
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
∆ιεύθυνση έδρας : Ερµού 25 Ν. Κηφισιά ΤΚ 145 64 Ηµεροµηνία Έγκρισης των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων 

ΑΡ.Μ.Α.Ε.  : 49583/01AT/B/01/287 (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία) : 24 Μαρτίου   2016

Αρµόδια Νοµαρχία ή Πρωτοδικείο : Νοµαρχία Αθηνών Τύπος των Οικονοµικών Καταστάσεων : Eτήσιες

Α.Φ.Μ. : 999932239 Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής : 

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου : Αναστάσιος Καλλιτσάντσης,  Πρόεδρος του ∆.Σ. Ελεγκτική Εταιρία : ΣΟΛ αεοε

& ∆ιευθύνων Σύµβουλος Τύπος Έκθεσης Ελέγχου  : Με σύµφωνη γνώµη 

Iωάννης Μωραϊτης, Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. ∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου   : http://www.reds.gr
Σοφία Αποστόλου, Μέλος του ∆.Σ.

Σπυρίδων Κοσσονάκος, Μέλος του ∆.Σ.

Θεόδωρος Ξενίδης, Μέλος του ∆.Σ.

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

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σύνολο κύκλου εργασιών 6.318.361 5.640.792

Ενσώµατα πάγια στοιχεία 49.231 60.209 Μεικτά κέρδη / (ζηµίες) 4.479.830 3.862.974

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 1.089 1.960 Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσµάτων 4.735.404 2.665.310

Επενδυτικά ακίνητα 54.825.660 55.014.684 Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων σύνολο 3.432.080 1.277.816

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.679.145 477.218 Μείον φόροι (18.290) 991.996

Πελάτες  και λοιπές απαιτήσεις 1.070.105 1.082.838 Κέρδη/ (ζηµίες) µετά από φόρους σύνολο (Α) 3.413.790 2.269.812

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 9.597.183 9.067.967

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 67.222.414 65.704.877 Λοιπά συνολικά έσοδα / κέρδη/(ζηµιές) (Β) 231.958 (1.259.024)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α)+(Β) 3.645.748 1.010.788

ΠΑΘΗΤΙΚΟ Κατανέµονται σε :

Mετοχικό Κεφάλαιο 45.286.000 45.286.000 Μετόχους Εταιρίας 3.645.748 1.010.788

Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης (4.769.460) (8.415.209) Μετόχους Μειοψηφίας - -

Σύνολο καθαρής θέσης µετόχων της εταιρίας  (α) 40.516.540 36.870.791 Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή βασικά (σε €) 0,0754 0,0501

∆ικαιώµατα µειοψηφίας (β) - -

Σύνολο καθαρής θέσης (γ) = (α) +  (β) 40.516.540 36.870.791

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 22.052.095 23.415.033

Προβλέψεις/ Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 2.244.908 2.432.653 5.936.277 3.884.084

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 1.362.940 981.962

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 1.045.931 2.004.437

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 26.705.874 28.834.086 31/12/2015 31/12/2014

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 67.222.414 65.704.877 Καθαρή θέση έναρξης χρήσεως  (01/01/2015 και 01/01/2014 αντίστοιχα) 36.870.791 35.860.003

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 3.645.748 1.010.788

Αύξηση µετοχικού εταιρικού κεφαλαίου - -

(Μείωση) µετοχικού εταιρικού κεφαλαίου - -

∆ιανεµηθέντα µερίσµατα - -

Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων µετοχών - -
1/1-31/12/2015 1/1-31/12/2014 Καθαρή θέση λήξης χρήσεως  (31/12/2015 και 31/12/2014 αντίστοιχα) 40.516.540 36.870.791

Λειτουργικές ∆ραστηριότητες

Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων 3.432.080 1.277.816

Πλέον / µείον προσαρµογές για :

Αποσβέσεις 1.200.873 1.218.774 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Αποµειώσεις (1.000.000) -

