικού πλάνου για τα επόµενα έτη 
(συνήθως τριετία) τουλάχιστον µια φορά το χρόνο, 

• Τη συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη των δυνατοτήτων και δεξιοτήτων του προσωπικού, 

• Το σύστηµα ελέγχου πρόσβασης (access control), που επιτρέπει την είσοδο του προσωπικού ή 
και ξένων σε επιλεγµένους εργασιακούς χώρους, καθώς και την πλήρη καταγραφή των 
κινήσεων.  

Με την ανάπτυξη των συστηµάτων Πληροφορικής, τα οποία διαχειρίζεται µια ειδικά καταρτισµένη 
Οµάδα ∆ιαχείρισης Πληροφοριακών Συστηµάτων (IT General Controls), διασφαλίζεται η ακεραιότητα 
και η ακρίβεια των παρεχόµενων χρηµατοοικονοµικών στοιχείων. Επίσης, εφαρµόζονται σε όλη την 
Εταιρεία κατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες για την Ασφάλεια και Προστασία των Συστηµάτων 
Πληροφορικής: 

• ∆ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας (Καθηµερινή-Εβδοµαδιαία-Μηνιαία-Ετήσια) 

• ∆ιαδικασία Επαναφοράς  

• Ασφάλεια αίθουσας κεντρικών υπολογιστών 

• Αρχείο Καταγραφής Περιστατικών  

• ∆ιαχείριση προσβάσεων του χρήστη στα Συστήµατα Πληροφορικής 

• Συχνή και υποχρεωτική αλλαγή κωδικού πρόσβασης 

• Λογισµικό Αντιιών (Antivirus Security) 

• Προστασία του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (E-mail Security) 

• Τείχος προστασίας (Firewall) 
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ii.  Η Επιτροπή Ελέγχου αξιολογεί την καταλληλότητα του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου. 
Συγκροτείται µε στόχο την υποστήριξη του ∆.Σ. στα καθήκοντά του σχετικά µε τη χρηµατοοικονοµική 
πληροφόρηση, τον εσωτερικό έλεγχο και την εποπτεία του τακτικού ελέγχου. 

Οι κύριες αρµοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου είναι οι εξής: 

Όσον αφορά στο σύστηµα εσωτερικού ελέγχου και τα συστήµατα πληροφόρησης, η Επιτροπή Ελέγχου: 

• Παρακολουθεί τη διαδικασία χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης και την αξιοπιστία των 
οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας. Επίσης, επιβλέπει κάθε επίσηµη ανακοίνωση που 
αφορά στη χρηµατοοικονοµική απόδοση της Εταιρείας, και εξετάζει τα βασικά σηµεία των 
οικονοµικών καταστάσεων που εµπεριέχουν σηµαντικές κρίσεις και εκτιµήσεις από πλευράς 
∆ιοίκησης. 

• Εποπτεύει τους εσωτερικούς, διαχειριστικούς, διαδικαστικούς και χρηµατοοικονοµικούς 
ελέγχους της Εταιρείας και παρακολουθεί την αποτελεσµατικότητα των συστηµάτων εσωτερικού 
ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή Ελέγχου 
εξετάζει σε τακτική βάση το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων της 
Εταιρείας, ώστε να διασφαλίζει ότι οι κυριότεροι κίνδυνοι προσδιορίζονται, αντιµετωπίζονται και 
δηµοσιοποιούνται µε ορθό τρόπο. 

• Εξετάζει τυχόν υπεισέλευση συγκρούσεων συµφερόντων κατά τις συναλλαγές της Εταιρείας µε 
συνδεδεµένα µε αυτήν πρόσωπα και υποβάλλει στο ∆.Σ. σχετικές αναφορές. 

Όσον αφορά στην εποπτεία της µονάδας εσωτερικού ελέγχου, η Επιτροπή Ελέγχου:  

• Εξασφαλίζει τις συνθήκες λειτουργίας της µονάδας εσωτερικού ελέγχου σύµφωνα µε τα διεθνή 
πρότυπα για την επαγγελµατική εφαρµογή του εσωτερικού ελέγχου. 

• Προσδιορίζει τους κανόνες λειτουργίας της µονάδας εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας. 

• Παρακολουθεί και επιθεωρεί την ορθή λειτουργία της µονάδας εσωτερικού ελέγχου, και εξετάζει 
τις τριµηνιαίες εκθέσεις ελέγχου της µονάδας. 

• ∆ιασφαλίζει την ανεξαρτησία του εσωτερικού ελέγχου, προτείνοντας στο ∆.Σ. το διορισµό και 
την ανάκληση του επικεφαλής της µονάδας εσωτερικού ελέγχου. 

Όσον αφορά στην εποπτεία του τακτικού ελέγχου, η Επιτροπή Ελέγχου: 

• Μέσω του ∆.Σ., διατυπώνει προτάσεις στη Γενική Συνέλευση σχετικά µε το διορισµό, τον 
επαναδιορισµό και την ανάκληση του τακτικού ελεγκτή. 

• Εξετάζει και παρακολουθεί την ανεξαρτησία του τακτικού ελεγκτή και την αντικειµενικότητα και 
την αποτελεσµατικότητα της ελεγκτικής διαδικασίας, λαµβάνοντας υπόψη τις σχετικές 
επαγγελµατικές και κανονιστικές απαιτήσεις στην Ελλάδα. 

Η Επιτροπή συνέρχεται τουλάχιστον τέσσερις φορές το χρόνο, ώστε να εκτελεί αποτελεσµατικά τα καθήκοντά 
της.  
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δ) Τα πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται κατά το άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχεία γ), δ), στ), η) και 
θ) της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 21ης Απριλίου 2004, 
αναφέρονται στην Επεξηγηµατική Έκθεση η οποία συµπεριλαµβάνεται στην Ετήσια Έκθεση του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου της χρήσης 01.01.2015 έως 31.12.2015. 

ε) Λειτουργία Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, βασικές εξουσίες της – ∆ικαιώµατα των Μετόχων 

 Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι το ανώτατο όργανο λήψης αποφάσεων της Εταιρείας και µπορεί 
να αποφασίζει για όλα τα σηµαντικά θέµατα της Εταιρείας, σύµφωνα µε το νόµο και το Καταστατικό της. 
Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων διεξάγεται µια φορά το χρόνο, εντός έξι µηνών από τη 
λήξη του προηγούµενου οικονοµικού έτους, προκειµένου, µεταξύ άλλων, να εγκρίνει τις ετήσιες 
οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας, να αποφασίσει περί της διανοµής των κερδών και απαλλαγής των 
µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη. 

 Η λήψη των αποφάσεων γίνεται µε τη διεξαγωγή ψηφοφορίας, προκειµένου να διασφαλίζεται η 
απρόσκοπτη αποτύπωση της άποψης όλων των µετόχων, είτε παρευρίσκονται αυτοπροσώπως στη 
συνέλευση, είτε ψηφίζουν µέσω εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου. Η Εταιρεία διαθέτει αποτελεσµατικούς 
και ανέξοδους τρόπους ψηφοφορίας των µετόχων ή των αντιπροσώπων τους.  

Περίληψη των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, συµπεριλαµβανοµένων και των 
αποτελεσµάτων της ψηφοφορίας για κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης,  πρέπει να είναι διαθέσιµη 
στον ιστότοπο της Εταιρείας µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης των 
µετόχων.  

Τουλάχιστον ο Πρόεδρος του ∆.Σ. της Εταιρείας, ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος ή ο Γενικός ∆ιευθυντής αυτής, 
κατά περίπτωση, και οι Πρόεδροι των επιτροπών του ∆.Σ., καθώς και ο Εσωτερικός Ελεγκτής και ο 
Τακτικός  πρέπει να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση των µετόχων, προκειµένου να παρέχουν 
πληροφόρηση και ενηµέρωση επί θεµάτων της αρµοδιότητάς τους, που τίθενται προς συζήτηση και επί 
ερωτήσεων ή διευκρινίσεων που ζητούν οι µέτοχοι. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να 
διαθέσει επαρκή χρόνο για την υποβολή ερωτήσεων από τους µετόχους.  

Τα δικαιώµατα των µετόχων καθορίζονται στο Καταστατικό της Εταιρείας και στο Νόµο 2190/1920 (περί 
Ανωνύµων Εταιρειών), όπως ισχύει σήµερα. 

στ) Σύνθεση και τρόπος λειτουργίας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Επιτροπών   της Εταιρείας 

i. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, τα µέλη του οποίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, ασκεί 
την εν γένει διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, µε γνώµονα το συµφέρον της Εταιρείας 
και των µετόχων της. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο καθορίζει, ποια µέλη αυτού είναι εκτελεστικά και µη 
εκτελεστικά. Ο αριθµός των µη εκτελεστικών µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν πρέπει να είναι 
µικρότερος του 1/3 του συνολικού αριθµού των µελών του. Μεταξύ των µη εκτελεστικών µελών 
υπάρχουν δύο τουλάχιστον ανεξάρτητα µέλη, τα οποία ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, σύµφωνα 
µε τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης.  

Οι ρόλοι των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προσδιορίζονται σύµφωνα µε το Καταστατικό της 
Εταιρείας, τον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, καθώς και άλλα επίσηµα έγγραφα. Τα εκτελεστικά 
µέλη ασχολούνται µε τα καθηµερινά θέµατα διοίκησης της Εταιρείας, ενώ τα µη εκτελεστικά είναι 
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επιφορτισµένα µε την προαγωγή όλων των εταιρικών ζητηµάτων. Τα ανεξάρτητα, µη εκτελεστικά µέλη 
παρέχουν στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο αµερόληπτες απόψεις και συµβουλές για τη λήψη των 
αποφάσεών του, εξασφαλίζοντας το συµφέρον της Εταιρείας και προστατεύοντας τους µετόχους της. 

Οι διακριτές αρµοδιότητες του Προέδρου του ∆.Σ. και του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου της Εταιρείας 
καθορίζονται ρητά από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και σύµφωνα µε το Καταστατικό της Εταιρείας και τον 
Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει όποτε απαιτείται από τις ανάγκες ή τις διατάξεις που διέπουν τη 
λειτουργία της Εταιρείας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Καταστατικό της και την κείµενη νοµοθεσία. Ο 
Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου καθορίζει τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης και συγκαλεί σε 
συνεδρίαση τα µέλη.  

Τον Πρόεδρο, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατός του, αναπληρώνει ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος· σε 
περίπτωση δε απουσίας ή κωλύµατος και του τελευταίου το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ορίζει µέλος του ως 
αναπληρωτή του. 

Το παρόν ∆ιοικητικό Συµβούλιο εκλέχθηκε στην συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  την 27η 
Ιουνίου 2014 και έχει πενταετή θητεία.           

α/α Ονοµατεπώνυµο Θέση 

1. Ιορδάνης Αϊβάζης  
    Πρόεδρος, µη Εκτελεστικό Μέλος 
 

2. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης 
∆ιευθύνων Σύµβουλος, Εκτελεστικό  
Μέλος 

3. Ιωάννης Μωραϊτης  Σύµβουλος, Εκτελεστικό Μέλος 
 

4. Γεράσιµος Γεωργούλης Σύµβουλος, µη Εκτελεστικό Μέλος 
 

5. Θεόδωρος Ξενίδης  
Σύµβουλος, µη Εκτελεστικό Μέλος 
 

6. Χρήστος Παναγιωτόπουλος  Σύµβουλος, µη Εκτελεστικό Μέλος 
 

7. Θεόδωρος Πανταλάκης   Ανεξάρτητο  µη Εκτελεστικό Μέλος 
 

8. ∆ηµήτριος Χατζηγρηγοριάδης 
Ανεξάρτητο  µη Εκτελεστικό Μέλος 
 

Τα Βιογραφικά Σηµειώµατα των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου παρατίθενται στην ιστοσελίδα της 
Εταιρείας (www.reds.gr)  

ii. Η Γενική Συνέλευση έχει συστήσει Επιτροπή Ελέγχου (νόµος 3693/2008 άρθρο 37), η οποία στηρίζει 
την προετοιµασία των αποφάσεων του ∆.Σ. και διασφαλίζει την αποτελεσµατική διαχείριση των 
ενδεχόµενων συγκρούσεων συµφερόντων κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

Η Επιτροπή Ελέγχου είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση της οικονοµικής πληροφόρησης, της 
αποτελεσµατικής λειτουργίας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων, καθώς 
και για την εποπτεία και παρακολούθηση του τακτικού ελέγχου και των θεµάτων που αφορούν στην 
αντικειµενικότητα και ανεξαρτησία των νόµιµων ελεγκτών (ανάλυση της λειτουργίας της Επιτροπής 
Ελέγχου παρατίθεται στο πεδίο (γ) της παρούσας δήλωσης). 
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Η Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας συνέστησε την παρούσα Επιτροπή Ελέγχου κατά τη 
συνεδρίασή της στις 27 Ιουνίου 2014 και όρισε ως µέλη της τους κ.κ.: 

α/α Ονοµατεπώνυµο Θέση 

1. ∆ηµήτριο Χατζηγρηγοριάδη  Ανεξάρτητο -µη Εκτελεστικό Μέλος του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου 

2. Θεόδωρος Πανταλάκης  Ανεξάρτητο - µη Εκτελεστικό Μέλος του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου 

3. Ιορδάνης Αϊβάζης  Μη Εκτελεστικό Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

Η θητεία των µελών της παρούσας Επιτροπής Ελέγχου λήγει ταυτόχρονα µε τη θητεία των µελών του 
παρόντος ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή έως την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2019 
(το αργότερο έως την 30η Ιουνίου 2019). 

Κηφισιά, 29 Μαρτίου 2016 

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 

 

 

Ιοδράνης Αϊβάζης 
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Γ. Έκθεση  Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή  

Προς τους µετόχους της REDS Ανώνυµη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων και Υπηρεσιών 

 

Έκθεση Ελέγχου επί των Εταιρικών και Ενοποιηµένων Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «REDS Ανώνυµη 
Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων και Υπηρεσιών», οι οποίες αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιηµένη κατάσταση 
χρηµατοοικονοµικής θέσης της 31ης ∆εκεµβρίου 2015, τις εταιρικές και ενοποιηµένες καταστάσεις αποτελεσµάτων 
χρήσεως και συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την 
ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών και µεθόδων και λοιπές επεξηγηµατικές 
πληροφορίες. 

Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιηµένες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις 

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

Ευθύνη του Ελεγκτή 

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

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

 

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

Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, 
από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας «REDS Ανώνυµη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων και 
Υπηρεσιών» και των θυγατρικών αυτής κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2015, τη χρηµατοοικονοµική τους επίδοση και τις 
ταµειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Έµφαση Θέµατος 

Εφιστούµε την προσοχή σας στη σηµείωση 31 των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, όπου περιγράφεται η 
αβεβαιότητα που υφίσταται αναφορικά µε εκκρεµή δικαστική διαφορά µεταξύ της Εταιρείας, ως καθολικής διαδόχου της 
Ανώνυµης Εταιρείας «ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ Α.Ε.», και του ∆ήµου Παλλήνης. Στη γνώµη µας δεν διατυπώνεται 
επιφύλαξη σε σχέση µε το θέµα αυτό. 

Έκθεση επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

α) Στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περιλαµβάνεται δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, η οποία 
παρέχει τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 43α (παρ.3δ) του κ.ν. 2190/1920. 

β)   Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχοµένου της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου µε τις συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των 
οριζόµενων από τα άρθρα 43α (παρ.3α), 108 και 37 του κ.ν. 2190/1920. 

 

   Αθήνα,  31 Μαρτίου 2016 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

             
 
ΠραϊσγουωτερχαουςΚούπερς 
Ανώνυµη Ελεγκτική Εταιρεία       
Λ. Κηφισίας 268,  
152 32 Χαλάνδρι                           ∆ηµήτριος Σούρµπης 
ΑΜ ΣΟΕΛ 113                Αρ Μ ΣΟΕΛ 16891          
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∆. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις  

 

 

 

 

 

 

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις  

Σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς  

για τα χρήση που έληξε την 31η  ∆εκεµβρίου 2015 
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Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης 

Σηµείωση 31-∆εκ-15 31-∆εκ-14 31-∆εκ-15 31-∆εκ-14
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 7 56.493 72.101 5.462 9.570
Ασώµατες  ακινητοποιήσεις 8 1.278 2.153 - -
Επενδύσεις σε ακίνητα 6 114.659.964 118.263.734 9.917.613 10.312.113
Συµµετοχές σε επιχειρήσεις 9 - - 46.474.655 49.579.561
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 20 372.953 374.133 34.849 8.111

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 10 1.199.000 1.199.025 1.199.000 1.199.025
∆εσµευµένες καταθέσεις 14 6.346.208 4.206.632 - -
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 12 248.392 448.392 175.192 375.192

122.884.289 124.566.171 57.806.772 61.483.573
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέµατα 11 207.643 416.552 207.643 416.552
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 12 6.929.670 2.501.011 6.018.552 1.610.361

∆εσµευµένες καταθέσεις 14 2.715.242 2.396.966 - -
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 13 568.544 2.980.653 136.806 428.775

10.421.099 8.295.182 6.363.001 2.455.688
Σύνολο ενεργητικού 133.305.388 132.861.352 64.169.773 63.939.261

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους
Μετοχικό κεφάλαιο 15 75.239.698 75.239.698 75.239.698 75.239.698
Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο 15 1.434.519 1.434.519 1.434.519 1.434.519
Λοιπά αποθεµατικά 16 2.419.298 2.363.129 5.021.644 5.016.267
Κέρδη εις νέον 15.922.092 13.901.518 (30.246.381) (28.686.009)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 95.015.606 92.938.864 51.449.480 53.004.475

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
∆άνεια µακροπρόθεσµα 18 32.344.099 33.348.096 11.522.004 9.933.063
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού 21 234.975 226.599 202.129 198.137
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 20 - - - -
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 17 570.695 535.026 - -
Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα 1.641.368 1.869.164 - -

34.791.137 35.978.886 11.724.133 10.131.199
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 17 2.063.933 2.891.641 996.160 803.587
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις (φόρος 
εισοδήµατος) 1.772 - - -
∆άνεια βραχυπρόθεσµα 18 1.362.940 981.962 - -
Μερίσµατα πληρωτέα - - - -
Λοιπές προβλέψεις 19 70.000 70.000 - -

3.498.644 3.943.603 996.160 803.587
Σύνολο υποχρεώσεων 38.289.781 39.922.489 12.720.293 10.934.787
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 133.305.388 132.861.352 64.169.773 63.939.261

Η ΕΤΑΙΡΙΑO OMIΛΟΣ
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Κατάσταση Αποτελεσµάτων 

Σηµ.
01/01-31/12/2015 01/01-31/12/2014 01/01-31/12/2015 01/01-31/12/2014

Έσοδα µίσθωσης επενδυτικών ακινήτων 22  6.318.361 5.640.792 - -

Εσοδα από πώληση   ακινήτων 200.000 - 200.000 -

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών - - - -

Μείον : ∆απάνες εκµετάλλευσης 24  (1.899.089) (1.777.133) (208.909) -

Μικτό αποτέλεσµα από την επενδυτική δραστηριότητα 4.619.271 3.863.659 (8.909) -

Λειτουργικά έξοδα 24  (2.213.720) (2.219.255) (1.259.231) (1.118.573)

Αποµειώσεις συµµετοχών 27  - (379.500) (3.100.000) (1.049.500)

Αποµειώσεις  αποθεµάτων 27  - (100.000) - (100.000)

Αποµειώσεις  επενδυτικών ακινήτων 6  (2.250.772) - (379.000) -

Αποµειώσεις  απαιτήσεων 27  (200.000) (300.000) (200.000) (300.000)

Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκµετάλλευσης (καθαρά) 28  4.282.358 (748.803) 4.278.328 (91.531)

Λειτουργικά κέρδη/(ζηµίες 4.237.137 116.101 (668.812) (2.659.604)

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 23  91.822 148.994 184 350

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 23  (2.313.695) (2.210.725) (916.991) (670.502)

Κέρδη (ζηµίες)  προ φόρων 2.015.264 (1.945.630) (1.585.620) (3.329.756)

Φόρος εισοδήµατος 26  5.310 1.070.854 25.248 74.791

Κέρδη (ζηµίες) χρήσης 2.020.574 (874.776) (1.560.372) (3.254.965)

Κατανέµονται  σε: 

-Μετόχους  της µητρικής 2.020.574 (874.776) (1.560.372) (3.254.965)

-Μη ελέγχουσες συµµετοχές - - - -
2.020.574 (874.776) (1.560.372) (3.254.965)

Κέρδη / (ζηµίες) ανά µετοχή που αναλογούν στους 
µετόχους  (σε €)

