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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005
(Όλα τα ποσά είναι εκφρασµένα σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
31-Μαρ
2005
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μακροπρόθεσµο ενεργητικό
Ενσώµατα πάγια στοιχεία
Επενδυτικά Ακίνητα
Συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις

31 ∆εκεµβρίου
2004

912.701
789.960
8.886.752

915.979
789.960
8.886.752

630.049

741.049

Σύνολο µακροπρόθεσµου ενεργητικού

11.219.462

11.333.740

Κυκλοφορούν ενεργητικό:
Αποθέµατα
Εµπορικές απαιτήσεις
Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις
Λοιπά Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία Ενεργητικού
Χρηµατικά διαθέσιµα

1.595.937
912.172
371.275
137.634
161.039

1.440.417
1.059.049
445.369
117.807
269.885

3.178.056

3.332.526

14.397.518

14.666.266

1.155.241
2.851.696
3.574.191
843.979

1.155.241
2.851.696
3.810.840
843.952

8.425.106

8.661.728

8.425.106

8.661.728

1.320.617
37.934
1.386.566

1.320.617
37.023
1.376.509

2.745.117

2.734.148

301.214
1.904.700
440.205
581.176

391.439
1.790.522
440.205
648.225

3.227.295

3.270.390

14.397.518

14.666.266

Λοιπές Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους της µητρικής
Μετοχικό κεφάλαιο
Υπέρ το άρτιο
Κέρδη εις νέον
Αποθεµατικά

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις:
Μακροπρόθεσµα δάνεια
Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού
Αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος
Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις:
Προµηθευτές
Βραχυπρόθεσµα δάνεια
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες την επόµενη χρήση
∆εδουλευµένες και λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗΣΗ ΘΕΣΗΣ

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων

KEKΡΟΨ Α.Ε.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005
(Όλα τα ποσά είναι εκφρασµένα σε Ευρώ, εκτός από τα στοιχεία µετοχών)
31-Μαρ
2005
ΕΣΟ∆Α:
Καθαρές πωλήσεις
Κόστος πωλήσεων

31-Μαρ
2004

334.755
(214.455)

780.719
(604.648)

120.300

176.071

Έξοδα διοίκησης και διάθεσης
Λοιπά έσοδα/(έξοδα)
Καθαρά χρηµατοοικονοµικά έσοδα/(έξοδα)
Φόρος Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας
ΚΕΡ∆Η (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ
Φόροι εισοδήµατος

(124.872)
1.289
(36.758)
(186.524)
(226.565)
(10.057)

(122.428)
1.337
(37.659)
(270.342)
(253.021)
(80.986)

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ∆Η ( ΖΗΜΙΕΣ)

(236.622)

(334.007)

(0,07)

(0,10)

3.300.689

3.300.689

Μεικτό κέρδος

Κέρδη ανα µετοχή (σε Ευρώ)
Βασικά
Αποµειωµένα
Μέσος σταθµικός αριθµός µετοχών, βασικός και
αποµειωµένος
Βασικός
Αποµειωµένος
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005
(Όλα τα ποσά είναι εκφρασµένα σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
31 Μαρτίου
2005
Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ζηµιές χρήσεως προ φόρων
Αποσβέσεις
Συναλλαγµατικές διαφορές
Τόκοι και συναφή έσοδα
Τόκοι και λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα
Λειτουργικό κέρδος προ µεταβολών του κεφαλαίου κίνησης

31 Μαρτίου
2004

(226.565)
3.278
740
36.758
(19.828)
(205.617)

(253.021)
4.908
864
0
0
(247.248)

(155.348)
314.994

236.320
1.089.460

(603.708)
65.734

(932.804)
198.888

(583.945)

344.616

Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες:
Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα

412

0

Ταµειακές εκροές για επενδυτικές δραστηριότητες

412

0

Ταµειακές ροές από χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες
Καθαρή µεταβολή βραχυπρόθεσµων δανείων
Μερίσµατα πληρωθέντα
Τόκοι πληρωθέντες
Ταµειακές εκροές για χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες

554.383
(42.526)
(37.170)
474.687

(300.000)
(30.000)
0
(330.000)