Προβλέψεις 4.279 2.969 1.  Οι ανέλεγκτες  φορολογικά χρήσεις της εταιρίας παρατίθενται αναλυτικά στη σηµείωση Νο 22, της Ετήσιας  

Αποτελέσµατα (έσοδα,έξοδα, κέρδη & ζηµίες) επενδυτικής δραστηριότητας (91.556) (148.599)    Οικονοµικής 'Εκθεσης. 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 1.430.497 1.753.290 2. Η εταιρία ενοποιείται  µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης στις οικονοµικές καταστάσεις της "REDS Α.Ε.",  η οποία κατέχει 

Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που 
σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες :      το 100% του µετοχικού της κεφαλαίου και εδρεύει στην Ελλάδα.

Μείωση/ (αύξηση) αποθεµάτων - - 3. Επί των ακινήτων της εταιρίας έχει εγγραφεί η υπ΄αριθµ. 29547/01.04.2011 υποθήκη ποσού € 42εκ., σε ασφάλεια της από

Μείωση/ (αύξηση) απαιτήσεων (84.413) 400.879     28/2/2011 Σύµβασης Οµολογιακού δανείου ποσού € 35εκ.

(Μείωση)/ αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (868.892) 55.940 4. Το απασχολούµενο προσωπικό την 31.12.2015 ανήλθε σε  9 άτοµα, την 31.12.2014 ανήλθε σε 10 άτοµα, αναλυτικά στη 

Μείον :     σηµείωση Νο 25 της Ετήσιας Οικονοµικής Έκθεσης.

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (1.448.956) (1.594.438) 5. ∆εν υπάρχουν επιδικίες ή υπό διαιτησία διαφορές της εταιρίας, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών

Σύνολο εισροών (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες  (α) 2.573.911 2.966.631     οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρίας.

Επενδυτικές  ∆ραστηριότητες 6. Τα ποσά πωλήσεων και αγορών της Εταιρίας για το έτος 2015, καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων - (15.216)     στις 31.12.2015 που έχουν προκύψει από συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ∆ΛΠ 24, έχουν 

∆εσµευµένες καταθέσεις (2.457.852) (2.130.204)     ως εξής :

Τόκοι εισπραχθέντες 91.556 148.599  - Πωλήσεις αγαθών & υπηρεσιών Eταιρίας € 35.617.

∆άνεια χορηγηθέντα σε συνδεδεµένα µέρη (1.230.000) -  - Αγορές αγαθών & υπηρεσιών Εταιρίας € 77.990.

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες  (β) (3.596.296) (1.996.821)  - Απαιτήσεις Εταιρίας € 1.265.617.

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες  - Υποχρεώσεις Εταιρίας € 39.930.

Αποπληρωµή δανεισµού (1.003.398) (596.960) -  Συναλλαγές  και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης € 160.000.

Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµατοδοτικές  δραστηριότητες (γ) (1.003.398) (596.960)

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα χρήσεως  (α) 
+ (β) + (γ) (2.025.782) 372.850

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης  χρήσης 2.360.195 1.987.345

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης  χρήσης 334.413 2.360.195

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΟΥ ∆.Σ. Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
& ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ
Α∆Τ Ξ 434814 Α∆Τ ΑΕ 574340 Α.Αδ.ΟΕΕ 1981

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗΣ  (ποσά σε €)

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

ΓΥΑΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Κηφισιά, 24 Μαρτίου 2016

(ποσά σε €)

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

αποσβέσεων

(δ.τ.) ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ (ποσά σε €)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Αγγελική Γρατσία ∆ροµπάκη                                                        
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13071

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της "ΓΥΑΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ &
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ". Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την εταιρία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου (www.reds.gr) όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η

Εκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή- Λογιστή.

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΌ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
,

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 49583/01ΑΤ/Β/01/287   Γ.Ε.ΜΗ.: 4370701000
∆ιεύθυνση έδρας :  Ερµού 25 Ν. Κηφισιά  T.Κ. 145 64