Βασικά & προσαρµοσµένα 29  0,0352 (0,0152) (0,0272) (0,0567)

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ
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Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος  

Σηµ.
01/01-31/12/2015 01/01-31/12/2014 01/01-31/12/2015 01/01-31/12/2014

Καθαρά κέρδη / (ζηµίες) χρήσης 2.020.574 (874.776) (1.560.372) (3.254.965)

Λοιπά Συνολικά Έσοδα
Στοιχεία που µπορούν να ανακαταταχθούν  
µεταγενέστερα στα αποτελέσµατα

Συναλλαγµατικές διαφορές 16  (181.167) (52.763) - -

Αντιστάθµιση ταµειακών ροών 16  231.859 (1.255.854) - -

Προσαρµογή αναταξινόµησης στα αποτελέσµατα 16  - 359.600 - 359.600

Λοιπά - (843) - -
Στοιχεία που δεν ανακατατάσσονται µεταγενέστερα στα 
αποτελέσµατα

Αναλογιστικά κέρδη /(ζηµιές) 16  5.477 (19.476) 5.377 (16.306)
Λοιπά συνολικά έσοδα / (Έξοδα) χρήσης (καθαρά, µετά 
από φόρους) 56.169 (969.336) 5.377 343.294
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα/ (Έξοδα) µετά από 
φόρους 2.076.742 (1.844.112) (1.554.995) (2.911.671)

Κατανέµονται  σε: 

-Μετόχους  της µητρικής 2.076.742 (1.844.112) (1.554.995) (2.911.671)

-Μη ελέγχουσες συµµετοχές - - - -

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

Σηµ. Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεµατικό 
υπέρ το άρτιο

Λοιπά 
αποθεµατικά

Αποτελέσµατα εις 
νέον Σύνολο

1 Ιανουαρίου 2014 75.239.698 1.434.519 3.331.622 14.777.138 94.782.976

Καθαρό κέρδος/(ζηµίες) περιόδου - - - (874.776) (874.776)

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου

Συναλλαγµατικές διαφορές 16 - - (52.763) - (52.763)

Μεταβολή αξίας Αντιστάθµισης ταµειακών Ροών 16 - - (1.255.854) - (1.255.854)

Προσαρµογή αναταξινόµησης στα αποτελέσµατα 16 - 359.600 - 359.600

Αναλογιστικά κέρδη/(ζηµιές) 16 - - (19.476) - (19.476)

Έξοδα αυξήσεως µετοχικού κεφαλαίου µετά φόρων - - - (843) (843)
Λοιπά συνολικά έσοδα/(έξοδα) περιόδου  (καθαρά 
µετά από φόρους) - - (968.493) (843) (969.336)

Συγκεντρωτικά Συνολικά  έσοδα/(έξοδα)  περιόδου - - (968.493) (875.619) (1.844.112)

31 ∆εκεµβρίου 2014 75.239.698 1.434.519 2.363.129 13.901.518 92.938.864

1 Ιανουαρίου 2015 75.239.698 1.434.519 2.363.129 13.901.518 92.938.864

Καθαρό κέρδος/(ζηµίες) περιόδου - - - 2.020.574 2.020.574

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου

Συναλλαγµατικές διαφορές 16 - - (181.167) - (181.167)

Μεταβολή αξίας Αντιστάθµισης ταµειακών Ροών 16 - - 231.859 - 231.859

Αναλογιστικά κέρδη/(ζηµιές) 16 - - 5.477 - 5.477

Έξοδα αυξήσεως µετοχικού κεφαλαίου µετά φόρων - - - - -
Λοιπά συνολικά έσοδα/(έξοδα) περιόδου  (καθαρά 
µετά από φόρους) - - 56.169 - 56.169

Συγκεντρωτικά Συνολικά  έσοδα/(έξοδα)  περιόδου - - 56.169 2.020.574 2.076.742

31 ∆εκεµβρίου 2015 75.239.698 1.434.519 2.419.298 15.922.092 95.015.606

Ο ΟΜΙΛΟΣ
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Σηµ. Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεµατικό 
υπέρ το άρτιο

Λοιπά 
αποθεµατικά

Αποτελέσµατα εις 
νέον Σύνολο

1 Ιανουαρίου 2014 75.239.698 1.434.519 4.672.973 (25.431.044) 55.916.146

Καθαρό κέρδος/(ζηµίες) περιόδου - - - (3.254.965) (3.254.965)

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου - - - - -

Αναλογιστικά κέρδη/(ζηµιές) 16 - - (16.306) - (16.306)

Προσαρµογή αναταξινόµησης στα αποτελέσµατα 16 - - 359.600 - 359.600
Λοιπά συνολικά έσοδα/(έξοδα) περιόδου  (καθαρά 
µετά από φόρους) - - 343.294 - 343.294

Συγκεντρωτικά Συνολικά  έσοδα/(έξοδα)  περιόδου - - 343.294 (3.254.965) (2.911.671)

31 ∆εκεµβρίου 2014 75.239.698 1.434.519 5.016.267 (28.686.009) 53.004.475

1 Ιανουαρίου 2015 75.239.698 1.434.519 5.016.267 (28.686.009) 53.004.475

Καθαρό κέρδος/(ζηµίες) περιόδου - - - (1.560.372) (1.560.372)

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου - - - - -

Αναλογιστικά κέρδη/(ζηµιές) 16 - - 5.377 - 5.377
Λοιπά συνολικά έσοδα/(έξοδα) περιόδου  (καθαρά 
µετά από φόρους) - - 5.377 - 5.377

Συγκεντρωτικά Συνολικά  έσοδα/(έξοδα)  περιόδου - - 5.377 (1.560.372) (1.554.995)

31 ∆εκεµβρίου 2015 75.239.698 1.434.519 5.021.644 (30.246.381) 51.449.480

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
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Κατάσταση Ταµειακών Ροών 

 

Σηµ. 31-∆εκ-15 31-∆εκ-14 31-∆εκ-15 31-∆εκ-14

Λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη /(ζηµίες) προ  φόρων 2.015.264 (1.945.630) (1.585.620) (3.329.756)

Πλέον/µείον προσαρµογές για:

Αποσβέσεις 6,7,8 1.208.142 1.418.934 19.608 19.608

Αποµειώσεις 6,10,11 2.250.797 379.500 3.479.025 1.049.500

Προβλέψεις 21 12.159 12.094 7.880 9.125

Συναλλαγµατικές διαφορές (1.328) (315) - -
Αποτελέσµατα (έσοδα,έξοδα, κέρδη & ζηµιές) επενδυτικής 
δραστηριότητας (91.822) 77.614 (184) 226.258

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 2.311.916 2.426.327 916.991 670.502

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

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 11 208.909 100.000 208.909 100.000

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 12 (4.264.276) 1.314.141 (4.208.192) 955.117

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (775.820) 224.914 119.649 140.425

Μείον :

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (2.208.089) (2.193.619) (795.125) (596.646)

Καταβεβληµένοι φόροι (31) (3) - -
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 665.820 1.813.956 (1.837.059) (755.868)

Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση/ πώληση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών & λοιπών 
επενδύσεων 9 - - 4.907 (308.603)
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων και 
επενδύσεων σε ακίνητα 6,7,8 (18.499) (118.488) - -

Εισπράξεις από πωλήσεις  ενσώµατων και άϋλων παγίων - 463.742 - 463.742

Τόκοι εισπραχθέντες 91.822 148.994 184 350
Αγορά χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων διαθεσίµων προς 
πώληση 10 - (19.900) - (19.900)

∆εσµευµένες καταθέσεις 14 (2.457.852) (2.130.204) - -
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές  δραστηριότητες (β) (2.384.529) (1.655.856) 5.091 135.589

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Πληρωµές για αύξηση µετοχικού κεφαλαίου  - (843) - -

∆άνεια αναληφθέντα 310.000 9.904.100 1.540.000 9.904.100

Αποπληρωµή δανεισµού (1.003.398) (9.996.960) - (9.400.000)

Μερίσµατα πληρωθέντα - (7.941) - (7.941)

Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµατοδοτικές  δραστηριότητες (γ) (693.398) (101.644) 1.540.000 496.159

Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα 
περιόδου (α)+(β)+(γ) (2.412.107) 56.457 (291.968) (124.119)

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 13 2.980.652 2.924.195 428.775 552.894

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης  χρήσης 13 568.545 2.980.652 136.806 428.775

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 31 έως 75 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων 

1 Γενικές πληροφορίες  

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

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

Η Eταιρία είναι θυγατρική (ποσοστό συµµετοχής 55,46%) της Εταιρίας ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, η οποία είναι εισηγµένη στο 
Χρηµατιστήριο Αθηνών. 

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

Οι οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 29 Μαρτίου 2016, τελούν υπό την έγκριση 
της Γενικής Συνέλευσης και είναι διαθέσιµες στη διεύθυνση του διαδικτύου της εταιρίας: www. reds.gr. 

 

2 Σύνοψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών 

2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων 

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

Οι οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν τις εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις της REDS AE (η Εταιρία) και τις 
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσειας της Εταιρίας και των θυγατρικών της (µαζί ο Όµιλος), για τη χρήση που έληξε 
την 31η ∆εκεµβρίου 2015. 

Οι παρούσες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) και τις ∆ιερµηνείες της Επιτροπής ∆ιερµηνειών των ∆ιεθνών Προτύπων 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν 
συνταχθεί σύµφωνα µε τον κανόνα του ιστορικού κόστους, εκτός από τα παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που 
έχουν επιµετρηθεί στην εύλογη αξία. 

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

2.1.1. Συνέχιση ∆ραστηριότητας  

Οι οικονοµικές καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2015 προετοιµάζονται σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) και παρουσιάζουν εύλογα την οικονοµική θέση, τα αποτελέσµατα και τις 
ταµειακές ροές του Οµίλου µε βάση την αρχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας. Ως αποτέλεσµα της οικονοµικής 
κρίσης, έχει δηµιουργηθεί σηµαντική οικονοµική αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές και ειδικότερα σε σχέση µε την 
Ελληνική οικονοµία. Μετά από προσεκτική εξέταση, και για τους λόγους που εξηγούνται στη ∆ιαχείριση 
Χρηµατοοικονοµικού Κινδύνου (Σηµείωση 3), ο Όµιλος θεωρεί ότι : (α) η βάση της συνεχούς δραστηριότητας 
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προετοιµασίας των οικονοµικών καταστάσεων δεν επηρεάζεται, (β) τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις του 
Οµίλου παρουσιάζονται ορθά σε σχέση µε τις λογιστικές αρχές που εφαρµόζει ο Όµιλος και (γ) έχουν σχεδιαστεί 
προγράµµατα λειτουργίας και δράσεις για την αντιµετώπιση προβληµάτων που ενδέχεται να προκύψουν αναφορικά µε 
τις δραστηριότητες του Οµίλου.   

 
 
Μακροοικονοµικό και χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον και επιπτώσεις στον Όµιλο 

Παρά τα σηµάδια σταθεροποίησης της ελληνικής οικονοµίας το 2014 για πρώτη φορά µετά από έξι χρόνια (αύξηση του 
ΑΕΠ κατά 0,8%, επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσµατος), η αβεβαιότητα σε πολιτικό και µακροοικονοµικό επίπεδο 
επέστρεψε αυξηµένη το 2015. Οι µακρόχρονες διαπραγµατεύσεις µε τους θεσµούς αναφορικά µε την χρηµατοδότηση της 
Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, το δηµοψήφισµα, η τραπεζική  αργία, η επιβολή περιορισµών στην κίνηση κεφαλαίων (που 
εξακολουθούν να παραµένουν σε ισχύ)  και οι βουλευτικές εκλογές του Σεπτεµβρίου 2015 είχαν δυσµενή επίδραση στην 
ελληνική οικονοµία που επέστρεψε σε ύφεση µε το ΑΕΠ να υποχωρεί σε ετήσια βάση κατά -0,2% και επηρέασαν 
αρνητικά τις εγχώριες δραστηριότητες του οµίλου και ιδιαίτερα τη δραστηριότητα της κατασκευής.  
 
Η συµφωνία της Ελληνικής κυβέρνησης µε τους  πιστωτές της τον Αύγουστο του 2015 για πρόγραµµα στήριξης ύψους 
€86 δις από τον ESM (τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας) και η επιτυχής ανακεφαλαιοποίηση των τεσσάρων 
συστηµικών τραπεζών το ∆εκέµβριο του 2015, µετρίασαν τις αρνητικές επιπτώσεις και παρέχουν αισιοδοξία για 
σταδιακή σταθεροποίηση του µακροοικονοµικού και χρηµατοοικονοµικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα. Όµως οι 
κίνδυνοι παραµένουν καθώς ακόµη εκκρεµεί, στα τέλη Μαρτίου 2016, η ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης του νέου 
προγράµµατος που θα αφορά µια σειρά από µέτρα δηµοσιονοµικής προσαρµογής αλλά και κυριότερα υλοποίησης των 
απαραίτητων µεταρρυθµίσεων. Ταυτόχρονα παρατηρείται αυξηµένη µεταβλητότητα στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, το 
προσφυγικό ζήτηµα έχει ενταθεί µε αυξηµένες ροές προσφύγων προς την Ελλάδα ενώ τέλος και ο γεωπολιτικός κίνδυνος 
είναι αυξηµένος (περιφερειακές εντάσεις, αύξηση τροµοκρατικών επιθέσεων, κλπ.).  Ως εκ τούτου εκτιµάται ότι και το 
2016 θα είναι µια δύσκολη χρονιά για την ελληνική οικονοµία αλλά και για τον Όµιλο.  
 
Οι σηµαντικότεροι ενδεχόµενοι κίνδυνοι του Οµίλου από την έκθεση του στην Ελλάδα αναλύονται παρακάτω:  

-        Μείωση κατανάλωσης λόγω της επιβολής ελέγχων κεφαλαίων µε επιπτώσεις στην απόδοση του εµπορικού 
κέντρου.  

-        Αυξηµένες επισφάλειες αναφορικά µε απαιτήσεις από µισθωτές λόγω της µειωµένης απόδοσης του εµπορικού 
κέντρου.  

-        Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων ως αποτέλεσµα της µείωσης στην εύλογη αξία των επενδυτικών 
ακινήτων του.  

Παρά την ύπαρξη των προαναφερόµενων κινδύνων οι δραστηριότητες του Οµίλου συνεχίζονται κανονικά.  

  Η ∆ιοίκηση   εκτιµά διαρκώς την κατάσταση και τις πιθανές επιπτώσεις στον Όµιλο, προκειµένου να διασφαλίσει ότι 
λαµβάνονται έγκαιρα όλα τα αναγκαία και δυνατά µέτρα και ενέργειες για την ελαχιστοποίηση τυχόν αρνητικών 
επιπτώσεων στις δραστηριότητες του Οµίλου.  
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2.2 Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες 

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες: 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, τροποποιήσεων και διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω. 

Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονοµική χρήση 

Ε∆∆ΠΧΑ 21 «Εισφορές» 

Αυτή η διερµηνεία ορίζει τον λογιστικό χειρισµό µιας υποχρέωσης πληρωµής εισφοράς που έχει επιβληθεί από την 
κυβέρνηση και δεν είναι φόρος εισοδήµατος. Η διερµηνεία διευκρινίζει πως το δεσµευτικό γεγονός βάση του οποίου θα 
έπρεπε να σχηµατιστεί η υποχρέωση καταβολής εισφοράς (ένα από τα κριτήρια για την αναγνώριση υποχρέωσης 
σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 37) είναι η ενέργεια όπως περιγράφεται στη σχετική νοµοθεσία η οποία προκαλεί την πληρωµή της 
εισφοράς. Η διερµηνεία µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα την αναγνώριση της υποχρέωσης αργότερα από ότι ισχύει 
σήµερα, ειδικότερα σε σχέση µε εισφορές οι οποίες επιβάλλονται ως αποτέλεσµα συνθηκών που ισχύουν σε µια 
συγκεκριµένη ηµεροµηνία. 

Ετήσιες Βελτιώσεις σε ∆ΠΧΑ 2013 

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε τρία ∆ΠΧΑ ως επακόλουθο 
των αποτελεσµάτων του κύκλου 2011-13 του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ.  

∆ΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως το ∆ΠΧΑ 3 δεν έχει εφαρµογή στην λογιστικοποίηση του σχηµατισµού 
οποιασδήποτε από κοινού δραστηριότητας βάση του ∆ΠΧΑ 11 στις οικονοµικές καταστάσεις της ίδιας της από 
κοινού δραστηριότητας.   

∆ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση εύλογης αξίας» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η εξαίρεση που παρέχει το ∆ΠΧΑ 13 για ένα χαρτοφυλάκιο χρηµατοοικονοµικών 
απαιτήσεων και υποχρεώσεων (‘portfolio exception’) έχει εφαρµογή σε όλα τα συµβόλαια (συµπεριλαµβανοµένων 
των µη χρηµατοοικονοµικών συµβολαίων) εντός του πεδίου εφαρµογής του ∆ΛΠ 39/∆ΠΧΑ 9. 

∆ΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα» 

Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειµένου να διευκρινιστεί πως το ∆ΛΠ 40 και το ∆ΠΧΑ 3 δεν είναι αµοιβαίως 
αποκλειόµενα. 

Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά για µεταγενέστερες περιόδους  

∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» και µεταγενέστερες τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 9 και ∆ΠΧΑ 7 (εφαρµόζεται 
στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2018) 

Το ∆ΠΧΑ 9 αντικαθιστά τις πρόνοιες του ∆ΛΠ 39 που αφορούν στην ταξινόµηση και επιµέτρηση των 
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων και συµπεριλαµβάνει επίσης ένα 
µοντέλο αναµενόµενων πιστωτικών ζηµιών το οποίο αντικαθιστά το µοντέλο των πραγµατοποιηµένων πιστωτικών 
ζηµιών που εφαρµόζεται σήµερα. Το ∆ΠΧΑ 9 καθιερώνει µία προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθµισης βασιζόµενη σε 
αρχές και αντιµετωπίζει ασυνέπειες και αδυναµίες στο τρέχων µοντέλο του ∆ΛΠ 39. Ο Όµιλος βρίσκεται στη διαδικασία 
εκτίµησης της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 9 στις οικονοµικές του καταστάσεις. Το ∆ΠΧΑ 9 δεν µπορεί να εφαρµοστεί 
νωρίτερα από τον Όµιλο διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συµβόλαια µε Πελάτες» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 
µετά την 1 Ιανουαρίου 2018) 

Το ∆ΠΧΑ 15 εκδόθηκε τον Μάιο του 2014. Σκοπός του προτύπου είναι να παρέχει ένα ενιαίο, κατανοητό µοντέλο 
αναγνώρισης των εσόδων από όλα τα συµβόλαια µε πελάτες ώστε να βελτιώσει τη συγκρισιµότητα µεταξύ εταιρειών του 
ίδιου κλάδου, διαφορετικών κλάδων και διαφορετικών κεφαλαιαγορών. Περιλαµβάνει τις αρχές που πρέπει να 
εφαρµόσει µία οικονοµική οντότητα για να προσδιορίσει την επιµέτρηση των εσόδων και τη χρονική στιγµή της 
αναγνώρισής τους. Η βασική αρχή είναι ότι µία οικονοµική οντότητα θα αναγνωρίσει τα έσοδα µε τρόπο που να 
απεικονίζει τη µεταβίβαση των αγαθών ή υπηρεσιών στους πελάτες στο ποσό το οποίο αναµένει να δικαιούται σε 
αντάλλαγµα για αυτά τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. Ο Όµιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 
15 στις οικονοµικές του καταστάσεις. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆ΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 
2019 

Το ∆ΠΧΑ 16 εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2016 και αντικαθιστά το ∆ΛΠ 17. Σκοπός του προτύπου είναι να εξασφαλίσει 
ότι οι µισθωτές και οι εκµισθωτές παρέχουν χρήσιµη πληροφόρηση που παρουσιάζει εύλογα την ουσία των συναλλαγών 
που αφορούν µισθώσεις. Το ∆ΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο µοντέλο για το λογιστικό χειρισµό από την πλευρά του 
µισθωτή, το οποίο απαιτεί ο µισθωτής να αναγνωρίζει περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες τις συµβάσεις 
µισθώσεων µε διάρκεια άνω των 12 µηνών, εκτός εάν το υποκείµενο περιουσιακό στοιχείο είναι µη σηµαντικής αξίας. 
Σχετικά µε το λογιστικό χειρισµό από την πλευρά του εκµισθωτή, το ∆ΠΧΑ 16 ενσωµατώνει ουσιαστικά τις απαιτήσεις 
του ∆ΛΠ 17. Εποµένως, ο εκµισθωτής συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις συµβάσεις µισθώσεων σε λειτουργικές και 
χρηµατοδοτικές µισθώσεις, και να ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό χειρισµό για κάθε τύπο σύµβασης. Ο Όµιλος 
βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 16 στις οικονοµικές του καταστάσεις. Το πρότυπο δεν 
έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

∆ΛΠ 19 Αναθεωρηµένο (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζοµένους» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους 
που ξεκινούν την ή µετά την 1η Φεβρουαρίου 2015) 

Η περιορισµένου σκοπού τροποποίηση εφαρµόζεται σε εισφορές των εργαζοµένων ή τρίτων µερών στα προγράµµατα 
καθορισµένων παροχών και απλοποιεί την λογιστικοποίηση των εισφορών όταν είναι ανεξάρτητες του αριθµού των ετών 
που παρέχεται η εργασία, για παράδειγµα, εισφορές εργαζοµένων που υπολογίζονται βάση ενός σταθερού ποσοστού του 
µισθού.  