Επίδραση µεταβολών ισοτιµιών στα χρηµατικά διαθέσιµα
Καθαρή αύξηση/ χρηµατικών διαθεσίµων
Χρηµατικά διαθέσιµα στην αρχή του έτους
Χρηµατικά διαθέσιµα στο τέλος του έτους

(108.846)
269.885
161.039

14.616
338.880
353.496

(Αύξηση)/Μείωση σε:
Αποθέµατα
Aπαιτήσεις
Αύξηση/(Μείωση) σε:
Yποχρεώσεις (πλην τραπεζών)
Λοιποί φόροι
Ταµειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
31ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2005
(Όλα τα ποσά είναι εκφρασµένα σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

Μετοχικό
Κεφάλαιο
1η Ιανουαρίου 2005 - Υπόλοιπα έναρξης

Καθαρά κέρδη (ζηµίες) χρήσης
31η ΜΑΡΤΙΟΥ 2005

1.155.241

0

1.155.241

∆ιαφορά Από
'Εκδοση Μετοχών
Υπέρ το 'Αρτιο
2.851.696

0

2.851.696

Τακτικό
Αποθεµατικό

Έκτακτα
Αποθεµατικά

Αφορολόγητα
Αποθεµατικά

272.927

173.352

397.672

0

0

0

272.927

173.352

397.672
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Υπόλοιπο
Κερδών Εις Νέο
3.810.840

(236.622)
3.574.218

Σύνολο
8.661.728

(236.622)
8.425.106

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 1923, µε διάρκεια µέχρι και το έτος 2100, και λειτουργεί µε την
επωνυµία «ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ – ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ & ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Έδρα της Εταιρείας είναι ο
∆ήµος Παλαιού Ψυχικού, ∆άφνης 6. Η Εταιρεία είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο
Αξιών Αθηνών από το 1967 και δραστηριοποιείται στον κλάδο της κατασκευής,
ανάπτυξης και εκµετάλλευσης ακινήτων µε ιδιαίτερη έµφαση στον τοµέα των
µαιζονετών και πολυτελών κατοικιών. Η µετοχή της διαπραγµατεύεται σήµερα στην
Κύρια Αγορά (Κλάδος ∆ιαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας).
Η Εταιρεία διοικείται από πενταµελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο του οποίου η θητεία λήγει
το έτος 2009.
Ο µέσος όρος του προσωπικού της Εταιρείας για τη περίοδο που έληξε την 31η
Μαρτίου 2005 ήταν 7 υπάλληλοι.
2. ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ:

I. Βάση Κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων: Οι συνηµµένες οικονοµικές
καταστάσεις συντάσσονται βάσει της αρχής του ιστορικού κόστους, όπως αυτή
τροποποιείται µε την αναπροσαρµογή συγκεκριµένων στοιχείων ενεργητικού και
παθητικού σε τρέχουσες αξίες.
Όπως περαιτέρω περιγράφεται παρακάτω, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις
έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ, όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή
των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Ε∆ΛΠ), και των ερµηνειών τους, όπως αυτές
έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερµηνείας Προτύπων (ΕΕΠ) της Ε∆ΛΠ. Για την
κατάρτιση έχει εφαρµοσθεί το ∆ΠΧΠ 1 «Πρώτη εφαρµογή των ∆ΠΧΠ» µε
ηµεροµηνία µετάβασης την 1η Ιανουαρίου 2004. ∆εν υπάρχουν πρότυπα που να
έχουν εφαρµοστεί πριν την ηµεροµηνία έναρξης εφαρµογής τους.
II. Καταστατικές Οικονοµικές Καταστάσεις: Η Εταιρεία τηρεί τα λογιστικά της
βιβλία και στοιχεία σύµφωνα µε τον Ελληνικό Εµπορικό Νόµο, το Ελληνικό Γενικό
Λογιστικό Σχέδιο και τη φορολογική νοµοθεσία. Η Εταιρεία πραγµατοποιεί
συγκεκριµένες εξωλογιστικές εγγραφές προσαρµογής προκειµένου να καταρτίσει τις
συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται από τα ∆ΠΧΠ.
Οι βασικές εξωλογιστικές εγγραφές που εφαρµόστηκαν επί του ισολογισµού κατά την
1η Ιανουαρίου 2004 και την 31η Μαρτίου 2004 καθώς και επί της κατάστασης
αποτελεσµάτων της χρήσεως που έληξε την 31η Μαρτίου 2004 προκειµένου να
προσαρµοστούν µε βάση τα ∆ΠΧΠ και οι σηµαντικές διαφορές που έχουν εφαρµογή
στις σχετικές οικονοµικές καταστάσεις περιγράφονται στη Σηµείωση 8.
III. Πρώτη εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης:
Σύµφωνα µε τον Κανονισµό 1606/2002 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Νόµο
3229/04, όπως τροποποιήθηκε από το Νόµο 3301/04, οι Ελληνικές Εταιρείες που
είναι εισηγµένες σε Χρηµατιστηριακή Αγορά (εσωτερικού ή εξωτερικού),
υποχρεούνται από την 1η Ιανουαρίου 2005, να καταρτίζουν τις οικονοµικές τους
καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ.