∆ΠΧΑ 11 (Τροποποίηση) «Από κοινού Συµφωνίες» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 
ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016) 

Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από έναν επενδυτή να εφαρµόσει την µέθοδο της εξαγοράς όταν αποκτά συµµετοχή σε µία 
από κοινού δραστηριότητα η οποία αποτελεί µία ‘επιχείρηση’.  

∆ΛΠ 16 και ∆ΛΠ 38 (Τροποποιήσεις) «∆ιευκρίνιση των Επιτρεπτών Μεθόδων Απόσβεσης» (εφαρµόζεται στις 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016) 

Αυτή η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η χρήση µεθόδων βασισµένων στα έσοδα δεν είναι κατάλληλες για τον υπολογισµό 
των αποσβέσεων ενός περιουσιακού στοιχείου και επίσης διευκρινίζει πως τα έσοδα δεν θεωρούνται κατάλληλη βάση 
επιµέτρησης της ανάλωσης των οικονοµικών οφελών που ενσωµατώνονται σε ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο.  

 

∆ΛΠ 16 και ∆ΛΠ 41 (Τροποποιήσεις) «Γεωργία: ∆ιαρκείς φυτείες» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους 
που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016) 

Αυτή η τροποποίηση δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρία και στον Όµιλο.  
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∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016) 

Αυτή η τροποποίηση επιτρέπει στις οικονοµικές οντότητες να χρησιµοποιούν την µέθοδο της καθαρής θέσης 
προκειµένου να λογιστικοποιήσουν τις επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς στις ατοµικές τους 
οικονοµικές καταστάσεις και επίσης ξεκαθαρίζει τον ορισµό των ατοµικών οικονοµικών καταστάσεων.   

∆ΛΠ 1 (Τροποποιήσεις) “Γνωστοποιήσεις” (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά 
την 1η Ιανουαρίου 2016) 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τις οδηγίες του ∆ΛΠ 1 σχετικά µε τις έννοιες της σηµαντικότητας και της 
συγκέντρωσης, την παρουσίαση των µερικών αθροισµάτων, την δοµή των οικονοµικών καταστάσεων και τις 
γνωστοποιήσεις των λογιστικών πολιτικών.  

∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) “Εταιρείες επενδύσεων: Εφαρµογή της απαλλαγής από την 
υποχρέωση ενοποίησης”  (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 
2016) 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν την εφαρµογή της απαλλαγής των εταιρειών επενδύσεων και των θυγατρικών τους από 
την υποχρέωση ενοποίησης. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆ΛΠ 12 (Τροποποιήσεις) “Αναγνώριση αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων σε µη πραγµατοποιηθείσες 
ζηµιές” (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2017) 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον λογιστικό χειρισµό σχετικά µε την αναγνώριση αναβαλλόµενων φορολογικών 
απαιτήσεων σε µη πραγµατοποιηθείσες ζηµιές που έχουν προκύψει από δάνεια που επιµετρώνται στην εύλογη αξία. Οι 
τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆ΛΠ 7 (Τροποποιήσεις) “Γνωστοποιήσεις” (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά 
την 1η Ιανουαρίου 2017) 

Οι τροποποιήσεις εισάγουν υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις που παρέχουν τη δυνατότητα στους χρήστες των οικονοµικών 
καταστάσεων να αξιολογήσουν τις µεταβολές των υποχρεώσεων που προέρχονται από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες. 
Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ετήσιες Βελτιώσεις σε ∆ΠΧΑ 2012 (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 
Φεβρουαρίου 2015) 

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε ορισµένα ∆ΠΧΑ ως 
επακόλουθο των αποτελεσµάτων του κύκλου 2010-12 του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ.  

∆ΠΧΑ 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει τον ορισµό της ‘προϋπόθεσης κατοχύρωσης’ και ορίζει διακριτά τον ‘όρο απόδοσης’ και 
τον ‘όρο υπηρεσίας’. 

∆ΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η υποχρέωση για ενδεχόµενο τίµηµα το οποίο πληροί τον ορισµό του 
χρηµατοοικονοµικού στοιχείου ταξινοµείται ως χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ή ως στοιχείο της καθαρής θέσης 
βάση των ορισµών του ∆ΛΠ 32 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση». Επίσης διευκρινίζει πως κάθε ενδεχόµενο 
τίµηµα, χρηµατοοικονοµικό και µη χρηµατοοικονοµικό, που δεν είναι στοιχείο της καθαρής θέσης επιµετράται στην 
εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων. 

∆ΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τοµείς» 
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Η τροποποίηση απαιτεί τη γνωστοποίηση των εκτιµήσεων της διοίκησης όσον αφορά την συνάθροιση των 
λειτουργικών τοµέων. 

∆ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση εύλογης αξίας» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το πρότυπο δεν αποκλείει τη δυνατότητα της επιµέτρησης βραχυπρόθεσµων 
απαιτήσεων και υποχρεώσεων στα ποσά των τιµολογίων σε περιπτώσεις όπου η επίπτωση της προεξόφλησης είναι 
ασήµαντη. 

∆ΛΠ 16 «Ενσώµατα πάγια» και ∆ΛΠ 38 «Άυλα περιουσιακά στοιχεία» 

Και τα δύο πρότυπα τροποποιήθηκαν προκειµένου να διευκρινιστεί ο τρόπος µε τον οποίο αντιµετωπίζονται η προ 
αποσβέσεων λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου και οι συσσωρευµένες αποσβέσεις όταν µια οικονοµική 
οντότητα ακολουθεί τη µέθοδο της αναπροσαρµογής. 

∆ΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών» 

Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειµένου να συµπεριλάβει ως συνδεδεµένο µέρος µία εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες 
βασικού διοικητικού στελέχους στην οικονοµική οντότητα ή στην µητρική εταιρεία της οικονοµικής οντότητας. 

Ετήσιες βελτιώσεις σε ∆ΠΧΑ 2014 (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 
Ιανουαρίου 2016) 

Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιγράφουν τις βασικές αλλαγές σε τέσσερα ∆ΠΧΑ.  

∆ΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία διακρατούµενα προς πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως όταν ένα περιουσιακό στοιχεία (ή οµάδα στοιχείων) αναταξινοµείται από 
«διακρατούµενο προς πώληση» σε «διακρατούµενο προς διανοµή», ή το αντίθετο, αυτό δεν αποτελεί αλλαγή στο 
σχέδιο για πώληση ή διανοµή και δεν πρέπει να λογιστικοποιείται σαν αλλαγή. 

∆ΠΧΑ 7 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις» 

Η τροποποίηση προσθέτει συγκεκριµένες οδηγίες προκειµένου να βοηθήσει τη διοίκηση να προσδιορίσει εάν οι όροι 
µίας συµφωνίας για εξυπηρέτηση ενός χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου το οποίο έχει µεταβιβαστεί 
συνιστούν συνεχιζόµενη ανάµειξη και διευκρινίζει πως οι επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις που απαιτούνται βάσει της 
τροποποίησης του ∆ΠΧΑ 7 «Γνωστοποιήσεις – Συµψηφισµός χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων» δεν απαιτούνται για όλες τις ενδιάµεσες περιόδους, εκτός εάν απαιτείται από το ∆ΛΠ 34.  

∆ΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζοµένους» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως, όταν προσδιορίζεται το επιτόκιο προεξόφλησης για τις υποχρεώσεις παροχών 
προσωπικού µετά την έξοδο από την υπηρεσία, το σηµαντικό είναι το νόµισµα στο οποίο παρουσιάζονται οι 
υποχρεώσεις και όχι η χώρα στην οποία αυτές προκύπτουν. 

∆ΛΠ 34 «Ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική αναφορά» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει την έννοια του «πληροφόρηση που γνωστοποιείται οπουδήποτε αλλού στην ενδιάµεση 
χρηµατοοικονοµική αναφορά» που αναφέρεται στο πρότυπο. 

2.3 Συγκριτικές πληροφορίες 

Όπου χρειάζεται τα συγκριτικά ποσά έχουν προσαρµοστεί για να συνάδουν µε τις αλλαγές στην παρουσίαση κατά την 
παρούσα χρήση.   
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2.4 Στρογγυλοποιήσεις  

Τα ποσά που εµπεριέχονται στις οικονοµικές καταστάσεις έχουν στρογγυλοποιηθεί σε ευρώ, διαφορές που ενδέχεται να 
υπάρχουν οφείλονται σε αυτές τις στρογγυλοποιήσεις.  

2.5 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 το 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 υπολογίζεται, 
ως η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων που εκχωρούνται, των υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί ή υφίστανται, 
και των µετοχών που εκδίδονται από τον Όµιλο. Τα έξοδα που σχετίζονται µε την εξαγορά καταχωρούνται στα 
αποτελέσµατα. 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. Η διαφορά µεταξύ του κόστους εξαγοράς και της εύλογης αξίας του µεριδίου της καθαρής θέσης της 
θυγατρικής που αποκτήθηκε κατά την ηµεροµηνία της εξαγοράς, αναγνωρίζεται ως υπεραξία. Αν το συνολικό κόστος 
της εξαγοράς είναι µικρότερο από την αναλογία του Οµίλου στην 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. Στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης της Μητρικής οι θυγατρικές 
αποτιµώνται στο κόστος µείον την αποµείωση. 

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

2.6 Πληροφόρηση κατά τοµέα 

Η πληροφόρηση κατά τοµέα συντάσσεται σύµφωνα µε τις εσωτερικές αναφορές χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης  
που παρέχονται στον Πρόεδρο, το ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο και τα λοιπά εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 
οι οποίοι συνιστούν τον κύριο λήπτη επιχειρηµατικών αποφάσεων. Ο κύριος λήπτης επιχειρηµατικών αποφάσεων 
ευθύνεται για τη διαµόρφωση της στρατηγικής, την κατανοµή των πόρων και την αξιολόγηση της επίδοσης του κάθε 
επιχειρηµατικού τοµέα. 

 

2.7 Συναλλαγµατικές µετατροπές 

(α) Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα παρουσίασης. 

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

(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα 

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

(γ) Εταιρείες του Οµίλου 

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

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

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

iii)  Οι προκύπτουσες συναλλαγµατικές διαφορές καταχωρούνται στα λοιπά συνολικά έσοδα και µεταφέρονται 
στα αποτελέσµατα µε την πώληση των επιχειρήσεων αυτών. 

Οι συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν από την µετατροπή της καθαρής επένδυσης σε επιχείρηση εξωτερικού 
καταχωρούνται στα λοιπά συνολικά έσοδα. Κατά την πώληση µέρους ή του συνόλου επιχείρησης εξωτερικού, οι 
συσσωρευµένες συναλλαγµατικές διαφορές µεταφέρονται στα αποτελέσµατα χρήσεως ως µέρος του κέρδους ή ζηµιάς 
από την πώληση. 

2.8 Επενδύσεις σε ακίνητα 

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

Από 1η Ιανουαρίου 2009 ο Όµιλος εφάρµοσε το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 40, σύµφωνα µε το οποίο τα ακίνητα τα οποία 
κατασκευάζονται ή αναπτύσονται για µελλοντική χρήση ως επενδυτικά ακίνητα κατηγοροποιούνται εξ΄ αρχής στις 
επενδύσεις σε ακίνητα. Οι επενδύσεις σε ακίνητα αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος, συµπεριλαµβανοµένων των 
σχετικών άµεσων εξόδων κτήσης και των εξόδων δανεισµού. Τα κόστη δανεισµού που αφορούν την απόκτηση ή την 
κατασκευή επενδυτικών ακινήτων κεφαλαιοποιούνται στο κόστος της επένδυσης για όσο διάστηµα διαρκεί η απόκτηση ή 
η κατασκευή και παύουν να κεφαλαιοποιούνται όταν το πάγιο ολοκληρωθεί ή σταµατήσει η κατασκευή του.  Μετά την 
αρχική αναγνώριση, οι επενδύσεις σε ακίνητα επιµετρώνται σε κόστος µείον αποσβέσεις και τυχόν αποµείωση.  Τυχόν 
αποµείωση των επενδυτικών ακινήτων αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα. Οι αποσβέσεις των επενδυτικών κτιρίων 
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. Ακίνητα τα οποία κατασκευάζονται ή αναπτύσσονται για 
µελλοντική χρήση ως επενδύσεις σε ακίνητα, εµφανίζονται στο κόστος και δεν αποσβένονται έως ότου η κατασκευή ή 
ανάπτυξη ολοκληρωθούν. 

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

2.9 Μισθώσεις 

(α) Εταιρία Οµίλου ως µισθωτής 

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

(β) Εταιρία Οµίλου ως εκµισθωτής 

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

 

2.10 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  6 - 9 έτη 

- Λοιπός εξοπλισµός    5 - 10 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. 

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. 

 

2.11 Ασώµατες Ακινητοποιήσεις 

Οι ασώµατες ακινητοποιήσεις περιλαµβάνουν κυρίως άδειες λογισµικού, οι οποίες αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως 
µείον τις αποσβέσεις και τυχόν αποµείωση. Τυχόν αποµείωση αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα. Οι αποσβέσεις 
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διενεργούνται µε την σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία κυµαίνεται 
από 1 έως 10 χρόνια. 

2.12 Αποµείωση αξίας µη χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 

Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις 
ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Ζηµία αποµείωσης αναγνωρίζεται για το ποσό κατά το οποίο η λογιστική 
αξία του παγίου υπερβαίνει την ανακτήσιµη αξία του. Η ανακτήσιµη αξία είναι η µεγαλύτερη αξία µεταξύ εύλογης αξίας, 
µειούµενη µε το απαιτούµενο για την πώληση κόστος και αξίας χρήσεως (Παρούσα αξία χρηµατοροών που αναµένεται 
να δηµιουργηθούν µε βάση την εκτίµηση της διοίκησης για τις µελλοντικές οικονοµικές και λειτουργικές συνθήκες). Για 
την εκτίµηση των ζηµιών αποµείωσης τα περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις µικρότερες δυνατές µονάδες 
δηµιουργίας ταµειακών ροών. Μη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία, εκτός από υπεραξία, που έχουν υποστεί 
αποµείωση επανεκτιµούνται για πιθανή αναστροφή της αποµείωσης σε κάθε ηµεροµηνία Ισολογισµού. 

2.13 Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

Ταξινόµηση 

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

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

Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται για εµπορία.  Τα 
παράγωγα ταξινοµούνται ως κατεχόµενα για εµπορία εκτός εάν προσδιορίζονται ως αντισταθµίσεις.  

(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  
περιλαµβάνουν τις εµπορικές και άλλες απαιτήσεις καθώς και τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  στην Κατάσταση 
Οικονοµικής Θέσης.  

(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. 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ 

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 τις άµεσα επιρριπτέες στη 
συναλλαγή δαπάνες των στοιχείων που αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους µέσω των αποτελεσµάτων. Τα 
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µέσω αποτελεσµάτων αναγνωρίζονται αρχικά στην 
εύλογη αξία και οι δαπάνες συναλλαγής αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα την περίοδο που προκύπτουν. 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 
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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 ενεργές 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. Στις περιπτώσεις όπου η εύλογη αξία δεν µπορεί να 
επιµετρηθεί αξιόπιστα, τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιµώνται στο κόστος κτήσης. 

ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΑΞΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  

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. 

Ο έλεγχος αποµείωσης των εµπορικών απαιτήσεων περιγράφεται στη σηµείωση 2.15. 

2.14 Αποθέµατα 

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

2.15 Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις 

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

Οι εµπορικές απαιτήσεις περιλαµβάνουν συναλλαγµατικές και γραµµάτια εισπρακτέα από πελάτες.  

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

2.16 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. 
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2.17 ∆εσµευµένες καταθέσεις   

Οι δεσµευµένες καταθέσεις είναι ταµειακά ισοδύναµα τα οποία δεν είναι άµεσα διαθέσιµα προς χρήση. Αυτά τα 
ταµειακά ισοδύναµα δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν από τον Όµιλο µέχρι την επέλευση ενός συγκεκριµένου χρονικού 
σηµείου ή γεγονότος στο µέλλον. Στις περιπτώσεις που οι δεσµευµένες καταθέσεις αναµένεται να χρησιµοποιηθούν 
εντός διαστήµατος ενός έτους από την ηµεροµηνία της κατάστασης οικονοµικής θέσης, ταξινοµούνται ως 
βραχυπρόθεσµο περιουσιακό στοιχείο. Όµως εάν δεν αναµένεται να χρησιµοποιηθούν εντός διαστήµατος ενός έτους από 
την ηµεροµηνία της κατάστασης χρηµατοοικονοµική θέσης, ταξινοµούνται ως µακροπρόθεσµο περιουσιακό στοιχείο. Οι 
δεσµευµένες καταθέσεις γνωστοποιούνται σε ξεχωριστή γραµµή στην κατάσταση οικονοµικής θέσης αλλά 
συνεκτιµώνται µε τα Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα και τις Προθεσµιακές Καταθέσεις άνω των 3 µηνών στον 
υπολογισµό του δείκτη κεφαλαιακής µόχλευσης. 

2.18 Μετοχικό κεφάλαιο 

Το µετοχικό κεφάλαιο περιλαµβάνει τις κοινές µετοχές της Εταιρίας. Άµεσα έξοδα για την έκδοση µετοχών, 
εµφανίζονται µετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήµατος, σε µείωση του προϊόντος της έκδοσης. Άµεσα έξοδα 
που σχετίζονται µε την έκδοση µετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων καταχωρούνται στα αποτελέσµατα. 

2.19 ∆άνεια 

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

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

2.20 Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 

Εταιρείες του Οµίλου αξιολογούν κατά περίπτωση τη σύναψη συµβάσεων παράγωγων χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 
µε στόχο να αντισταθµίσουν την έκθεση σε κίνδυνο µεταβολής των επιτοκίων που συνδέεται µε µακροχρόνιες δανειακές 
συµβάσεις. 

Ο Όµιλος τεκµηριώνει, κατά την έναρξη µιας συναλλαγής, τη σχέση µεταξύ των αντισταθµιστικών µέσων και των 
αντισταθµιζόµενων στοιχείων, καθώς επίσης και τη στρατηγική διαχείρισης κινδύνου για την ανάληψη διαφόρων 
αντισταθµιστικών ενεργειών. Αυτή η διαδικασία περιλαµβάνει τη σύνδεση όλων των παραγώγων που ορίζονται ως 
αντισταθµιστικά µέσα µε συγκεκριµένα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού ή µε συγκεκριµένες δεσµεύσεις ή 
προβλεπόµενες συναλλαγές. Επιπλέον, γίνεται εκτίµηση, κατά την έναρξη της αντιστάθµισης και σε συνεχή βάση, του 
βαθµού στον οποίο τα παράγωγα που χρησιµοποιούνται σε αντισταθµιστικές συναλλαγές είναι ιδιαίτερα αποτελεσµατικά 
στην εξουδετέρωση των µεταβολών των  αντισταθµιζόµενων στοιχείων στις τρέχουσες αξίες ή στις ταµειακές ροές. 

Η συνολική εύλογη αξία των παραγώγων αντιστάθµισης κατατάσσεται στο µη κυκλοφορούν ενεργητικό ή στις 
µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις όταν το εναποµένον αντισταθµιζόµενο στοιχείο έχει διάρκεια µεγαλύτερη των 12 µηνών, 
ή στο κυκλοφορούν ενεργητικό ή στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις εφόσον η εναποµένουσα διάρκεια του 
αντισταθµιζόµενου στοιχείου είναι µικρότερη των 12 µηνών. 

Αντιστάθµιση Ταµειακών Ροών 

Τα παράγωγα στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος (εύλογη αξία) κατά την ηµεροµηνία σύναψης της σχετικής 
συµφωνίας και στη συνέχεια επιµετρούνται στην εύλογή τους αξία. 
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Το τµήµα της µεταβολής στην εύλογη αξία του παραγώγου που θεωρείται αποτελεσµατικό και πληρεί τα κριτήρια 
αντιστάθµισης ταµειακών ροών, αναγνωρίζεται στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων. Τα κέρδη ή ζηµιές που σχετίζονται 
µε το µη αποτελεσµατικό τµήµα της µεταβολής αναγνωρίζονται άµεσα στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων, στη γραµµή 
«Χρηµατοοικονοµικά έξοδα (έσοδα) – καθαρά». 

Το σωρευτικό ποσό που καταχωρείται στα Ίδια Κεφάλαια µεταφέρεται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων στις περιόδους 
που το αντισταθµιζόµενο στοιχείο επηρεάζει το κέρδος ή τη ζηµιά της περιόδου. Το κέρδος ή η ζηµιά που συνδέεται µε 
το αποτελεσµατικό τµήµα της αντιστάθµισης των συµβάσεων ανταλλαγής κυµαινόµενων επιτοκίων δανεισµού 
αναγνωρίζεται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων, στη γραµµή «Χρηµατοοικονοµικά έξοδα (έσοδα) – καθαρά». Ωστόσο, 
όταν εκ της αναµενόµενης συναλλαγής που αντισταθµίζεται προκύπτει αναγνώριση ενός µη-χρηµατοοικονοµικού 
στοιχείου ενεργητικού (όπως απόθεµα ή ενσώµατο πάγιο), τότε τα κέρδη ή οι ζηµιές που είχαν προηγουµένως 
καταχωρηθεί στην καθαρή θέση µεταφέρονται από τα Ίδια Κεφάλαια και συνυπολογίζονται στο αρχικό κόστος του 
στοιχείου ενεργητικού. Τα ποσά αυτά τελικά επιβαρύνουν τα αποτελέσµατα, στην περίπτωση των αποθεµάτων µέσω του 
κόστους πωληθέντων, και στην περίπτωση των ενσώµατων παγίων µέσω των αποσβέσεων.  

Όταν ένα χρηµατοοικονοµικό προϊόν λήξει ή πωληθεί ή όταν µια σχέση αντιστάθµισης παύει να πληροί τα κριτήρια της 
αντισταθµιστικής λογιστικής, τα σωρευτικά κέρδη ή ζηµιές που έχουν µέχρι εκείνη τη στιγµή καταχωρηθεί στα Ίδια 
Κεφάλαια παραµένουν στα Ίδια Κεφάλαια και αναγνωρίζονται όταν τελικά η αναµενόµενη συναλλαγή περάσει από την 
Κατάσταση Αποτελεσµάτων. Όταν µια αναµενόµενη συναλλαγή δεν εκτιµάται πλέον ότι θα συµβεί, τα σωρευτικά κέρδη 
ή ζηµιές που έχουν καταχωρηθεί στα Ίδια Κεφάλαια µεταφέρονται άµεσα στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων, στη γραµµή 
«Λοιπά έσοδα/(έξοδα) εκµετάλλευσης (καθαρά)». 

 

2.21 Τρέχων και αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 

Η επιβάρυνση της χρήσης µε φόρο εισοδήµατος, αποτελείται από τον τρέχων φόρο και τους αναβαλλόµενους φόρους. Ο 
φόρος εισοδήµατος αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα χρήσης. Στην περίπτωση που ο αναβαλλόµενος φόρος αφορά 
συναλλαγές που καταχωρήθηκαν απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια, η καταχώρηση αυτού γίνεται κατά ανάλογο τρόπο στα 
Ίδια Κεφάλαια. 

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

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

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

Ο τρέχων φόρος υπολογίζεται βάσει των φορολογικών ισολογισµών κάθε µιας εκ των εταιριών που περιλαµβάνονται 
στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, σύµφωνα µε τους φορολογικούς νόµους που ισχύουν στην Ελλάδα ή άλλα 
φολογικά πλαίσια εντός των οποίων λειτουργούν οι θυγατρικές εξωτερικού. Η δαπάνη για τρέχοντα φόρο εισοδήµατος 
περιλαµβάνει τον φόρο εισοδήµατος, που προκύπτει βάσει των κερδών της κάθε εταιρίας όπως αναµορφώνονται στις 
φορολογικές της δηλώσεις και προβλέψεις για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις για ανέλεγκτες φορολογικά 
χρήσεις, και υπολογίζεται σύµφωνα µε τους θεσµοθετηµένους ή ουσιαστικά θεσµοθετηµένους φορολογικούς 
συντελεστές. 
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2.22 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.  Ο Όµιλος συµµετέχει σε διάφορα συνταξιοδοτικά προγράµµατα. Οι πληρωµές 
καθορίζονται από την εκάστοτε τοπική νοµοθεσία και τους κανονισµούς των ταµείων.  

Πρόγραµµα καθορισµένων παροχών είναι ένα συνταξιοδοτικό πρόγραµµα το οποίο καθορίζει ένα συγκεκριµένο ποσό 
παροχής συντάξεως που θα εισπράξει ο εργαζόµενος όταν συνταξιοδοτηθεί, το οποίο συνήθως εξαρτάται από έναν ή 
περισσότερους παράγοντες όπως η ηλικία, τα χρόνια προϋπηρεσίας και το ύψος των αποδοχών.  

Πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών είναι ένα συνταξιοδοτικό πρόγραµµα στα πλαίσια του οποίου ο Όµιλος 
πραγµατοποιεί καθορισµένες πληρωµές σε ένα ξεχωριστό νοµικό πρόσωπο. Ο Όµιλος δεν έχει καµία νοµική υποχρέωση 
να πληρώσει επί πλέον εισφορές εάν το ταµείο δεν έχει επαρκή περιουσιακά στοιχεία για να πληρώσει σε όλους τους 
εργαζοµένους τις παροχές που σχετίζονται µε την υπηρεσία τους στην παρούσα και τις προηγούµενες χρονικές 
περιόδους.  

Για τα προγράµµατα καθορισµένων εισφορών ο Όµιλος πληρώνει εισφορές σε ασφαλιστικά ταµεία του δηµοσίου σε 
υποχρεωτική βάση. Ο Όµιλος δεν έχει άλλη υποχρέωση εφόσον έχει πληρώσει τις εισφορές του. Οι εισφορές 
αναγνωρίζονται ως δαπάνες προσωπικού όποτε προκύπτει οφειλή. Εισφορές που προπληρώνονται αναγνωρίζονται σαν 
στοιχείο του ενεργητικού σε περίπτωση που υπάρχει δυνατότητα επιστροφής των χρηµάτων ή συµψηφισµός  µε 
µελλοντικές οφειλές.  

Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισµό για τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών είναι η παρούσα  αξία 
της υποχρέωσης για την καθορισµένη παροχή, κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού, µειωµένη κατά την εύλογη αξία των 
περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος. Η υποχρέωση της καθορισµένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από 
ανεξάρτητο αναλογιστή µε τη χρήση της µεθόδου της προβλεπόµενης πιστωτικής µονάδας (projected unit credit method). 
Η παρούσα αξία της υποχρέωσης καθορισµένων παροχών υπολογίζεται µε προεξόφληση των µελλοντικών χρηµατικών 
εκροών µε συντελεστή προεξόφλησης το επιτόκιο των µακροπροθέσµων υψηλής πιστοληπτικής διαβάθµισης εταιρικών 
οµολόγων που έχουν διάρκεια περίπου ίση µε το συνταξιοδοτικό πρόγραµµα.  

Τα αναλογιστικά κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από εµπειρικές αναπροσαρµογές και αλλαγές σε αναλογιστικές  
παραδοχές χρεώνονται ή πιστώνονται στα λοιπά συνολικά έσοδα κατά την περίοδο την οποία προκύπτουν. 

Το κόστος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται απευθείας στην κατάσταση αποτελεσµάτων. 

(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 το νωρίτερο από τις ακόλουθες ηµεροµηνίες: (α) όταν ο 
Όµιλος δεν µπορεί πλέον να αποσύρει την προσφορά των παροχών αυτών και β) όταν η εταιρεία αναγνωρίζει κόστος 
αναδιάρθρωσης που εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ 37 και συµπεριλαµβάνει την καταβολή των παροχών λήξης. 
Στην περίπτωση µίας προσφοράς που γίνεται για να ενθαρρύνει την εθελουσία αποχώρηση, οι παροχές εξόδου 
υπολογίζονται µε βάση τον αριθµό των εργαζοµένων που αναµένεται να δεχτούν την προσφορά. Παροχές τερµατισµού 
της απασχόλησης που οφείλονται 12 µήνες µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού προεξοφλούνται στην παρούσα αξία 
τους.  

 

2.23 Προβλέψεις 

Οι προβλέψεις 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 
απαιτούµενο ποσό µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα. 
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2.24 Αναγνώριση εσόδων 

Τα έσοδα προέρχονται κυρίως από πωλήσεις ακινήτων, λειτουργικές µισθώσεις 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 µεταβλητά µισθώµατα, όπως ενοίκια βάσει του κύκλου εργασιών των µισθωτών, καταχωρούνται  στα έσοδα στις 
περιόδους που γνωστοποιούνται στην Εταιρία και στον Όµιλο. 

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. 

2.25 ∆ιανοµή µερισµάτων 

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

2.26 Προµηθευτές και λοιποί πιστωτές 

Οι προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα 
επιµετρούνται σύµφωνα µε το αποσβεσµένο κόστος και χρησιµοποιείται η µέθοδος του πραγµατικού επιτοκίου. Οι 
υποχρεώσεις ταξινοµούνται σε βραχυπρόθεσµες αν η πληρωµή επίκειται εντός ενός έτους ή λιγότερο. Εάν όχι 
περιλαµβάνονται στις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις. 

2.27 Έσοδα και Εξοδα από Τόκους   

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευµένη βάση µε τη χρήση της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου. 
Όπου ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού ή µια οµάδα παρόµοιων χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 
ενεργητικού αποµειώνεται, τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται χρησιµοποιώντας το ποσοστό επιτοκίου που 
προεξοφλεί τις µελλοντικές ταµειακές ροές, για σκοπούς υπολογισµού της ζηµίας αποµείωσης. 

Τα έξοδα από τόκους δανεισµού αναγνωρίζονται στα «Χρηµατοοικονοµικά έξοδα» της κατάστασης αποτελεσµάτων µε 
τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. Εξαιρούνται οι δαπάνες δανεισµού που σχετίζονται άµεσα µε την απόκτηση, 
κατασκευή ή παραγωγή παγίων στοιχείων για τα οποία απαιτείται σηµαντικό χρονικό διάστηµα κατασκευαστικής 
περιόδου, οι οποίες προσαυξάνουν το κόστος των παγίων, µέχρι αυτά να καταστούν ουσιαστικά έτοιµα προς χρήση ή 
πώληση. 

Η µέθοδος του πραγµατικού επιτοκίου είναι µία µέθοδος υπολογισµού του αποσβεσµένου κόστους ενός 
χρηµατοοικονοµικού στοιχείου ή µιας χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης και επιµερισµού των εσόδων ή εξόδων από 
τόκους κατά τη διάρκεια της σχετικής περιόδου. Το πραγµατικό επιτόκιο είναι εκείνο το επιτόκιο που προεξοφλεί µε 
ακρίβεια µελλοντικές καταβολές τοις µετρητοίς ή εισπράξεις για τη διάρκεια της αναµενόµενης ζωής του 
χρηµατοοικονοµικού µέσου ή όταν απαιτείται, για συντοµότερο διάστηµα, στην καθαρή λογιστική αξία του 
χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης. Κατά τον υπολογισµό του πραγµατικού επιτοκίου, ο 
Όµιλος υπολογίζει τις ταµειακές ροές λαµβάνοντας υπόψη όλους τους συµβατικούς όρους που διέπουν το 
χρηµατοοικονοµικό µέσο (για παράδειγµα δικαιώµατα προπληρωµών) αλλά δε λαµβάνει υπόψη µελλοντικές πιστωτικές 
ζηµίες. Στον υπολογισµό περιλαµβάνονται όλες οι αµοιβές και οι µονάδες που καταβλήθηκαν ή ελήφθησαν µεταξύ των 
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συµβαλλόµενων που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του πραγµατικού επιτοκίου, τα κόστη συναλλαγής και κάθε 
επαύξηση ή έκπτωση.  

 

3 ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

3.1 Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

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

Η διαχείριση κινδύνων παρακολουθείται από την οικονοµική διεύθυνση και διαµορφώνεται στα πλαίσια κανόνων 
εγκεκριµένων από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Η Οικονοµική ∆ιεύθυνση προσδιορίζει και εκτιµά τους 
χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους σε συνεργασία µε τις υπηρεσίες που αντιµετωπίζουν αυτούς τους κινδύνους. Το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για την γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και ειδικές 
οδηγίες για τη διαχείριση συγκεκριµένων κινδύνων όπως ο κίνδυνος επιτοκίου, ο πιστωτικός κίνδυνος,  η χρήση 
παραγώγων και µη-παραγώγων χρηµατοοικονοµικών εργαλείων, καθώς και τη βραχυπρόθεσµη επένδυση των 
διαθεσίµων. Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση  αποτιµώνται  στο κόστος κτήσης και ως εκ τούτου 
δεν εκτίθενται σε χρηµατοοικονοµικό κίνδυνο. 

 (α) Κίνδυνος αγοράς 

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

i) Συναλλαγµατικός κίνδυνος 

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

Οι συναλλαγές διενεργούνται κυρίως στο τοπικό νόµισµα.  Εάν την 31/12/2015  και την 31/12/2014 το  ΛΕΟΥ 
Ρουµανίας (RON) ήταν υποτιµηµένο/ανατιµηµένο κατά 5% έναντι του ευρώ, ενώ οι λοιπές µεταβλητές παρέµεναν 
σταθερές, οι Ζηµιές προ φόρων του Οµίλου για το 2015 θα ήταν αυξηµένες/µειωµένες  κατά 17.658 ευρώ και 15.976  
ευρώ αντίστοιχα και στο 2014 αυξηµένες/µειωµένες κατά 14.784 ευρώ και 16.340 ευρώ αντίστοιχα, λόγω των 
συναλλαγµατικών ζηµιών/ κερδών κατά τη µετατροπή των απαιτήσεων, υποχρεώσεων και χρηµατικών διαθεσίµων των 
εταιριών που είναι εγκατεστηµένες στη Ρουµανία, από ευρώ σε RON.  

 

Xρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού Ποσά σε RON

Συναλλ. 
Ισοτιµία 

31/12/2015 Ποσά σε € -5% +5%
∆ιαφορά σε € -

5% ∆ιαφορά σε € +5%

Απαιτήσεις 1.399.166 4,5240 309.276 325.554 294.549 16.278 (14.727)

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 279.132 4,5240 61.700 64.948 58.762 3.247 (2.938)

Σύνολο 1.678.298 370.977 390.502 353.311 19.525 (17.666)

Xρηµατοοικονοµικά στοιχεία παθητικού 

Προµηθευτές /Λοιπές υποχρεώσεις 160.491 4,5240 35.476 37.343 33.786 1.867 (1.689)

Σύνολο 160.491 35.476 37.343 33.786 1.867 (1.689)

31-∆εκ-15
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Xρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού Ποσά σε RON

Συναλλ. 
Ισοτιµία 

31/12/2014 Ποσά σε € -5% +5%
∆ιαφορά σε € -

5% ∆ιαφορά σε € +5%

Απαιτήσεις 1.428.756 4,4828 318.719 335.494 303.542 16.775 (15.177)

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 116.573 4,4828 26.005 27.373 24.766 1.369 (1.238)

Σύνολο 1.545.329 344.724 362.867 328.309 18.143 (16.415)

Xρηµατοοικονοµικά στοιχεία παθητικού 

Προµηθευτές /Λοιπές υποχρεώσεις 153.627 4,4828 34.270 36.074 32.638 1.804 (1.632)

Σύνολο 153.627 34.270 36.074 32.638 1.804 (1.632)

31-∆εκ-14

 

 

 

 

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

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

Αναφορικά µε τις µακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις, η ∆ιοίκηση του Οµίλου παρακολουθεί συστηµατικά και σε 
συνεχή βάση τις διακυµάνσεις των επιτοκίων και αξιολογεί την ανάγκη λήψης σχετικών θέσεων για την αντιστάθµιση 
των κινδύνων, όταν και εφόσον αυτοί κρίνονται σηµαντικοί. Για τη µείωση της έκθεσης του Οµίλου σε διακυµάνσεις 
επιτοκίου ο Όµιλος έχει συνάψει συµβόλαια ανταλλαγής επιτοκίου. 

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

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

Ανάλυση Ευαισθησίας ∆ανείων του Οµίλου σε Μεταβολές Επιτοκίων  

Μια ευλόγως πιθανή µεταβολή των επιτοκίων κατά είκοσι πέντε µονάδες βάσης (αύξηση/µείωση 0.25%) θα είχε ως 
αποτέλεσµα την αύξηση / µείωση των ζηµιών προ φόρων της χρήσης του 2015, κρατώντας όλες τις άλλες µεταβλητές 
σταθερές, κατά ευρώ 84 χιλιάδες. (2014: ευρώ 86 χιλιάδες). Στον υπολογισµό έχει συµπεριληφθεί και το δάνειο της 
«ΓΥΑΛΟΥ ΑΕ», για το οποίο γίνεται λογιστκή αντιστάθµιση του κινδύνου, µε σύµβαση ανταλλαγής επιτοκίου.  
Σηµειώνεται ότι η προαναφερθείσα µεταβολή στις προ φόρων ζηµίες  υπολογίζεται στα υπόλοιπα των δανείων στο τέλος 
χρήσης  και δεν περιλαµβάνει την θετική επίπτωση των εισπραχθέντων τόκων από ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα.   
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(β) Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο Όµιλος έχει συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου αναφορικά µε τα έσοδα από ενοίκια που προέρχονται από συµβόλαια 
λειτουργικής µίσθωσης ακίνητης περιουσίας. Ο Όµιλος έχει αναπτύξει πολιτικές, έτσι ώστε να διασφαλίσει ότι οι 
συναλλαγές πραγµατοποιούνται µε πελάτες µε επαρκή πιστοληπτική ικανότητα  

∆υνητικός πιστωτικός κίνδυνος υπάρχει και στα διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα/ δεσµευµένες καταθέσεις  και τις 
επενδύσεις.  Στις περιπτώσεις αυτές, ο κίνδυνος µπορεί να προκύψει από αδυναµία του αντισυµβαλλόµενου να 
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του προς τον Όµιλο. Για την ελαχιστοποίηση αυτού του πιστωτικού κινδύνου, ο Όµιλος, 
στο πλαίσιο εγκεκριµένων πολιτικών από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, θέτει όρια στο βαθµό έκθεσης σε κάθε µεµονωµένο 
χρηµατοοικονοµικό ίδρυµα.  

Η έκθεση του Οµίλου σε πιστωτικό κίνδυνο ανα κατηγορία χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων εχει ως εξής : 

 

31-∆εκ.-15 31-∆εκ.-14 

Απαιτήσεις από ενοίκια 1.070.105 1.082.838 

Λοιπές απαιτήσεις 6.107.957 1.866.565 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
/∆εσµευµένες καταθέσεις 9.629.994 9.584.250 

 

 (δ) Κίνδυνος ρευστότητας 

Για τη διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας, ο Όµιλος προϋπολογίζει και παρακολουθεί τις χρηµατοροές του και ενεργεί 
κατάλληλα ώστε να υπάρχουν ρευστά διαθέσιµα και τραπεζικά πιστωτικά όρια. Ο όµιλος διαθέτει επαρκείς πιστωτικές 
γραµµές για να καλύψει ταµειακές ανάγκες που ενδέχεται να προκύψουν.Η ρευστότητα του Οµίλου παρακολουθείται 
από τη ∆ιοίκηση σε τακτά χρονικά διαστήµατα.  

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η ανάλυση µε τις λήξεις των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων του Οµίλου την 
31 ∆εκεµβρίου 2015 και 2014 αντίστοιχα : 

Εντός 1 Έτους
Μεταξύ 1 και 2 

Ετών

Μεταξύ 2 και 5 
Ετών

Άνω των 5 
Ετών Σύνολο

Προµηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις 2.063.933 160.206 135.526 274.962 2.634.627
∆άνεια 3.360.435 7.206.280 16.587.245 16.076.240 43.230.200

31-∆εκ-15
ΛΗΚΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

 

 

Εντός 1 Έτους
Μεταξύ 1 και 2 

Ετών

Μεταξύ 2 και 5 
Ετών

Άνω των 5 
Ετών Σύνολο

Προµηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις 2.891.641 161.106 99.602 274.318 3.426.667
∆άνεια 3.195.270 3.361.329 20.036.613 19.367.911 45.961.123

31-∆εκ-14
ΛΗΚΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

 

 

 

Tα παραπάνω ποσά απεικονίζονται στις συµβατικές, µη προεξοφλητικές ταµειακές ροές  και ως εκ τούτου δεν 
συµφωνούν µε τα αντίστοιχα ποσά που απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις αναφορικά µε τα κονδύλια 
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις και δάνεια. 