Βάσει του ∆ΠΧΠ 1 και της προαναφερθείσας Ελληνικής νοµοθεσίας, οι ανωτέρω
εταιρείες είναι υποχρεωµένες να παρουσιάσουν συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις
σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ, τουλάχιστον για µία χρήση (31 ∆εκεµβρίου 2004).
Εποµένως, οι εταιρείες που υιοθετούν για πρώτη φορά τα ∆ΠΧΠ όπως αναφέρεται
παραπάνω, θα έχουν κατά κανόνα ηµεροµηνία οικονοµικών καταστάσεων την 31
∆εκεµβρίου 2005 και ηµεροµηνία µετάβασης την 1 Ιανουαρίου 2004. Η Εταιρεία θα
ετοιµάσει και θα δηµοσιεύσει τις πρώτες πλήρεις οικονοµικές καταστάσεις µε βάση τα
∆ΠΧΠ, εντός του θεσµικού χρονικού πλαισίου και η ηµεροµηνία σύνταξης των
ανωτέρω οικονοµικών καταστάσεων θα είναι η 31 ∆εκεµβρίου 2005.
Με βάση τις αντίστοιχες διατάξεις του ∆ΠΧΠ 1, στη σύνταξη των πρώτων
οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τα ∆ΠΧΠ, µία εταιρεία θα πρέπει να
χρησιµοποιήσει τα ∆ΠΧΠ που θα είναι σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος των
πρώτων πλήρων οικονοµικών καταστάσεων για όλες τις περιόδους/χρήσεις που
παρουσιάζονται καθώς και στον ισολογισµό µετάβασης.
Κατά συνέπεια οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση τα
∆ΠΧΠ εν ισχύ κατά την 31η Μαρτίου 2005 και εµπεριέχουν εκτιµήσεις αναφορικά µε
τα ∆ΠΧΠ τα οποία αναµένεται να είναι σε ισχύ κατά την πρώτη ηµεροµηνία
κλεισίµατος (31 ∆εκεµβρίου 2005).
Για την κατάρτιση των συνηµµένων οικονοµικών καταστάσεων, η Εταιρεία εφάρµοσε
το ∆ΠΧΠ 1 «Πρώτη εφαρµογή των ∆ΠΧΠ». Συγκεκριµένα:
•

Όσον αφορά την πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης το
σύνολο των σωρευµένων αναλογιστικών ζηµιών και κερδών αναγνωρίσθηκαν
κατά την ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΠ, ενώ για τις αναλογιστικές ζηµίες και
κέρδη που προέκυψαν κατά το 2004 και µεταγενέστερα χρησιµοποιήθηκε η
µέθοδος του περιθωρίου («corridor approach»).