Στην ανάλυση Προµηθευτών και Λοιπών υποχρεώσεων δεν συµπεριλαµβάνονται τα ποσά από Προκαταβολές Πελατών, 
Ασφαλιστικοί Οργανισµοί και λοιποί φόροι/τέλη. 
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3.2 Προσδιορισµός των ευλόγων αξιών 

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

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

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

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

Τα  χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που έχει η Εταιρία και ο Όµιλος είναι τα εξής :  

• τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που αναλύονται στη Σηµείωση 10 και 

• τo παράγωγο χρηµατοοοικονοµικό προϊόν. 

Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο 

Παράγωγα χρηµ/κά προϊόντα            -     1.641.368  - 1.641.368 
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα 
προς πώληση ( σηµ. Νo 10)   1.199.000 1.199.000 

Σύνολο    1.641.368  1.199.000 2.840.368  

 

 

Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση για τη χρήση αφορούν την συµµετοχή µας κατά 11,66% στην 
Εταιρία ATHENS METROPOLITAN EXPO AE.  

Κατά τη διάρκεια της χρήσεως δεν υπήρξαν µεταφορές µεταξύ των Επιπέδων 1 και 2, ούτε µεταφορές εντός και εκτός 
του Επιπέδου 3 για τη µέτρηση της εύλογης αξίας. 

 

3.3 ∆ιαχείριση κεφαλαίων   

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

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

Ο Καθαρός ∆ανεισµός του Οµίλου στις 31/12/2015 σε σχέση µε την 31/12/2014, είναι θετικός και παρουσιάζεται  
αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα: 
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31-∆εκ.-15 31-∆εκ.-14 31-∆εκ.-15 31-∆εκ.-14

Βραχυπρόθεσµος τραπεζικός δανεισµός 1.362.940 981.962 - -

Μακροπρόθεσµος τραπεζικός δανεισµός 32.344.099 33.348.096 11.522.004 9.933.063

Σύνολο δανείων 33.707.039 34.330.058 11.522.004 9.933.063

Μείον: ∆εσµευµένες καταθέσεις 9.061.450 6.603.598 - -

Μείον: Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 568.544 2.980.653 136.806 428.775

Καθαρός ∆ανεισµός 24.077.046 24.745.808 11.385.198 9.504.288

Σύνολο Καθαρής Θέσης 95.015.606 92.938.864 51.449.480 53.004.475

Σύνολο Κεφαλαίων 119.092.652 117.684.672 62.834.678 62.508.762

∆είκτης Κεφαλαιακής Μόχλευσης 0,202 0,210 0,181 0,152

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

 

Σηµείωση: 

Ο δείκτης κεφαλαιακής µόχλευσης στις 31.12.2015 για τον Όµιλο υπολογίζεται σε 20% (31.12.2014 : 21%), αντίστοιχα 
για την εταιρία ο δείκτης κεφαλαιακής µόχλευσης στις 31.12.2015 υπολογίζεται σε 18% (31.12.2014 : 15%). Ο δείκτης 
αυτός υπολογίζεται ως το πηλίκο του καθαρού εταιρικού δανεισµού (ήτοι, συνολικές µακροπρόθεσµες και 
βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις προς τράπεζες µείον ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα) προς το σύνολο των κεφαλαίων 
(ήτοι, σύνολο καθαρής θέσης πλέον καθαρός δανεισµός). 

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

 

4 Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της διοικήσεως 

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

4.1 Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές 

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

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

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

 Τα επενδυτικά ακίνητα εξετάζονται για τυχόν αποµείωση όταν τα γεγονότα ή οι µεταβολές των συνθηκών υποδεικνύουν 
ότι η λογιστική τους αξία µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη. Όπου η ανακτήσιµη αξία είναι µικρότερη της λογιστικής 
αξίας τους, τα επενδυτικά ακίνητα αποµειώνονται στο ανακτήσιµο ποσό. Ο Όµιλος αξιολογεί κατά την κρίση του κατά 
πόσο υπάρχουν βάσιµες και αντικειµενικές ενδείξεις ότι ένα επενδυτικό ακίνητο έχει υποστεί αποµείωση.  Οι εύλογες 
αξίες των επενδύσεων σε ακίνητα προσδιορίζονται µε την εφαρµογή των µεθόδων  αποτίµησης προεξόφλησης 
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ταµειακών ροών,  κτηµαταγοράς και υπολειµµατικής αξίας.  Ο Όµιλος χρησιµοποιεί παραδοχές, οι οποίες κατά κύριο 
λόγο βασίζονται στις συνθήκες της αγοράς που επικρατούν, κατά την ηµεροµηνία κατάρτισης του Ισολογισµού. 

Οι κύριες παραδοχές που θεµελιώνουν τις εκτιµήσεις της ∆ιοίκησης για τον προσδιορισµό της εύλογης αξίας είναι αυτές 
που σχετίζονται µε την είσπραξη συµβατικών ενοικίων, προσδοκώµενα µελλοντικά ενοίκια στην αγορά, κενές περίοδοι, 
υποχρεώσεις συντήρησης, καθώς και κατάλληλα προεξοφλητικά επιτόκια. Αυτές οι εκτιµήσεις συγκρίνονται 
συστηµατικά µε πραγµατικά στοιχεία από την αγορά, µε πραγµατοποιηθείσες συναλλαγές της Εταιρείας και µε εκείνες 
που ανακοινώνονται από την αγορά. 

Τα προσδοκώµενα µελλοντικά ενοίκια προσδιορίζονται βάσει των τρεχόντων ενοικίων όπως ισχύουν στην αγορά, για 
παρεµφερή ακίνητα, στην ίδια τοποθεσία και κατάσταση.  

 

 (β) Φόρος εισοδήµατος 

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

 

 

 

5 Πληροφόρηση κατά τοµέα 

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2015 και 2014, ο Όµιλος δραστηριοποιείται,  στον τοµέα της εκµετάλευσης ακινήτων:  

 

Η διοίκηση της εταιρείας έχει καθορίσει τους τοµείς δραστηριότητας µε βάση τις επιµέρους εσωτερικές 
χρηµατοοικονοµικές αναφορές που επισκοπεί. Οι ανωτέρω αναφορές χρησιµοποιούνται για τη διάθεση των πόρων και 
την αξιολόγηση  της απόδοσης κάθε τοµέα.Τα κριτήρια που χρησιµοποιούνται για την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων 
του Οµίλου ποικίλουν ανάλογα µε την φύση και τις ιδιαιτερότητες του κάθε τοµέα λαµβάνοντας υπόψη τους εκάστοτε 
κινδύνους, τις υπάρχουσες ταµειακές ανάγκες καθώς και πληροφορίες σχετικές µε τα προϊόντα και τις αγορές.  
 
Οι δραστηριότητες του Οµίλου αφορούν τον επιχειρηµατικό τοµέα της ακίνητης περιουσίας σε Ελλαδα και Ρουµανία.  
 

 

Τα αποτελέσµατα κατά γεωγραφικό τοµέα για το έτος 2015 είχαν ως εξής: 

Ενοποιηµένα στοιχεία πληροφόρησης κατά 
τοµέα χρήσης 01/01-31/12/2015 Ελλάδα Ρουµανία Σύνολο 

Πωλήσεις (µικτές & καθαρές) 6.518.361 - 6.518.361

Μεικτά κέρδη (ζηµίες) ανά τοµέα 4.619.271 - 4.619.271

Έξοδα ∆ιοίκησης (2.152.183) (61.537) (2.213.720)

Αποµειώσεις συµµετοχών & λοιπές αποµειώσεις 211.000 (2.661.772) (2.450.772)

Άλλα έσοδα/ (έξοδα) Εκµετάλλευσης - καθαρά 4.222.267 60.091 4.282.358

Λειτουργικά κέρδη 6.900.355 (2.663.218) 4.237.137

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα/ (έξοδα) - καθαρά (2.220.098) (1.775) (2.221.873)

Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων 4.680.257 (2.664.993) 2.015.264

Φόρος εισοδήµατος 7.113 (1.803) 5.310

Καθαρό κέρδος/(ζηµία) 4.687.369 (2.666.796) 2.020.574
 

 



 

REDS Ανώνυµη Εταιρία Ανάπτυξης Ακινήτων & Υπηρεσιών 
                                                                   Ετήσια Οικονοµική Έκθεση  
                για τη χρήση  από 1η Ιανουαρίου έως  31η  ∆εκεµβρίου 2015 

(όλα τα ποσά είναι σε ευρώ) 
  

                                                 

                       

(52) / (79) 

Το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού  κατανέµεται  γεωγραφικά  για το έτος έως 31 ∆εκεµβρίου 2015  ως εξής: 

 

Ελλάδα Ρουµανία Σύνολο 

Σύνολο Eνεργητικού 119.688.728 13.616.660 133.305.388

Σύνολο υποχρεώσεων 38.252.534 37.247 38.289.781  

 

 

Τα αποτελέσµατα κατά γεωγραφικό τοµέα για το έτος  2014 είχαν ως εξής: 

 

Ενοποιηµένα στοιχεία πληροφόρησης κατά 
τοµέα χρήσης 01/01-31/12/2014 Ελλάδα Ρουµανία Σύνολο 

Πωλήσεις (µικτές & καθαρές) 5.640.792 - 5.640.792

Μεικτά κέρδη (ζηµίες) ανά τοµέα 3.863.659 - 3.863.659

Έξοδα ∆ιοίκησης (1.923.769) (295.486) (2.219.255)

Αποµειώσεις συµµετοχών & λοιπές αποµειώσεις (779.500) - (779.500)

Άλλα έσοδα/ (έξοδα) Εκµετάλλευσης - καθαρά (741.663) (7.140) (748.803)

Λειτουργικά κέρδη 418.727 (302.626) 116.101

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα/ (έξοδα) - καθαρά (2.057.640) (4.091) (2.061.731)

Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων (1.638.914) (306.716) (1.945.630)

Φόρος εισοδήµατος 1.070.857 (3) 1.070.854

Καθαρό κέρδος/(ζηµία) (568.057) (306.719) (874.776)
 

 

 

 

 

Το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού κατανέµεται  γεωγραφικά  για το έτος έως 31 ∆εκεµβρίου 2014  ως εξής: 

Ελλάδα Ρουµανία Σύνολο 

Σύνολο Eνεργητικού 116.095.339 16.766.014 132.861.352

Σύνολο υποχρεώσεων 39.855.924 66.564 39.922.489  
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6 Επενδύσεις σε  ακίνητα 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Κόστος

1 Ιανουαρίου 2014 124.562.924 11.177.332

Συνναλαγµατικές διαφορές (53.280) -

Προσθήκες 103.244 -

Πωλήσεις/∆ιαγραφές (690.350) (690.350)

31  ∆εκεµβρίου 2014 123.922.538 10.486.982

1 Ιανουαρίου 2015 123.922.538 10.486.982

Συνναλαγµατικές διαφορές (179.816) -

Προσθήκες 18.499 -

Πωλήσεις/∆ιαγραφές - -

Αποµείωση (2.250.772) (379.000)

31  ∆εκεµβρίου 2015 121.510.449 10.107.982

Συσσωρευµένες αποσβέσεις

1 Ιανουαρίου 2014 (4.260.734) (159.369)

Συνναλαγµατικές διαφορές 838 -

Αποσβέσεις περιόδου (1.398.907) (15.500)

31  ∆εκεµβρίου 2014 (5.658.801) (174.869)

1 Ιανουαρίου 2015 (5.658.801) (174.869)

Αποσβέσεις περιόδου (1.191.680) (15.500)

31  ∆εκεµβρίου 2015 (6.850.482) (190.369)

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2014 118.263.734 10.312.113

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2015 114.659.964 9.917.613  

 

 

• Επί των ακινήτων του Οµίλου REDS AE δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη, µε εξαίρεση  των ακινήτων της 
θυγατρικής εταιρίας «ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ», και συγκεκριµένα επί των οικοδοµικών 
τετραγώνων ΟΤΕ71 και ΟΤΕ72 στη θέση Γυαλού στα Σπάτα Αττικής, στα οποία έχει εγγραφεί η υπ΄άριθµ. 
29547/01.04.2011 υποθήκη ποσού € 42εκ. σε ασφάλεια της από 28/2/2011 Σύµβασης Οµολογιακού ∆ανείου και της 
θυγατρικής «ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ» και συγκεκριµένα επί των ακινήτων της εταιρίας στο Κτήµα «Καµπά» 
συνολικού ποσού 14,6εκ. ευρώ περίπου, σε ασφάλεια της από 29/4/2014 Σύµβασης Οµολογιακού ∆ανείου 
συνολικού ποσού 10,4 εκ. ευρώ 
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Πληροφορίες αναφορικά µε τις µεθόδους αποτίµησης των επενδυτικών ακινήτων ανά κατηγορία λειτουργικού τοµέα και 
γεωγραφικής ζώνης  του Οµίλου : 

Χώρα Τοµέας Κατηγορία Ακινήτου
Κατηγοριοποίηση 
Εύλογης Αξίας

Εύλογη Αξία 
31/12/2015 Μέθοδος Εκτίµησης

Στοιχεία προσδιορισµού 
αξίας

Ελλάδα Ανάπτυξης, γης και ακινήτων Οικοπεδικές Εκτάσεις 3          9.000.000   
Μέθοδος Κτηµαταγοράς, Μέθοδος 
υπολειµµατικής αξίας Τιµή Τ.Μ.

Ελλάδα Ανάπτυξης, γης και ακινήτων Κτίριο 3          1.500.000   
Μέθοδος Κτηµαταγοράς, Μέθοδος 
υπολειµµατικής αξίας Τιµή Τ.Μ.

Ελλάδα Ανάπτυξης, γης και ακινήτων Οικοπεδική Έκταση 3        39.000.000   Μέθοδος της υπολειµµατικής αξίας Τιµή Τ.Μ.

Ελλάδα Ανάπτυξης, γης και ακινήτων Εµπορικό Πάρκο 3        55.000.000   
Μέθοδος προεξοφληµένων 
ταµειακών ροών

Επιτόκιο 
προεξόφλησης/Κεφαλαιακή 

απόδοση εξόδου στη λήξη της 
περιόδου (exit yield)/ Αγοραίο 

µίσθωµα

Ρουµανία Ανάπτυξης, γης και ακινήτων Οικοπεδικές Εκτάσεις 3        13.103.768   Μέθοδος Κτηµαταγοράς Τιµή Τ.Μ.

Σύνολο 117.603.768

 

 

Στον κάτωθι πίνακα αναλύονται οι επενδύσεις σε ακίνητα του Οµίλου ανά λειτουργικό τοµέα και γεωγραφική ζώνη της 
Εταιρίας και του Οµίλου: 

 

XΩΡΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑ 31-∆εκ-15 31-∆εκ-14

Χρήση

Εµπορικό 
Πάρκο

Οικοπεδικές 
Εκτάσεις Κτίριο

Οικοπεδικές 
Εκτάσεις Σύνολο Σύνολο

Κατηγοριοποίηση Εύλογης Αξίας 3 3 3 3

Εύλογη Αξία 31/12/2015 55.000.000 48.000.000 1.500.000 13.103.768 117.603.768 124.177.001

Κέρδη / Ζηµιές από αποτίµηση 1.000.000 (379.000) (210.000) (2.661.772) (2.250.772) -

ΕΛΛΑ∆Α

Ο OΜΙΛΟΣ

 

 

XΩΡΑ 31-∆εκ-15 31-∆εκ-14

Χρήση Κτίριο Οικοπεδικές Εκτάσεις Σύνολο Σύνολο

Κατηγοριοποίηση Εύλογης Αξίας 3 3

Εύλογη Αξία 31/12/2015 1.500.000 8.771.000 10.271.000 11.865.950

Κέρδη / Ζηµιές από αποτίµηση - (379.000) (379.000) -

ΕΛΛΑ∆Α

H ΕΤΑΙΡΙΑ
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7 Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 

Μεταφορικά 
µέσα 

Μηχ/κός 
Εξοπλισµός

Έπιπλα και 
εξαρτήµατα Σύνολο

Κόστος

1 Ιανουαρίου 2014 21.506 70.303 556.660 648.471

Προσθήκες - - 15.216 15.216

Συναλλαγµατικές διαφορές - - (135) (135)

31 ∆εκεµβρίου 2014 21.506 70.303 571.742 663.552

1 Ιανουαρίου 2015 21.506 70.303 571.742 663.552

Εξαγορά / απορρόφηση θυγατρικής - - - -

Συναλλαγµατικές διαφορές - - (464) (464)

31 ∆εκεµβρίου 2015 21.506 70.303 571.278 663.088

Συσσωρευµένες αποσβέσεις

1 Ιανουαρίου 2014 (14.052) (16.141) (542.253) (572.447)

Αποσβέσεις χρήσης (1.944) (6.562) (10.625) (19.131)

Συναλλαγµατικές διαφορές - - 127 127

31 ∆εκεµβρίου 2014 (15.996) (22.703) (552.751) (591.451)

1 Ιανουαρίου 2015 (15.996) (22.703) (552.751) (591.451)

Αποσβέσεις χρήσης (1.944) (6.562) (7.082) (15.588)

Συναλλαγµατικές διαφορές - - 444 444

31 ∆εκεµβρίου 2015 (17.940) (29.265) (559.389) (606.594)

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2014 5.510 47.600 18.527 72.101

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2015 3.566 41.038 11.889 56.493

Ο ΟΜΙΛΟΣ
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Μεταφορικά 
µέσα 

Μηχ/κός 
Εξοπλισµός

Έπιπλα και 
εξαρτήµατα Σύνολο

Κόστος

1 Ιανουαρίου 2014 19.506 103 478.763 498.372

31 ∆εκεµβρίου 2014 19.506 103 478.763 498.372

1 Ιανουαρίου 2015 19.506 103 478.763 498.372

31 ∆εκεµβρίου 2015 19.506 103 478.763 498.372

Συσσωρευµένες αποσβέσεις

1 Ιανουαρίου 2014 (14.032) (103) (470.559) (484.694)

Αποσβέσεις χρήσης (1.704) - (2.404) (4.108)

31 ∆εκεµβρίου 2014 (15.736) (103) (472.963) (488.802)

1 Ιανουαρίου 2015 (15.736) (103) (472.963) (488.802)

Αποσβέσεις χρήσης (1.704) - (2.404) (4.108)

31 ∆εκεµβρίου 2015 (17.440) (103) (475.367) (492.910)

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2014 3.770 0 5.800 9.570

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2015 2.066 0 3.396 5.462

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
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8 Ασώµατες Ακινητοποιήσεις 

 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ
Λογισµικό Λογισµικό 

Κόστος

1 Ιανουαρίου 2014 107.655 90.504

Προσθήκες 28 -

Συναλλαγµατικές διαφορές (31) -

31 ∆εκεµβρίου 2014 107.652 90.504

1 Ιανουαρίου 2015 107.652 90.504

Προσθήκες - -

Συναλλαγµατικές διαφορές (108) -

31 ∆εκεµβρίου 2015 107.544 90.504

Συσσωρευµένες αποσβέσεις

1 Ιανουαρίου 2014 (104.633) (90.504)

Αποσβέσεις χρήσης (897) -

Συναλλαγµατικές διαφορές 31 -

31 ∆εκεµβρίου 2014 (105.498) (90.504)

1 Ιανουαρίου 2015 (105.498) (90.504)

Αποσβέσεις χρήσης (874) -

Συναλλαγµατικές διαφορές 108 -

31 ∆εκεµβρίου 2015 (106.265) (90.504)

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2014 2.153 -

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2015 1.278 -
 

 

 

 

 

 

 



 

REDS Ανώνυµη Εταιρία Ανάπτυξης Ακινήτων & Υπηρεσιών 
                                                                   Ετήσια Οικονοµική Έκθεση  
                για τη χρήση  από 1η Ιανουαρίου έως  31η  ∆εκεµβρίου 2015 

(όλα τα ποσά είναι σε ευρώ) 
  

                                                 

                       

(58) / (79) 

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 

31.12.2015
Αξία συµµετοχής 

31.12.2014 Εδρα Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις

ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. 100% 12.488.428 12.425.325 ΕΛΛΑ∆Α 2010, 2011-2014 (*),2015

ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ  Α.Ε. 100% 20.153.110 20.153.110 ΕΛΛΑ∆Α 2010, 2011-2014 (*),2015

PMS PROPERTY MANAGEMENT Α.Ε. 100% 228.126 228.126 ΕΛΛΑ∆Α 2010, 2011-2013 (*), 2014-2015

KARTEREDA HOLDINGS LTD Έµµεσα 100% - 9.034.000 ΚΥΠΡΟΣ 2006-2014

CORREA  HOLDINGS LTD Έµµεσα 100% - 7.739.000 ΚΥΠΡΟΣ 2006-2014

CLH ESTATE Srl 100% 6.934.000 - ΡΟΥΜΑΝΙΑ 2006-2015

PROFIT CONSTRUCT Srl 100% 6.670.991 - ΡΟΥΜΑΝΙΑ 2006-2015

Σύνολο 46.474.655 49.579.561  

 

• Με αστερίσκκο (*) σηµειώνονται οι χρήσεις για τις οποίες έλαβαν πιστοποιητικό φορολογικής συµµόρφωσης οι εταιρίες του 
Οµίλου που ελέγχονται υποχρεωτικά από ελεγκτικά γραφεία. 

Στην  Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 13/1/2015 η εταιρία KARTEREDA HOLDINGS LTD, µε έδρα την 
Κύπρο, αποφάσισε την εκούσια εκκαθάριση αυτής. Επίσης την ίδια ηµεροµηνία στην Εκτακτη Γενική Συνέλευση των 
Μετόχων της, η εταιρία  CORREA HOLDINGS LTD, µε έδρα την Κύπρο, αποφάσισε την εκούσια εκκαθάριση αυτής.  

Με την από 7/12/2015  συνεδρίαση της   Έκτακτης  Γενικής Συνένελευσης  της  «ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ» αποφασίστηκε η 
αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου κατά ποσό € 63.102,5. 

Την 31/12/2015 η Εταιρία προχώρησε σε αποµείωση συνολικού ποσού 3,1 εκ. ευρώ, των συµµετοχών της στις θυγατρικές εταιρίες στη 
Ρουµανία, λόγω της µείωσης των περιουασιακών στοιχείων  των εταιριών. Για την εταιρία CLH ESTATE Srl, η αποµείωση ανέρχεται 
σε 2,1 εκ. ευρώ και για την  PROFIT CONTRUCT Srl η αποµείωση ανέρχεται σε 1 εκ. ευρώ.  

 

10 Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση  

Τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία περιλαµβάνουν τα κατωτέρω :  

 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ
Μη εισηγµένοι 
τίτλοι

Μη εισηγµένοι 
τίτλοι

Μη εισηγµένοι τίτλοι

1 Ιανουαρίου 2014 1.199.025 1.199.025

Προσθήκες 19.900 19.900

Αποµείωση (19.900) (19.900)

31 ∆εκεµβρίου 2014 1.199.025 1.199.025

1 Ιανουαρίου 2015 1.199.025 1.199.025

Προσαρµογή αξίας (25) (25)

31 ∆εκεµβρίου 2015 1.199.000 1.199.000  
 

Τα εναποµείναντα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση αφορούν εξ’ ολοκλήρου  τη συµµετοχή  µε  
ποσοστό 11,66% στην εταιρία ATHENS METROPOLITAN EXPO AE.  

Ο ανωτέρω τίτλος,  δεν είναι διαπραγµατεύσιµος  σε οργανωµένη αγορά.  
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11 Αποθέµατα 

31-∆εκ-15 31-∆εκ-14 31-∆εκ-15 31-∆εκ-14

Τελικά προϊόντα 879.429  879.429  879.429  879.429  

Πωλήσεις (434.966) - (434.966) -

Μείον:  Προβλέψεις αποµείωσης αποθεµάτων (236.820) (462.877) (236.820) (462.877)
Συνολική καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία 207.643  416.552  207.643  416.552  

Η µεταβολή της πρόβλεψης για αποµείωση αποθεµάτων 
έχει ως εξής:

31-∆εκ-15 31-∆εκ-14 31-∆εκ-15 31-∆εκ-14

Πρόβλεψη αποµείωσης αποθεµάτων 1/1 462.877 362.877 462.877 362.877

Χρησιµοποιηθείσα πρόβλεψη (226.057) - (226.057) -

Πρόσθετη πρόβλεψη - 100.000 - 100.000
Πρόβλεψη αποµείωσης αποθεµάτων 31/12 236.820 462.877 236.820 462.877

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

Κατά τη διάρκεια της χρήσης η εταιρία προέβη σε πώληση µιας εκ των δύο κατοικιών που διατηρεί   στο  συγκρότηµα 
«Αmpelia». 

 

 

 

12 Απαιτήσεις 

31-∆εκ-15 31-∆εκ-14 31-∆εκ-15 31-∆εκ-14

Πελάτες 1.162.691 1.172.053 92.586 89.215

Πελάτες - συνδεδεµένα µέρη 240.502 440.503 882.289 1.082.289

1.403.194  1.612.556  974.875  1.171.504  

∆άνεια σε συνδεδεµένα µέρη - - - -

Λοιπές Απαιτήσεις 5.774.869 1.336.847 5.218.870 814.050

Σύνολο 7.178.063 2.949.404 6.193.745 1.985.553

Λοιπές µακροπρόθεσµες  απαιτήσεις 248.392 448.392 175.192 375.192

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 6.929.670 2.501.011 6.018.552 1.610.361

Σύνολο 7.178.063 2.949.404 6.193.745 1.985.553

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

∆εν υπάρχει συγκέντρωση του πιστωτικού κινδύνου σε σχέση µε τις απαιτήσεις από πελάτες, καθώς οι απαιτήσεις από 
πελάτες του  Οµίλου  προέρχονται κυρίως  από συµβολαιογραφικές πωλήσεις και µισθωτές µε επαρκή πιστοληπτική 
ικανότητα. Επιπλέον σε σηµαντικά υπόλοιπα, έχουν ληφθεί εγγυήσεις ως εξασφάλιση για τη µείωση του πιστωτικού  
κινδύνου. 
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Ο λογαριασµός «Λοιπές απαιτήσεις» αναλύεται ως εξής :  

Λοιπές απαιτήσεις 31-∆εκ-15 31-∆εκ-14 31-∆εκ-15 31-∆εκ-14

Ελληνικό ∆ηµόσιο: παρακρατούµενοι & προκαταβλητέοι φόροι 76.821 68.818 23.615 25.143

Ελληνικό ∆ηµόσιο: Χρεωστικό ΦΠΑ 442.367 489.179 133.138 170.508

Λοιπές απαιτήσεις από φορείς  (*) 4.634.782 - 4.634.782 -

Παρακρατούµενος φόρος µερισµάτων 6.966 6.966 6.966 6.966

Λογ/σµός διαχείρισης προκαταβολών & πιστώσεων 14.905 18.506 2.109 7.659

Επιταγές (µεταχρονολογηµένες) εισπρακτέες 95.189 - - -

Έξοδα επόµενων χρήσεων 17.094 34.623 13.155 770

Προκαταβολές προµηθευτών / πιστωτών 8.547 24.078 155 983

Λοιποί χρεώστες 478.197 694.676 404.950 602.021

Σύνολο 5.774.869 1.336.847 5.218.870 814.050

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 (*) Η  Εταιρία   προέβει σε αναγνώριση εσόδου 4,7 εκ. ευρώ περίπου,  βάσει της δηµοσιευθείσας  10274/2015 
Απόφασης του Μονοµελούς Εφετείου Αθηνών, σύµφωνα µε την οποία υποχρεώθηκε ο ∆ήµος Παλλήνης  στην καταβολή 
της αποζηµίωσης απαλλοτριωθείσας έκτασης 8,8 χιλ. τµ, στο Τρίγωνο Κάντζας.   

 

Η ανάλυση ενηλικίωσης των υπολοίπων Πελατών στις 31 ∆εκεµβρίου 2015 και 31 ∆εκεµβρίου 2014 έχει ως εξής: 

31-∆εκ-15 31-∆εκ-14 31-∆εκ-15 31-∆εκ-14

0-3 µήνες 879.550 1.061.699 3.112 -

3-6 µήνες 45.334 7.664 259 -

6 µήνες - 1 έτος 133.139 6.880 - -

1 - 2 έτη 11.046 6.595 - -

2 - 3 έτη 4.408 54.291 - 61.037

Πάνω από 3 έτη 829.718 775.427 1.471.504 1.410.467

1.903.194 1.912.556 1.474.875 1.471.504

Μείον: Προβλέψης αποµείωσης (500.000) (300.000) (500.000) (300.000)

Καθαρές απαιτήσεις πελατών 1.403.194 1.612.556 974.875 1.171.504

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

Οι πελάτες και λοιπές απαιτήσεις του Οµίλου την 31.12.2015 ανέρχονταν σε ποσό ευρώ 7.178.063 εκ των οποίων ποσό 
309.276 ήταν σε RON Ρουµανίας.  Την αντίστοιχη χρήση της 31.12.2014 από το ποσό των  ευρώ 2.949.404 ποσό 
318.719 ήταν σε RON Ρουµανίας.  

13 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

31-∆εκ-15 31-∆εκ-14 31-∆εκ-15 31-∆εκ-14

∆ιαθέσιµα στο ταµείο 7.389 14.564 64 4.404

Καταθέσεις όψεως 561.155 2.966.088 136.742 424.371
568.544 2.980.653 136.806 428.775

Η ΕΤΑΙΡΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ
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Ο ακόλουθος πίνακας απεικονίζει τα ποσοστά καταθέσεων ανά κλάση πιστοληπτικής αξιολόγησης από την εταιρία 
Standard & Poor (S&P) την 31.12.2015 και το 2014 αντίστοιχα. 

Rating Χρηµατοπιστωτικού 
Ιδρύµατος (S&P)

Ποσοστό καταθέσεων 
όψεως και 

προθεσµίας την 
31.12.2015

Ποσοστό 
καταθέσεων όψεως 
και προθεσµίας την 

31.12.2014

SD 99,2% -

CCC - 94,1%

NR 0,8% 5,9%

ΣΥΝΟΛΟ 100,00% 100,00%  

 

Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα αναλύονται στα εξής νοµίσµατα: 

31-∆εκ-15 31-∆εκ-14 31-∆εκ-15 31-∆εκ-14

ΕΥΡΩ 506.844 2.954.648 136.806 428.775

ΛΕΟΥ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ (RON) 61.700 26.005 - -

Σύνολο 568.544 2.980.653 136.806 428.775

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

14 ∆εσµευµένες καταθέσεις  

Οι ∆εσµευµένες Καταθέσεις του Οµίλου ανέρχονται στις 31.12.2015 σε ευρώ 9.061.450  και στις 31.12.2014 σε ευρώ 
6.603.598. Το σύνολο αυτών προέρχεται από τη θυγατρική εταιρεία ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ.  

Οι δεσµευµένες καταθέσεις αυτοχρηµατοδοτούµενων ή συγχρηµατοδοτούµενων έργων  (όπως π.χ. Smart Park) αφορούν 
είτε λογαριασµούς εσόδων όπου κατατίθενται τα έσοδα του έργου πριν την κάλυψη των εγκεκριµένων δαπανών ή 
λογαριασµούς εξυπηρέτησης βραχυπρόθεσµων τοκοχρεολυσίων για την αποπληρωµή των επόµενων χρονικά 
τοκοχρεωλυτικών δόσεων των δανείων.  

 

15 Μετοχικό κεφάλαιο και αποθεµατικό υπέρ το άρτιο 

Αριθµός 
µετοχών

Ονοµαστική 
αξία µετοχών

Μετοχικό 
Κεφάλαιο

Αποθεµατικό 
υπέρ το άρτιο Σύνολο

1 Ιανουαρίου 2014 57.434.884 1,31 75.239.698 1.434.519 76.674.217

31 ∆εκεµβρίου 2014 57.434.884 1,31 75.239.698 1.434.519 76.674.217

1 Ιανουαρίου 2015 57.434.884 1,31 75.239.698 1.434.519 76.674.217

31 ∆εκεµβρίου 2015 57.434.884 1,31 75.239.698 1.434.519 76.674.217  
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16 Αποθεµατικά 

Τακτικό 
αποθεµατικο

Ειδικά & έκτακτα 
αποθεµατικά

Αφορολόγητα 
αποθεµατικά

Λοιπά 
αποθεµατικά

Αποθεµατικό 
Συν/κών 
διαφορών

Αποθεµατικό 
αντιστάθµισης 
ταµειακών ροών

Αποθεµατικό 
αναλογιστικών 
κερδών/(ζηµιών) Σύνολο

1 Ιανουαρίου 2014 1.324.917 3.380.223 453.540 (357.441) (1.418.615) (1.631) (49.371) 3.331.622

Aντιστάθµιση ταµειακών ροών - - - - (1.255.854) - (1.255.854)
Προσαρµογή αναταξινόµησης στα 
αποτελέσµατα - - - 359.600 - - - 359.600

Συναλλαγµατικές διαφορές - - - - (52.763) - - (52.763)

Aναλογιστικά κέρδη/ζηµίες - - - - - - (19.476) (19.476)
31 ∆εκεµβρίου 2014 1.324.917 3.380.223 453.540 2.159 (1.471.378) (1.257.485) (68.846) 2.363.129

1 Ιανουαρίου 2015 1.324.917 3.380.223 453.540 2.159 (1.471.378) (1.257.485) (68.846) 2.363.129

Aντιστάθµιση ταµειακών ροών - - - - 231.859 - 231.859

Συναλλαγµατικές διαφορές - - - - (181.167) - - (181.167)

Aναλογιστικά κέρδη/ζηµίες - - - - - - 5.477 5.477
31 ∆εκεµβρίου 2015 1.324.917 3.380.223 453.540 2.159 (1.652.545) (1.025.626) (63.370) 2.419.298

Ο ΟΜΙΛΟΣ

 

Τακτικό 
αποθεµατικο

Ειδικά & έκτακτα 
αποθεµατικά

Αφορολόγητα 
αποθεµατικά

Λοιπά 
αποθεµατικά

Αποθεµατικό 
αναλογιστικών 
κερδών/(ζηµιών) Σύνολο

1 Ιανουαρίου 2014 1.240.002 3.387.277 453.540 (359.600) (48.246) 4.672.973

Aναλογιστικά κέρδη/ζηµίες - - - - (16.306) (16.306)
Προσαρµογή αναταξινόµησης στα 
αποτελέσµατα - - - 359.600 - 359.600
31 ∆εκεµβρίου 2014 1.240.002 3.387.277 453.540 - (64.552) 5.016.267

1 Ιανουαρίου 2015 1.240.002 3.387.277 453.540 - (64.552) 5.016.267

Aναλογιστικά κέρδη/ζηµίες - - - - 5.377 5.377
31 ∆εκεµβρίου 2015 1.240.002 3.387.277 453.540 - (59.175) 5.021.644

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

 

 

 (α) Τακτικό αποθεµατικό 

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

 

(β) Έκτακτα αποθεµατικά 

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

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

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

 

17 Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

31-∆εκ-15 31-∆εκ-14 31-∆εκ-15 31-∆εκ-14

Προµηθευτές 265.827 512.773 11.171 11.362

∆εδουλευµένοι τόκοι 424.120 420.635 134.216 61.293

∆εδουλευµένα έξοδα 138.384 - 20.548 -

Ασφαλιστικοί οργανισµοί και λοιποί φόροι/ τέλη 361.063 321.964 107.485 54.540

Ληφθείσες εγγυήσεις ακινήτων 570.695 535.026 - -

Λοιπές υποχρεώσεις 303.092 375.752 155.608 198.325

Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένα µέρη 571.445 1.260.517 567.132 478.067

Σύνολο 2.634.627 3.426.667 996.160 803.587

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 570.695 535.026 - -

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 2.063.933 2.891.641 996.160 803.587

Σύνολο 2.634.627 3.426.667 996.160 803.587

Η ΕΤΑΙΡΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ

 

 

 

Για την κλειόµενη χρήση, ο λογαριασµός «Λοιπές υποχρεώσεις» ποσού ευρώ 303,09 χιλ. περιλαµβάνει ποσό 46,42 χιλ. 
από «Λοιπούς πιστωτές»,  93,09  χιλ. από «Προκαταβολές πελατών»,  140,13 χιλ. «∆ικαιούχοι αµοιβών από παροχή 
υπηρεσίας και αποδοχές προσωπικού πληρωτέες», 10,75 χιλ. από «Υποχρεώσεις σε υπεργολάβους» και ποσό 12,70 χιλ. 
από «∆ικαιούχους χρηµ/κών εγγυήσεων». 

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

Οι προµηθευτές  και λοιπές υποχρεώσεις  του Οµίλου την 31.12.2015 ανέρχονται σε ποσό ευρώ 2.634.627  εκ των 
οποίων ποσό  35.476  ήταν RON Ρουµανίας. Την αντίστοιχη χρήση την  31.12.2014 το συνολικό ποσό των υποχρεώσεων 
ανερχόταν σε ποσό ευρώ 3.426.667  εκ των οποίων ποσό 34.270  ήταν σε RON Ρουµανίας.  Η λογιστική αξία των 
υποχρεώσεων δεν διαφέρει σηµαντικά από την εύλογη αξία.   

 

18 ∆άνεια  

Όλα τα δάνεια είναι κυµαινόµενου επιτοκίου. Ο Όµιλος είναι εκτεθειµένος στις διακυµάνσεις των επιτοκίων που 
επικρατούν στην αγορά και τα οποία επηρεάζουν τη χρηµατοοικονοµική του θέση και τις ταµειακές ροές. Το κόστος 
δανεισµού δύναται να αυξάνεται ή να µειώνεται ως αποτέλεσµα τέτοιων διακυµάνσεων. Για το λόγο αυτό έχει επιλεχθεί 
η χρήση παραγώγων και η λογιστική αντιστάθµιση ταµειακών ροών. 
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31-∆εκ-15 31-∆εκ-14 31-∆εκ-15 31-∆εκ-14

Μακροπρόθεσµος δανεισµός

Οµολογιακό ∆άνειο 32.334.099 33.348.096 10.282.004 9.933.063

Από συνδεδεµένα µέρη 10.000 - 1.240.000 -

Σύνολο µακροπρόθεσµων δανείων 32.344.099 33.348.096 11.522.004 9.933.063

Βραχυπρόθεσµα δάνεια

Οµολογιακό ∆άνειο 1.362.940 981.962 - -

Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων 1.362.940 981.962 - -

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

Την 22η Απριλίου 2015 η Εταιρία προχώρησε σε σύναψη έκδοσης  οµολογιακού δανείου,  µε τη θυγαγτρική ΓΥΑΛΟΥ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ και τη συνδεδεµένη ΓΥΑΛΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ, ανώτατου   ύψους 2εκ. ευρώ.  

Η έκθεση των δανειακών υποχρεώσεων του Οµίλου σε αλλαγές επιτοκίων και οι συµβατικές ηµεροµηνίες 
επαναποτίµησης περιορίζονται σε µία µέγιστη περίοδο επαναποτίµησης διάρκειας 6 µηνών.  

31-∆εκ-15 31-∆εκ-14 31-∆εκ-15 31-∆εκ-14

Μεταξύ 1 και 2 ετών 5.235.213 1.362.938 3.541.983 -

Μεταξύ 2 και 5 ετών 13.226.789 15.736.724 7.980.021 9.933.063

Πάνω από 5 έτη 13.882.097 16.248.434 - -

32.344.099 33.348.096 11.522.004 9.933.063

Η ΕΤΑΙΡΙΑO OMIΛΟΣ

 
 
 
 
Η εύλογη αξία των δανείων υπολογίζεται προεξοφλώντας τις αναµενόµενες µελλοντικές ταµειακές ροές 
χρησιµοποιώντας επιτόκια προεξόφλησης που αντανακλούν τις τρέχουσες συνθήκες της  τραπεζικής  αγοράς και 
κατηγοριοποιείται  σε «επίπεδο 2» στην ιεραρχία των ευλόγων αξιών. 
Η λογιστική αξία των µακροπρόθεσµων και  βραχυπρόθεσµων δανείων προσεγγίζει την εύλογη αξία. Λόγω του 
κυµαινόµενου χαρακτήρα των δανείων,  τα επιτόκια δανεισµού τα οποία επαναπροσδιορίζονται σε τακτά χρονικά 
διαστήµατα δεν διαφέρουν από τα επιτόκια προεξόφλησης σύµφωνα µε τα στοιχεία της αγοράς. 
Η Εταιρεία (και ο Όµιλος) δεν έχουν υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης. Το σύνολο των δανείων του Οµίλου και 
της Εταιρίας είναι σε ευρώ. 