•

Οι εκτιµήσεις της Εταιρείας µε βάση τα ∆ΠΧΠ κατά την ηµεροµηνία µετάβασης
στα ∆ΠΧΠ ήταν σε συνέπεια µε τις εκτιµήσεις που έγιναν για την ίδια
ηµεροµηνία µε βάση τα προηγούµενα ΕΛΠ (µετά από τις όποιες αναµορφώσεις
για την απεικόνιση διαφορών στις λογιστικές αρχές), εκτός αν υπήρχαν σαφείς
ενδείξεις ότι αυτές οι εκτιµήσεις ήταν λανθασµένες.

iv. Επίδραση νεοεκδοθέντων λογιστικών Προτύπων (∆ΠΧΠ ή ∆ΛΠ) και
∆ιερµηνειών (ΜΕ∆):
Τη 18η ∆εκεµβρίου 2003 δηµοσιεύτηκαν αναθεωρήσεις που αφορούσαν τα:
- ∆ΛΠ 1
- ∆ΛΠ 2
- ∆ΛΠ 8
-

∆ΛΠ 10
∆ΛΠ 16
∆ΛΠ 17
∆ΛΠ 21
∆ΛΠ 24
∆ΛΠ 27
∆ΛΠ 28

«Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων»,
«Αποθέµατα»,
«Λογιστικές Αρχές, Αλλαγές στις Λογιστικές Εκτιµήσεις και
Λάθη»,
«Μεταγενέστερα Γεγονότα του Ισολογισµού»,
«Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις»,
«Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις»,
«Συνέπειες από την αλλαγή στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες»
«Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών»
"Ενοποιηµένες και Απλές Οικονοµικές Καταστάσεις",
"Επενδύσεις σε Συγγενείς",

- ∆ΛΠ 31
- ∆ΛΠ 32
- ∆ΛΠ 33
- ∆ΛΠ 39
- ∆ΛΠ 40

«Επενδύσεις σε κοινοπραξίες»
«Χρηµατοοικονοµικά Προϊόντα: Γνωστοποιήσεις και
Παρουσίαση»
"Μερίσµατα ανά µετοχή"
«Χρηµατοοικονοµικά Προϊόντα: Αναγνώριση και Αποτίµηση»
"Επενδύσεις σε Ακίνητα."

Η ηµεροµηνία εφαρµογής όλων των αναθεωρηµένων προτύπων είναι η 1η
Ιανουαρίου 2005, ενώ η προγενέστερη εφαρµογή ενθαρρύνεται. Τα αναθεωρηµένα
πρότυπα επίσης αντικαθιστούν τις κατωτέρω ∆ιερµηνείες οι οποίες αποσύρονται:
- ΜΕ∆ 1
- ΜΕ∆ 2
- ΜΕ∆ 3
- ΜΕ∆ 5
- ΜΕ∆ 6
- ΜΕ∆ 11
- ΜΕ∆ 14
- ΜΕ∆ 16
- ΜΕ∆ 17
- ΜΕ∆ 18
- ΜΕ∆ 19
- ΜΕ∆ 20
- ΜΕ∆ 23
- ΜΕ∆ 24
- ΜΕ∆ 30
- ΜΕ∆ 33

«Συνέπεια – ∆ιαφορετικοί τύποι κοστολόγησης αποθεµάτων»,
«Συνέπεια – Κεφαλαιοποίηση Κόστους ∆ανεισµού»,
«Απαλοιφές των µη πραγµατοποιηθέντων κερδών και ζηµιών από
Συναλλαγές µε Συνδεδεµένες»,
«Κατηγοριοποίηση Χρηµατοοικονοµικών Προϊόντων –
Προβλέψεις Ενδεχόµενης Τακτοποίησης»,
«Κόστος Τροποποίησης Υπάρχοντος Λογισµικού»,
«Ξένο Συνάλλαγµα—Κεφαλαιοποίηση των Ζηµιών που
προκύπτουν από Σηµαντικές Νοµισµατικές Υποτιµήσεις»
«Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις—Αντιστάθµιση για την
Αποµείωση ή Ζηµία των Στοιχείων»
«Ίδια Κεφάλαια – Επαναγορά Ιδίων Μετοχικών Τίτλων (Ίδιες
Μετοχές»,
«Ίδια Κεφάλαια - Κόστη Συναλλαγών Ιδίων Κεφαλαίων»,
«Συνέπεια - Εναλλακτικές Μέθοδοι»,
«Νόµισµα Παρουσίασης - Παρουσίαση και Αποτίµηση των
Οικονοµικών Καταστάσεων βάσει των ∆ΛΠ 21 και ∆ΛΠ 29»,
«Λογιστική Καθαρής Θέσεως – Αναγνώριση Ζηµιών»,
«Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις – Μεγάλες Επιθεωρήσεις ή Γενικές
Επισκευές»,
«Κέρδη ανά µετοχή—Χρηµατοοικονοµικά Προϊόντα που
Μπορούν να Τακτοποιηθούν σε Μετοχές»,
«Νόµισµα Παρουσίασης - Μετατροπή από Νόµισµα Αποτίµησης
σε Νόµισµα Παρουσίασης» και
"Ενοποίηση και Μέθοδος Καθαρής Θέσεως - Πιθανά ∆ικαιώµατα
Ψήφου και Επιµερισµός of ∆ικαιωµάτων Ιδιοκτησίας».