 

19 Προβλέψεις 

Το σύνολο του κονδυλίου «Λοιπές προβλέψεις» κατά την 31/12/2015 και την 31/12/2014, ανέρχεται σε ποσό 70χιλ. € 
και  αφορά, την πρόβλεψη για το ενδεχόµενο επιβολής φόρων και προσαυξήσεων  για τις ανέλεγκτες φορολογικά 
χρήσεις της Εταιρίας και των θυγατρικών οι οποίες παρατίθενται ( σηµείωση Νο31).  
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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: 

31-∆εκ-15 31-∆εκ-14 31-∆εκ-15 31-∆εκ-14

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις : - - - -
- - - -

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις: 372.953 374.133 34.849 8.111
372.953 374.133 34.849 8.111

Σύνολο 372.953 374.133 34.849 8.111

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

 

Η συνολική µεταβολή στον αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος είναι η παρακάτω: 

31-∆εκ-15 31-∆εκ-14 31-∆εκ-15 31-∆εκ-14

Υπόλοιπο αρχής χρήσης (374.133) 1.188.976 (8.111) 72.409

Χρέωση / (πίστωση) κατάστασης αποτελεσµάτων (7.113) (1.070.857) (25.248) (74.791)

Χρέωση / (πίστωση) στα ίδια κεφάλαια 8.292 (492.253) (1.490) (5.729)
Υπόλοιπο τέλους χρήσης (372.953) (374.133) (34.849) (8.111)

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: 

Λοιπά Σύνολο Λοιπά Σύνολο

1 Ιανουαρίου 2014 2.613.547 2.613.547 1.112.396 1.112.396

Χρέωση / (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσµάτων (2.436.711) (2.436.711) (1.068.992) (1.068.992)
31 ∆εκεµβρίου 2014 176.836 176.836 43.404 43.404

1 Ιανουαρίου 2015 176.836 176.836 43.404 43.404

Χρέωση / (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσµάτων 3.087 3.087 (9.185) (9.185)
31 ∆εκεµβρίου 2015 179.923 179.923 34.219 34.219

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ
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Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις: 

Προβλέψεις 
απαιτήσεων

∆ιαφορετικές 
φορολογικές 
αποσβεσεις

Αποθεµατικό 
αντιστάθµισης 

ταµειακών ροών 

Αποθεµατικό 
αναλογιστικών 

κερδών/(ζηµιών) Λοιπά Σύνολο

1 Ιανουαρίου 2014 5.515 377.020 573 18.427 1.023.036 1.424.570

(Χρέωση) / πίστωση στην κατάσταση αποτελεσµάτων 556 (377.020) - (146) (989.244) (1.365.854)

(Χρέωση) / πίστωση στα ίδια κεφάλαια - - 485.410 5.729 1.114 492.253
31 ∆εκεµβρίου 2014 6.070 - 485.983 24.010 34.905 550.969

1 Ιανουαρίου 2015 6.070 - 485.983 24.010 34.905 550.969

(Χρέωση) / πίστωση στην κατάσταση αποτελεσµάτων 208 - - - 9.993 10.200

(Χρέωση) / πίστωση στα ίδια κεφάλαια - - (9.986) 1.694 - (8.292)
31 ∆εκεµβρίου 2015 6.278 - 475.997 25.704 44.898 552.877

Ο ΟΜΙΛΟΣ

 

∆ιαφορετικές 
φορολογικές 
αποσβεσεις

Αποθεµατικό 
αναλογιστικών 

κερδών/(ζηµιών) Λοιπά Σύνολο

1 Ιανουαρίου 2014 1.023.036 16.951 - 1.039.987

(Χρέωση) / πίστωση στην κατάσταση αποτελεσµάτων (1.023.036) - 28.835 (994.201)

(Χρέωση) / πίστωση στα ίδια κεφάλαια - 5.729 - 5.729
31 ∆εκεµβρίου 2014 - 22.681 28.835 51.516

1 Ιανουαρίου 2015 - 22.681 28.835 51.516

(Χρέωση) / πίστωση στην κατάσταση αποτελεσµάτων - - 16.063 16.063

(Χρέωση) / πίστωση στα ίδια κεφάλαια - 1.490 - 1.490
31 ∆εκεµβρίου 2015 - 24.170 44.898 69.068

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

21 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

 

Τα ποσά που  έχουν καταχωρηθεί στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης είναι : 

31-∆εκ-15 31-∆εκ-14 31-∆εκ-15 31-∆εκ-14

Παρούσα αξία µη χρηµατοδοτούµενων υποχρεώσεων 234.975 226.599 202.129 198.137

Υποχρέωση στην Κατάσταση Οικονοµικής  Θέσης 234.975 226.599 202.129 198.137

Η ΕΤΑΙΡΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ

 

 

Τα ποσά που αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσεως έχουν ως ακολούθως: 

31-∆εκ-15 31-∆εκ-14 31-∆εκ-15 31-∆εκ-14

Συνταξιοδοτικές παροχές (12.159) (12.094) (7.880) (9.125)
Σύνολο (12.159) (12.094) (7.880) (9.125)

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ
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Tα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων είναι τα παρακάτω : 

31-∆εκ-15 31-∆εκ-14 31-∆εκ-15 31-∆εκ-14

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 8.169 5.883 4.116 3.615

Χρηµατοοικονοµικό κόστος 4.305 6.210 3.765 5.510

Ζηµιές από περικοπές (315) - - -

Σύνολο περιλαµβανόµενο στις παροχές σε 
εργαζοµένους 12.159 12.094 7.880 9.125

Η ΕΤΑΙΡΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ

 

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

31-∆εκ-15 31-∆εκ-14 31-∆εκ-15 31-∆εκ-14

Yπόλοιπο έναρξης 226.599 188.187 198.137 166.976

Αναλογιστικά (κέρδη)/ζηµιές (remeasurements) που 
χρεώνονται στη Κατάσταση Λοιπών Συνολικών Εσόδων (3.783) 26.318 (3.888) 22.036

Σύνολο χρέωσης στα αποτελέσµατα 12.159 12.094 7.880 9.125
Υπόλοιπο τέλους 234.975 226.599 202.129 198.137

Η ΕΤΑΙΡΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ

 

Η ανάλυση ευαισθησίας των συνταξιοδοτικών παροχών από µεταβολές στις κυριότερες παραδοχές είναι : 

Μεταβολή 
στην 
παραδοχή 
κατά

Αύξηση 
στην 
παραδοχή 

Μείωση 
στην 
παραδοχή 

Προεξοφλητικό επ ιτόκιο 0,50% -5,42% 5,42%

Ρυθµός µεταβολής µισθολογίου 0,50% +5,37% -5,37%  

 

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

31-∆εκ-15 31-∆εκ-14

Προεξοφλητικό επ ιτόκιο 2,0% 1,9%

Μελλοντικές αυξήσεις µισθών 0,5% 0,0%
Μέσος ετήσιος ρυθµός µακροχρόνιας αύξησης 
πληθωρισµού 2,0% 2,5%  

Η µέση σταθµική διάρκεια των συνταξιοδοτικών παροχών είναι 18,51 έτη. 

Ανάλυση αναµενόµενης ληκτότητας των µη προεξοφληµένων συνταξιοδοτικών παροχών :  

31-∆εκ-15 31-∆εκ-14 31-∆εκ-15 31-∆εκ-14

Πάνω από 5 έτη 314.487 328.636 290.322 284.317

Σύνολο 314.487 328.636 290.322 284.317

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ
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Αναλυτικά (κέρδη)/ζηµίες (remeasurements) που αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Λοιπών Συνολικών Εσόδων είναι : 

31-∆εκ-15 31-∆εκ-14 31-∆εκ-15 31-∆εκ-14

(Κέρδη) / ζηµιές από τη µεταβολή στις οικονοµικές 
παραδοχές - 29.700 - 25.680

Εµπειρία (κέρδη) / ζηµιές - (3.382) - (3.644)

Λοιπά (3.783) - (3.888) -

Σύνολο (3.783) 26.318 (3.888) 22.036

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

22 Έσοδα µίσθωσης επενδυτικών ακινήτων 

Τα έσοδα µίσθωσης επενδυτικών ακινήτων ανήλθαν για την χρήση 2015 σε ποσό € 6,3 εκ. αντίστοιχα στην χρήση 
2014 ανήλθαν σε ποσό € 5,6 εκ. 

Η περίοδος λειτουργικών µισθώσεων των επενδυτικών ακινήτων (τα οποία βρίσκονται στην Ελλάδα), είναι στις 
περισσότερες περιπτώσεις 12 έτη.  Τα ενοίκια αναπροσαρµόζονται ετησίως σύµφωνα µε τους όρους των 
συµβάσεων σε σχέση µε το ∆.Τ.Κ. προσαυξηµένα έως 1%. 

Τα έσοδα από µισθώµατα του Οµίλου δεν υπόκεινται σε εποχιακές διακυµάνσεις. 

Τα µελλοντικά συνολικά ελάχιστα (µη ακυρώσιµα) µισθώµατα εισπρακτέα από συµβόλαια λειτουργικών 
µισθώσεων  ετησίως, έχουν ως εξής: 

31-∆εκ-2015 31-∆εκ-2014
Έως 1 έτος 4.764.777 5.178.254

Από 2 έως 5 έτη 16.110.018 17.451.443

Πάνω από 5 έτη 6.752.508 10.987.597
Σύνολο 27.627.304 33.617.294

Ο ΟΜΙΛΟΣ
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23 Χρηµατοοικονοµικά έσοδα / (έξοδα) 

31-∆εκ-15 31-∆εκ-14 31-∆εκ-15 31-∆εκ-14

Έξοδα τόκων

 -Τραπεζικά δάνεια & λοιπές υποχρεώσεις (2.116.907) (2.154.123) (729.127) (624.647)

Έσοδα τόκων / χρεογράφων 91.822 148.994 184 350

Καθαρά (έξοδα) / έσοδα τόκων (2.025.085) (2.005.129) (728.943) (624.297)

Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα

 - Προµήθειες εγγυητικών επιστολών (117.878) (3.978) (117.878) (3.978)

 - ∆ιάφορα έξοδα τραπεζών (77.131) (51.029) (69.986) (41.877)

(195.009) (55.007) (187.864) (45.855)
Καθαρά κέρδη / (ζηµιές) από συναλλαγµατικές 
διαφορές δανείων (1.780) (1.595) - -
Σύνολο (2.221.873) (2.061.731) (916.807) (670.152)

Η ΕΤΑΙΡΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ

 

 

24 Έξοδα ανά κατηγορία 

Σηµ.

∆απάνες 
εκµετάλλευσης

Λειτουργικά 
έξοδα Σύνολο

∆απάνες 
εκµετάλλευσης

Λειτουργικά 
έξοδα Σύνολο

Παροχές σε εργαζοµένους 25 - 823.713 823.713 - 835.861 835.861

Αναλώσεις Αποθεµάτων 208.909 - 208.909 - - -

Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων 7 10.977 4.610 15.588 14.516 4.615 19.131

Αποσβέσεις ασώµατων παγίων 8 871 3 874 871 25 897

Αποσβέσεις επενδυτικών ακινήτων 6 1.040.674 151.006 1.191.680 1.202.702 196.204 1.398.907

Ενοίκια & έξοδα µακρ.λειτουργικών 
µισθώσεων - 85.370 85.370 - 96.085 96.085

Λοιπές παροχές τρίτων 37.480 35.078 72.558 8.172 228.703 236.874

Αµοιβές και έξοδα τρίτων 29.200 630.529 659.729 - 465.474 465.474

Αµοιβές τεχνικών - 75.095 75.095 - 68.300 68.300

Αµοιβές υπεργολάβων 570 - 570 - 3.000 3.000

Φόροι - Τέλη 298.780 227.103 525.883 149.242 120.353 269.596

Λοιπά έξοδα 271.627 181.213 452.841 401.630 200.635 602.264

Σύνολο 1.899.089 2.213.720 4.112.810 1.777.133 2.219.255 3.996.388

Ο ΟΜΙΛΟΣ

31-∆εκ-15 31-∆εκ-14

 

Στις δαπάνες εκµετάλλευσης περιλαµβάνονται έξοδα που προέκυψαν από τις επενδύσεις σε ακίνητα τα οποία 
δηµιούργησαν µισθωτικά έσοδα κατά την περίοδο,  εκτός του ποσού € 208.909 το οποίο αφορά κόστος πώλησης 
ακινήτου της  µητρικής εταιρίας. 
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Σηµ.

∆απάνες 
εκµετάλλευσης

Λειτουργικά 
έξοδα Σύνολο

∆απάνες 
εκµετάλλευσης

Λειτουργικά 
έξοδα Σύνολο

Παροχές σε εργαζοµένους 25 - 583.291 583.291 - 600.497 600.497

Αναλώσεις Αποθεµάτων 208.909 - 208.909 - - -

Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων 7 - 4.108 4.108 - 4.108 4.108

Αποσβέσεις επενδυτικών ακινήτων 6 - 15.500 15.500 - 15.500 15.500

Ενοίκια & έξοδα µακρ.λειτουργικών 
µισθώσεων - 41.350 41.350 - 35.829 35.829

Λοιπές παροχές τρίτων - 41.079 41.079 - 17.974 17.974

Αµοιβές και έξοδα τρίτων - 280.012 280.012 - 270.695 270.695

Αµοιβές τεχνικών - 75.095 75.095 - 63.000 63.000

Φόροι - Τέλη - 150.232 150.232 - 38.560 38.560

Λοιπά έξοδα - 68.565 68.565 - 72.408 72.408

Σύνολο 208.909 1.259.231 1.468.140 - 1.118.573 1.118.573

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

31-∆εκ-15 31-∆εκ-14

 

 

25 Παροχές σε εργαζοµένους 

31-∆εκ-15 31-∆εκ-14 31-∆εκ-15 31-∆εκ-14

Μισθοί και ηµεροµίσθια 679.059 682.810 489.978 501.304

Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης 118.919 123.695 72.338 74.719

Kόστος προγραµµάτων καθορισµένων παροχών 12.159 12.094 7.880 9.125

Λοιπές παροχές σε εργαζοµένους 13.575 17.263 13.095 15.349
Σύνολο 823.713 835.861 583.291 600.497

Η ΕΤΑΙΡΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ

 

 

26 Φόρος εισοδήµατος 

 

31-∆εκ-15 31-∆εκ-14 31-∆εκ-15 31-∆εκ-14

Φόρος χρήσης 1.803 3 - -

Αναβαλλόµενος φόρος (7.113) (1.070.857) (25.248) (74.791)
Σύνολο (5.310) (1.070.854) (25.248) (74.791)

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: 
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31-∆εκ-15 31-∆εκ-14 31-∆εκ-15 31-∆εκ-14

Λογιστικά κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων 2.015.264 (1.945.630) (1.585.620) (3.329.756)

Φόρος υπολογισµένος µε βάση ισχύοντες τοπικούς 
φορολογικούς συντελεστές για τα κέρδη στις 
αντίστοιχες χώρες 930.876 (469.431) (459.830) (865.737)

Αναµορφώσεις

Εισόδηµα που δεν υπόκειται σε φόρο (290.000) (237.254) - (49.080)

Έξοδα  που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς 
(π.χ. αποµειώσεις 
επενδ.ακινήτων/συµµετοχών/αποθεµάτων 211.872 252.288 1.027.220 376.870

Χρήση φορολογικών ζηµιών προηγουµένων χρήσεων (1.075.622) (182.570) (594.319) -

Έξοδα  που εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς 
(π.χ. αποσβέσεις αΰλων που έχουν διαγραφεί στα 
∆ΠΧΠ) - (2.168) - -

Φορολογικές ζηµιές χρήσης 200.154 635.069 - 537.947

Μείωση φορολογικής απαίτησης (1.066.788) - (74.791)

Επίδραση µεταβολής Φ.Σ. από 26% σε 29% 17.410 1.681 -
Φόροι (5.310) (1.070.854) (25.248) (74.791)

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

Για τη χρήση 2011 και εντεύθεν, οι Ελληνικές Ανώνυµες Εταιρίες και οι Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης που οι 
ετήσιες οικονοµικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά από τους νόµιµους ελεγκτές, υποχρεούνται να 
λαµβάνουν «Ετήσιο Πιστοποιητικό», που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994 και στις παρ. 1 και 2 
του άρθρου 65Α του Ν.4174/2013, το οποίο εκδίδεται µετά από φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από τον ίδιο Νόµιµο 
Ελεγκτή ή  ελεγκτικό γραφείο  που ελέγχει τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Κατόπιν ολοκλήρωσης του 
φορολογικού ελέγχου, ο Νόµιµος Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο εκδίδει στην εταιρεία «Έκθεση Φορολογικής 
Συµµόρφωσης» και στη συνέχεια ο Νόµιµος Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο την υποβάλει ηλεκτρονικά στο Υπουργείο 
Οικονοµικών.  

 

Παρατίθεται αναλυτικός πίνακας για τις ανέλεγκτες χρήσεις  των εταιριών που ενοποιούνται στη σηµείωση Νο 9.   
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27 Λοιπές αποµειώσεις   

31-∆εκ-15 31-∆εκ-14 31-∆εκ-15 31-∆εκ-14

Αποµείωση Θυγατρικών - - (3.100.000) (670.000)

Αποµείωση επενδυτικών ακινήτων (2.250.772) - (379.000) -

Αποµείωση Χρηµ/κών προϊόντων - (379.500) - (379.500)

Αποµείωση Αποθεµάτων - (100.000) - (100.000)

Aποµείωση απαιτήσεων (200.000) (300.000) (200.000) (300.000)
Σύνολο (2.450.772) (779.500) (3.679.000) (1.449.500)

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

Στην Ενοποιηµένη Κατάσταση Αποτελεσµάτων  χρήσης, εµφανίζεται ζηµία ποσού € 2,45 εκ. € η οποία αφορά την 
αποµείωση αξίας επενδυτικών ακινήτων κατά ποσό 2,25 εκ. €  και   αποµείωση απαίτησης της συνδεδεµένης ∆ΙΕΘΝΗΣ 
ΑΛΚΗ ΑΕ κατά ποσό 0,2εκ. €.. 

Αντίστοιχα στην κατάσταση αποτελεσµάτων της Εταιρίας εµφανίζεται ζηµία συνολικού ποσού 3,7 εκ. € η οποία αφορά 
την αποµείωση επενδυτικών ακινήτων κατά ποσό 0,4 εκ. € περίπου, αποµείωση απαίτησης συνδεδεµένης εταιρίας 0,2 εκ. 
€, καθώς και αποµείωση ποσού 3,1εκ. € των συµµετοχών στις θυγατρικές εταιρίες της Ρουµανίας. .   

28 Λοιπά έσοδα / έξοδα 

31-∆εκ-15 31-∆εκ-14 31-∆εκ-15 31-∆εκ-14

Κέρδη/ (ζηµιές) από την πώληση επενδυτικών ακινήτων - (226.608) - (226.608)

Λοιπά Κέρδη / (Ζηµίες) 4.282.357 (522.195) 4.278.328 135.077
Σύνολο 4.282.357 (748.803) 4.278.328 (91.531)

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

Στο λογαριασµό «λοιπά  έσοδα/(έξοδα ) εκµετάλλευσης» εµφανίζεται κέρδος ποσού 4,3 εκ. ευρώ περίπου, τόσο στον 
Όµιλο όσο και στην εταιρία,  το οποίο προέρχεται κυρίως  από την αναγνώριση  εσόδου 4,7 εκ., που αφορά είσπραξη  
απαλλοτρίωσης, η οποία πραγµατοποιήθηκε στις αρχές του 2016.  

 

29 Κέρδη ανά µετοχή 

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

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

 

31-∆εκ-15 31-∆εκ-14 31-∆εκ-15 31-∆εκ-14

Κέρδη/(ζηµίες) που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της Μητρικής   
(ποσά σε €) 2.020.574 (874.776) (1.560.372) (3.254.965)

Σταθµισµένος µέσος αριθµός των κοινών µετοχών 57.434.884 57.434.884 57.434.884 57.434.884

Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή -βασικά (σε €) 0,0352 (0,0152) (0,0272) (0,0567)

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ
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30 Μερίσµατα ανά µετοχή 

Για τη χρήση 2015 η εταιρία λόγω ζηµίας, δεν θα διανείµει µέρισµα.  

 

31 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.  

 

Η µητρική Εταιρεία έχει φορολογικά ανέλεγκτη τη χρήση 2010, ελέγχθηκε φορολογικά βάσει του Ν.2238/1994 για τις 
χρήσεις 2011, 2012 και 2013 και βάσει του Ν.4174/2013 για τη χρήση 2014 και έλαβε πιστοποιητικό φορολογικής 
συµµόρφωσης από την PricewaterhouseCoopers Α.Ε. χωρίς προσαρµογές όσον αφορά το έξοδο φόρου και την 
υποχρέωση  φόρου, όπως αυτά απεικονίζονται στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις του 2011, 2012, 2013 και 2014. 
Αναλυτικοί πίνακες για τις ανέλεγκτες χρήσεις όλων των εταιρειών που ενοποιούνται παρατίθεται στη Σηµ. 9. Επίσης, 
για τις θυγατρικές του Οµίλου που εδρεύουν στην Ελλάδα, ο φορολογικός έλεγχος της κλειόµενης χρήσης 2015 είναι σε 
εξέλιξη από τα αρµόδια ελεγκτικά γραφεία. Κατά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου, η διοίκηση της Εταιρείας 
δεν αναµένει να προκύψουν σηµαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και που 
απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις.    

Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, των εταιριών του Οµίλου  έχει  σχηµατισθεί από προηγούµενες χρήσεις 
πρόβλεψη ποσού 70 χιλ. ευρώ, ως σηµείωση 19.    

∆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 Εταιρίας, ως καθολική διαδόχου της ανώνυµης  
εταιρίας ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ, µε το ∆ήµο Παλλήνης στο Συµβούλιο της Επικρατείας,  κατόπιν αιτήσεως ακύρωσης της 
Εταιρίας, 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. Η δικάσιµος της υπό κρίση υπόθεσης έλαβε χώρα στις 23.01.2013 και εκδόθηκε 
επ΄αυτής η υπ΄αριθµ. 1581/2013 αναβλητική απόφαση. Κατόπιν και άλλων αναβολών, η υπόθεση εκδικάστηκε την 
14.01.2015 και εκδόθηκε η υπ΄αριθµ. 718/2015 απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας η οποία παραπέµπει τν 
υπόθεση στο ∆ιοικητικό Εφετείο Αθηνών και αναµένεται προσδιορισµός δικασίµου. .    

Επίσης για την ίδια υπόθεση η Εταιρία είχε ασκήσει και προσφυγή ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών επί 
της οποίας εκδόθηκε η υπ΄αριθµ. 1208/2011 απορριπτική απόφαση του Τριµ. ∆ιοικ. Πρωτ. Αθηνών επί της οποίας 
απόφασης η Εταιρία, άσκησε έφεση και εκδόθηκε εν συνεχεία η υπ΄αριθµ. 2293/2012 απορριπτική  απόφαση του 
Εφετείου. Επί της τελευταίας υπ΄αριθµ. 2293/2012 απόφασης η Εταιρία έχει ασκήσει ενώπιον του ΣτΕ την µε αριθµ. 
κατάθεσης 634/2013 αίτηση αναίρεσης, η οποία δικάσθηκε την 05/02/2014, εκδόθηκε η υπ’ αριθµ. 1703/2014 απόφαση, 
η οποία παρέπεµψε την υπόθεση για εκδίκαση σε επταµελή σύνθεση την 01/10/2014, οπότε και συζητήθηκε και εν 
συνεχεία εκδόθηκε η υπ’ αριθµ. 3832/2014 απόφαση του ΣτΕ, σύµφωνα µε την οποία η αίτηση αναίρεσης της Εταιρίας 
έγινε δεκτή, αναιρέθηκε η υπ’ αριθµ. 2293/2012 απόφαση του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών και παραπέµφθηκε η 
υπόθεση στο ∆ιοικητικό Εφετείο Αθηνών για νέα, νόµιµη  κρίση την 27.04.2015, οπότε και αναβλήθηκε για την 
18.01.2016, οπότε και αναβλήθηκε εκ νέου (λόγω αποχής των δικηγόρων) για την 26.09.2016. 

 Για την ενδεχόµενη αυτή υποχρέωση δεν έχει σχηµατισθεί σχετική πρόβλεψη, επειδή η ∆ιοίκηση της Εταιρίας θεωρεί 
ότι δεν θα υπάρξουν δυσµενείς οικονοµικές επιδράσεις. 
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32 Συναλλαγές της Εταιρίας µε συνδεδεµένα µέρη 

Πωλήσεις  / Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 

1/1-31/12/2015 1/1-31/12/2014 1/1-31/12/2015 1/1-31/12/2014

Πωλήσεις αγαθών & υπηρεσιών προς την µητρική - - - -

Πωλήσεις αγαθών & υπηρεσιών προς τις θυγατρικές - - - -

Πωλήσεις αγαθών & υπηρεσιών προς λοιπά συνδεδεµένα µέρη 60.096 14.000 - 14.000

Αγορές αγαθών & υπηρεσιών από την  µητρική 19.838 19.816 19.838 19.816

Αγορές αγαθών & υπηρεσιών από τις θυγατρικές - - 35.616 -

Αγορές αγαθών & υπηρεσιών  από λοιπά συνδεδεµένα µέρη 114.061 112.887 32.433 56.217

Απαιτήσεις / Υποχρεώσεις  Συνδεδεµένων Μερών 

31-∆εκ-15 31-∆εκ-14 31-∆εκ-15 31-∆εκ-14

Απαιτήσεις από την µητρική - - - -

Απαιτήσεις από θυγατρικές - - 641.786 641.786

Απαιτήσεις από λοιπά συνδεδεµένα µέρη 240.503 440.573 240.503 440.573

Υποχρεώσεις προς την µητρική 103.938 81.837 103.938 81.837

Υποχρεώσεις προς θυγατρικές - - 1.265.616 -

Υποχρεώσεις προς λοιπά συνδεδεµένα µέρη 477.509 1.178.680 437.579 396.230

Συναλλαγές διευθυντικών  στελεχών & µελών  διοίκησης

1/1-31/12/2015 1/1-31/12/2014 1/1-31/12/2015 1/1-31/12/2014

Συναλλαγές & αµοιβές διευθυντικών στελεχών & µελών της διοίκησης 556.045 390.283 396.045 390.283

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

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

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

 

33 Λοιπές σηµειώσεις 

• Το απασχολούµενο προσωπικό την 31.12.2015 ήταν στον Όµιλο 22 διοικητικό/υπαλληλικό προσωπικό και στην 
Εταιρία 8 άτοµα διοικητικό/υπαλληλικό προσωπικό. Αντίστοιχα την 31.12.2014 ήταν στον Όµιλο 22 άτοµα 
διοικητικό/υπαλληλικό προσωπικό  και στην Εταιρία 8 άτοµα διοικητικό/υπαλληλικό προσωπικό.   

• Η συνολική αµοιβή των νοµίµων ελεγκτών της Εταιρίας, για το οικονοµικό έτος 2015 ανέρχεται  σε ποσό € 
42.000,  (αµοιβή 2014: € 42.000) για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων και σε 
ποσό € 54.500 για λοιπές υπηρεσίες.  
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34 Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία Ισολογισµού 

∆εν υπάρχουν σηµαντικά γεγονότα µετά την 31.12.2015 έως και την ηµεροµηνία έγκρισης των οικονοµικών 
καταστάσεων. 

 

 

Κηφισιά,  29  Μαρτίου  2016 

 

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

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
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Ε. ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 

 

 

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

Αρµόδια Νοµαρχία ή Πρωτοδικείο   : (από τις οποίες αντλήθηκαν  τα συνοπτικά στοιχεία)  : 29η  Μαρτίου 2016

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου  : Ιορδάνης Αϊβάζης Πρόεδρος - µη Εκτελεστικό Μέλος. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής  : Σούρµπης ∆ηµήτριος (ΑΜ ΣΟΕΛ 16891)

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

Μωραϊτης Ιωάννης -  Εκτελεστικό Μέλος Τύπος ΄Εκθεσης Ελέγχου Ελεγκτών : Mε σύµφωνη γνώµη- θέµα έµφασης

Γεωργούλης Γεράσιµος -Ξενίδης Θεόδωρος  - Χρήστος Παναγιωτόπουλος -µη Εκτελεστικά Μέλη.

Θεόδωρος Πανταλάκης - Χατζηγρηγοριάδης ∆ηµήτριος - Ανεξάρτητα µη Εκτελεστικά Μέλη.

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014 1/1-31/12/2015 1/1-31/12/2014 1/1-31/12/2015 1/1-31/12/2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Έσοδα µίσθωσης επενδυτικών ακινήτων 6.318.361 5.640.792 - -

Επενδύσεις σε ακίνητα 114.659.964 118.263.734 9.917.613 10.312.113 - - - -

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 56.493 72.101 5.462 9.570 Εσοδα από πώληση   ακινήτων 200.000 - 200.000 -

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 1.278 2.153 - - Έσοδα από παροχή υπηρεσιών - - - -
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 6.967.554 5.029.158 46.684.696 49.962.865 Μείον : ∆απάνες εκµετάλλευσης (1.899.089) (1.777.133) (208.909) -

Αποθέµατα 207.643 416.552 207.643 416.552 Μικτό αποτέλεσµα από την επενδυτική δραστηριότητα 4.619.271 3.863.659 (8.909) -

Απαιτήσεις από πελάτες 1.403.194 1.612.556 974.875 1.171.504
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 8.810.262 6.266.074 5.180.484 867.632 4.237.137 116.101 (668.812) (2.659.604)

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόµενα για πώληση 1.199.000 1.199.025 1.199.000 1.199.025 Κέρδη /(ζηµίες) προ φόρων 2.015.264 (1.945.630) (1.585.620) (3.329.756)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 133.305.388 132.861.352 64.169.773 63.939.261 Κέρδη /(ζηµίες) µετά από φόρους (A) 2.020.574 (874.776) (1.560.372) (3.254.965)

Κατανέµονται σε :

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - Ιδιοκτήτες µητρικής 2.020.574 (874.776) (1.560.372) (3.254.965)

Μετοχικό Κεφάλαιο 75.239.698 75.239.698 75.239.698 75.239.698           - Mη ελέγχουσες συµµετοχές - - - -

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 19.775.908 17.699.166 (23.790.218) (22.235.223) 56.169 (969.336) 5.377 343.294
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής  (α) 95.015.606 92.938.864 51.449.480 53.004.475 2.076.742 (1.844.112) (1.554.995) (2.911.671)
Mη ελέγχουσες συµµετοχές  (β) - - - - Κατανέµονται σε :
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) 95.015.606 92.938.864 51.449.480 53.004.475 - Ιδιοκτήτες µητρικής 2.076.742 (1.844.112) (1.554.995) (2.911.671)

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 32.344.099 33.348.096 11.522.004 9.933.063       - Μη ελέγχουσες συµµετοχές - - - -
Προβλέψεις/ λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 2.447.037 2.630.790 202.129 198.137 Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά  (σε €) 0,0352 (0,0152) (0,0272) (0,0567)

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 1.362.940 981.962 - -
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 2.135.704 2.961.641 996.160 803.587
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 38.289.781 39.922.489 12.720.293 10.934.787 5.445.279 1.535.035 (649.205) (2.639.996)

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 133.305.388 132.861.352 64.169.773 63.939.261

1/1-31/12/2015 1/1-31/12/2014 1/1-31/12/2015 1/1-31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014
Λειτουργικές ∆ραστηριότητες Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  έναρξης χρήσης (01/01/2015 και 01/01/2014 αντίστοιχα) 92.938.864 94.782.976 53.004.475 55.916.146

Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων 2.015.264 (1.945.630) (1.585.620) (3.329.756) 2.076.742 (1.844.112) (1.554.995) (2.911.671)
Πλέον /µείον προσαρµογές για: Eξαγορά /απορρόφηση θυγατρικής - - - -
Αποσβέσεις 1.208.142 1.418.934 19.608 19.608 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31/12/2015 και 31/12/2014 αντίστοιχα) 95.015.606 92.938.864 51.449.480 53.004.475

Προβλέψεις 12.159 12.094 7.880 9.125

Aποµειώσεις 2.250.797 379.500 3.479.025 1.049.500

Συναλλαγµατικές διαφορές (1.328) (315) - - ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη & ζηµίες) επενδυτικής δραστηριότητας (91.822) 77.614 (184) 226.258

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 2.311.916 2.426.327 916.991 670.502

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 208.909 100.000 208.909 100.000
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (4.264.276) 1.314.141 (4.208.192) 955.117
(Μείωση) / αύξηση τρεχουσών υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (775.820) 224.914 119.649 140.425
Μείον : 
Xρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (2.208.089) (2.193.619) (795.125) (596.646)
Kαταβεβληµένοι  φόροι (31) (3) - -
Σύνολο εισροών (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 665.820 1.813.956 (1.837.059) (755.868)
Επενδυτικές  ∆ραστηριότητες 
ΑΜΚ/ απορρόφηση θυγατρικών & πώληση Κ/Ξ - - 4.907 (308.603)

(18.499) (118.488) - -
Εισπράξεις από πωλήσεις  ενσώµατων και άϋλων  παγίων - 463.742 - 463.742
Τόκοι εισπραχθέντες 91.822 148.994 184 350
Αγορά χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων διαθεσίµων προς πώληση - (19.900) - (19.900)
∆εσµευµένες καταθέσεις (2.457.852) (2.130.204) - -
Σύνολο εισροών (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες  (β) (2.384.529) (1.655.856) 5.091 135.589
Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες 
Πληρωµές για αύξηση µετοχικού κεφαλαίου  - (843) - -
Εισπράξεις από εκδοθέντα/ αναληφθέντα δάνεια 310.000 9.904.100 1.540.000 9.904.100
Εξοφλήσεις ∆ανείων (1.003.398) (9.996.960) - (9.400.000)
Μερίσµατα πληρωθέντα - (7.941) - (7.941)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες  (γ) (693.398) (101.644) 1.540.000 496.159

(2.412.107) 56.457 (291.968) (124.119)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 2.980.652 2.924.195 428.775 552.894
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 568.545 2.980.652 136.806 428.775

Kηφισιά, 29 Μαρτίου  2016
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

&  ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ  ∆.Σ.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

Α∆Τ Ξ 434814 Α∆Τ AE 574340

Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης & Τουρισµού, Γ.Γ. Εµπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, Γεν. ∆/νση 
Αγοράς, ∆/νση Εταιρειών & Γ.Ε.ΜΗ.

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

ΕΤΑΙΡΙΑ

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  (ποσά σε €)

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

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΤΑΙΡΙΑ

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

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΤΑΙΡΙΑ

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

Λοιπά συνολικά έσοδα / (ζηµιές) µετά από φόρους (Β)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

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

Αποτέλεσµα από την επιµέτρηση στην εύλογη αξία  των επενδυτικών ακινήτων

REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣTOIXEIA KAI ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
(∆ηµοσιευόµενα βάσει του Κ.Ν.2190/1920, άρθρο 135 για τις επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά ∆ΛΠ)

ΑΡ.Μ .Α.Ε. : 13564/06/Β/86/123

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

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

ΕΤΑΙΡΙΑ

Αγορά ενσώµατων και άϋλων  παγίων περιουσιακών στοιχείων & επενδύσεων σε 
ακίνητα

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

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

Α∆Τ ΑΒ 507525

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

Αρ. Αδ. ΟΕΕ 1981

ΙΟΡ∆ΑΝΗΣ ΑΪΒΑΖΗΣ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ  ∆.Σ.

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

       
1. Τα θέµα έµφασης αναφέρεται  στη σηµείωση 31 των Οικονοµικών Καταστάσεων και αφορά την αβεβαιότητα αναφορικά  µε την εκκρεµή δικαστική 

διαφορά µεταξύ της Εταιρίας, ως καθολική διαδόχου της ανώνυµης εταιρίας ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΕ, και του ∆ήµου Παλλήνης. 
2. Έχουν τηρηθεί οι Βασικές Λογιστικές Αρχές του Ισολογισµού της 31.12.2014. 
3. Οι Εταιρίες του Οµίλου, µε τις χώρες των καταστατικών τους εδρών και τα ποσοστά συµµετοχής που περιλαµβάνονται στην οικονοµική έκθεση,  µε 

την µέθοδο της Ολικής Ενοποίησης  παρατίθενται αναλυτικά στη σηµείωση Νο 9. 
4. Η REDS AE  ενοποιείται στις οικονοµικές καταστάσεις της «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ», η οποία κατέχει την ηµεροµηνία έγκρισης της οικονοµικής έκθεσης 

ποσοστό   55,46% επί του µετοχικού της κεφαλαίου και εδρεύει στην Ελλάδα. 
5. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της µητρικής καθώς  και των Εταιριών του Οµίλου παρατίθενται αναλυτικά στη σηµείωση Νο 31 της ετήσιας 

οικονοµικής έκθεσης.  
6. Στη διάρκεια της χρήσης δεν  σχηµατίστηκε καµία πρόβλεψη.  Αναλυτικά οι προβλέψεις παρατίθενται  στη  σηµείωση Νο 19  της ετήσιας οικονοµικής 

έκθεσης. 
7. Επί των ακινήτων του Οµίλου REDS AE, δεν υφίστανται βάρη, µε εξαίρεση των ακινήτων της θυγατρικής εταιρίας «ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ», και συγκεκριµένα επί των οικοδοµικών τετραγώνων ΟΤΕ71 και ΟΤΕ72, στη θέση Γυαλού στα Σπάτα Αττικής, στα οποία έχει 
εγγραφεί η υπ΄ αριθµ.29547/01.04.2011 υποθήκη ποσού € 42εκ., σε ασφάλεια της από 28.02.2011 Σύµβαση Οµολογιακού ∆ανείου ποσού € 35εκ. 
και  της θυγατρικής ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ, συνολικού ποσού 14,6 εκ. ευρώ περίπου, σε ασφάλεια της από 29/4/2014 Σύµβασης Οµολογιακού 
∆ανείου συνολικού ποσού 10,4 εκ. ευρώ. 

8. ∆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 µε το 
∆ήµο Παλλήνης στο Συµβούλιο της Επικρατείας και το ∆ιοικητικό Εφετείο Αθηνών, για το ύψος του καταβλητέου ποσού ειδικής εισφοράς του Ν. 
2947/2001, η οποία κατά το ∆ήµο ανέρχεται στο ποσό των 750 χιλ. ευρώ περίπου. Για την ενδεχόµενη αυτή υποχρέωση δεν έχει σχηµατισθεί  
σχετική πρόβλεψη, επειδή η  ∆ιοίκηση  της Εταιρίας  εκτιµά ότι  δεν θα υπάρξουν δυσµενείς οικονοµικές επιδράσεις. 

9. Το απασχολούµενο προσωπικό την 31.12.2015 ήταν 22 άτοµα στον Όµιλο και 8 άτοµα στην Εταιρία.  Την 31.12.2014 το απασχολούµενο 
προσωπικό ήταν στον Όµιλο 22 άτοµα και στην  Εταιρία 8  άτοµα, αναλυτικά στη σηµείωση Νο 33. 

10. Τα ποσά πωλήσεων και αγορών του Οµίλου και της  Εταιρίας για την χρήση  01.01.2015 έως 31.12.2015, καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων 
και υποχρεώσεων στις 31.12.2015 που έχουν προκύψει από συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ∆ΛΠ 24,  έχουν ως 
εξής :  

 
 Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη Όµιλος 

ποσό € 
Εταιρία 
ποσό € 

α) Έσοδα 60.096 - 
β) Έξοδα  133.898 87.887 

γ) Απαιτήσεις 240.503 882.289 
δ) Υποχρεώσεις 581.446 1.807.132 
ε) Συναλλαγές  και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης 556.045 396.045 
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης - - 
ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης - - 
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ΣΤ.. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΘΡΟΥ 10 ν. 3401/2005 

Κατά τη διάρκεια του 2015 καθώς και το 2016 έως  29.03.2016, η Εταιρία δηµοσίευσε τα ακόλουθα δελτία τύπου- 
ανακοινώσεις  προς ενηµέρωση του επενδυτικού κοινού. 

Θέμα Ημ/νία Πρωτοκόλλησης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ) 30/1/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ) 10/2/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ 16/2/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ) 4/3/2015

Στοιχεία Οικονομικών Καταστάσεων Βάσει ΔΛΠ 30/3/2015

Στοιχεία Οικονομικών Καταστάσεων Βάσει ΔΛΠ 30/3/2015

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF 30/3/2015

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF 30/3/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 31/3/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ) 24/4/2015

Στοιχεία Οικονομικών Καταστάσεων Βάσει ΔΛΠ 29/5/2015

Στοιχεία Οικονομικών Καταστάσεων Βάσει ΔΛΠ 29/5/2015

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF 29/5/2015

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF 29/5/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 3/6/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2/6/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 26/6/2015

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF 31/8/2015

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF 31/8/2015

Στοιχεία Οικονομικών Καταστάσεων Βάσει ΔΛΠ 31/8/2015

Στοιχεία Οικονομικών Καταστάσεων Βάσει ΔΛΠ 31/8/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 31/8/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 10/11/2015

Στοιχεία Οικονομικών Καταστάσεων Βάσει ΔΛΠ 30/11/2015

Στοιχεία Οικονομικών Καταστάσεων Βάσει ΔΛΠ 30/11/2015

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF 30/11/2015

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF 30/11/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 30/11/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ 2/12/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ) 27/1/2016
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Όλα τα προαναφερθέντα έγγραφα (δελτία τύπου –ανακοινώσεις) καθώς και κάθε άλλη ανακοίνωση στην οποία έχει 
προβεί η εταιρία, βρίσκονται διαθέσιµα στην ιστοσελίδα της www.reds.gr  στις υποενότητες «Ανακοινώσεις»  στην 
ενότητα «Ενηµέρωση Επενδυτών». 
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Z. ∆ΙΑ∆ΥΚΤΙΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ & ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