Το ∆ΠΧΠ 2 «Πληρωµές Βασισµένες σε Μετοχές» (το οποίο αντικατέστησε επίσης
συγκεκριµένες απαιτήσεις γνωστοποιήσεων του ∆ΛΠ 19 «Παροχές σε
Εργαζοµένους») εκδόθηκε στις 19 Φεβρουαρίου 2004. Το ∆ΠΧΠ 2 ισχύει για
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν από την 1η Ιανουαρίου 2005. Ενθαρρύνεται
προγενέστερη εφαρµογή. Την 31η Μαρτίου 2004 εκδόθηκαν τα ∆ΠΧΠ 3
«Συνενώσεις Εταιρειών» (το οποίο αντικατέστησε το ∆ΛΠ 22 «Συνενώσεις
Εταιρειών»), ∆ΠΧΠ 4 «Ασφαλιστικά Συµβόλαια» και ∆ΠΧΠ 5 "Μακροπρόθεσµα
στοιχεία ενεργητικού διακρατηµένα προς πώληση και ∆ιακοπτόµενες
Εκµεταλλεύσεις» (το οποίο αντικατέστησε το ∆ΛΠ 35 «∆ιακοπτόµενες
Εκµεταλλεύσεις»). Την 31η Μαρτίου 2004 εκδόθηκαν επίσης αναθεωρήσεις των
∆ΛΠ 36 «Αποµείωση Αξίας Στοιχείων του Ενεργητικού» και ∆ΛΠ 38 «Ασώµατες
Ακινητοποιήσεις» και στις δύο περιπτώσεις σχετιζόµενα µε το ∆ΠΧΠ 3. Το ∆ΠΧΠ
3 εφαρµόζεται σε όλες τις συνενώσεις εταιρειών που διενεργήθηκαν από την 31η
Μαρτίου 2004 και µεταγενέστερα. Ειδικές µεταβατικές διατάξεις έχουν εφαρµογή

στην προγενέστερα αναγνωρισµένη υπεραξία, στην αρνητική υπεραξία, στις
ασώµατες ακινητοποιήσεις και επενδύσεις που λογιστικοποιούνται µε την µέθοδο
της καθαρής θέσης. Το ∆ΠΧΠ 5 πρέπει να εφαρµόζεται σε ετήσιες οικονοµικές
καταστάσεις που ξεκινούν την
1η Ιανουαρίου 2005 και µεταγενέστερα.
Προγενέστερη εφαρµογή επιτρέπεται, εφόσον οι απαραίτητες πληροφορίες, ώστε να
εφαρµοστεί το πρότυπο, λήφθηκαν τη στιγµή που οι σχετικές συνενώσεις εταιρειών
αρχικά λογίστηκαν. Τα αναθεωρηµένα ∆ΛΠ 36 και ∆ΛΠ 38 πρέπει να
εφαρµόζονται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν κατά την ή µετά την 31η Μαρτίου
2004 (ή την ηµεροµηνία υιοθέτησης του ∆ΠΧΠ 3 για την υπεραξία και τις
ασώµατες ακινητοποιήσεις που αποκτήθηκαν σε µία συνένωση εταιρειών).
Με βάση τις αντίστοιχες διατάξεις του ∆ΠΧΠ 1, στη σύνταξη των πρώτων
οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τα ∆ΠΧΠ, µία εταιρεία θα πρέπει να
χρησιµοποιήσει τα ∆ΠΧΠ που θα είναι σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος
των πρώτων πλήρων οικονοµικών καταστάσεων για όλες τις περιόδους/χρήσεις που
παρουσιάζονται καθώς και στον ισολογισµό µετάβασης. Κατά συνέπεια,, αφού η
ηµεροµηνία για τις πρώτες πλήρεις οικονοµικές καταστάσεις µε βάση τα ∆ΠΧΠ της
Εταιρείας θα είναι η 31η ∆εκεµβρίου 2005, όλα τα αναθεωρηµένα ή νεοεκδοθέντα
Πρότυπα που αναφέρθηκαν παραπάνω χρησιµοποιήθηκαν για την σύνταξη των
επισυναπτόµενων ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων.
v.

Έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων: Οι συνηµµένες οικονοµικές
καταστάσεις εγκρίθηκαν από τα αρµόδια προς τούτο όργανα της Εταιρείας κατά την
13 ∆εκεµβρίου 2005.

vi. Χρήση Εκτιµήσεων: Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα
∆ΠΧΠ απαιτεί όπως η διοίκηση προβαίνει στην διενέργεια εκτιµήσεων και
υποθέσεων που επηρεάζουν τα ποσά των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού,
τη γνωστοποίηση ενδεχόµενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία
των οικονοµικών καταστάσεων καθώς και τα ποσά των εσόδων και εξόδων κατά την
διάρκεια της χρήσεως/περιόδου. Τα πραγµατικά αποτελέσµατα ενδέχεται να
διαφέρουν από αυτές τις εκτιµήσεις.
3. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ:
Οι κύριες λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν κατά τη προετοιµασία των
επισυναπτόµενων ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων είναι οι ακόλουθες:
Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις: Τα γήπεδα, κτίρια και ο λοιπός εξοπλισµός αποτιµώνται
στο κόστος κτήσεως µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις και τις τυχόν προβλέψεις
αποµείωσης της αξίας τους.
Οι επισκευές και συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της χρήσης κατά την οποία
πραγµατοποιούνται. Σηµαντικές βελτιώσεις κεφαλαιοποιούνται στο κόστος των
αντίστοιχων παγίων εφόσον αυτές προσαυξάνουν την ωφέλιµη ζωή, αυξάνουν το επίπεδο
παραγωγής ή βελτιώνουν την αποδοτικότητα των αντίστοιχων παγίων.
Τα στοιχεία των ενσώµατων ακινητοποιήσεων διαγράφονται κατά την πώληση ή την
απόσυρσή τους ή όταν δεν αναµένονται περαιτέρω οικονοµικά οφέλη από τη
συνεχιζόµενη χρήση τους. Τα κέρδη ή οι ζηµιές που προκύπτουν από τη διαγραφή ενός
παγίου περιλαµβάνονται στα αποτελέσµατα της χρήσης κατά την οποία διαγράφεται το
εν λόγω πάγιο.

Οι ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση περιλαµβάνουν πάγια υπό εκτέλεση και
απεικονίζονται στο κόστος τους. Οι ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση δεν αποσβένονται
µέχρι να ολοκληρωθεί το πάγιο και να τεθεί σε παραγωγική λειτουργία.
Αποσβέσεις: Οι αποσβέσεις υπολογίζονται βάσει της σταθερής µεθόδου µε συντελεστές
οι οποίοι προσεγγίζουν τις σχετικές ωφέλιµες διάρκειες ζωής των σχετικών παγίων.
Συντελεστές Απόσβεσης
Κτίρια και Τεχνικά 'Εργα
Μηχανήµατα και Τεχνικές Εγκατ/σεις
Μεταφορικά Μέσα
'Επιπλα και Λοιπός Εξοπλισµός

2%
5%
12%-15%
15%-33%

Συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις:
Οι συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις
αποτελούνται από επενδύσεις σε εταιρείες στις οποίες η ΚΕΚΡΟΨ δεν ασκεί έλεγχο ούτε
έχει σηµαντική επιρροή στις δραστηριότητές τους. Με βάση το ∆ΛΠ 39, οι επενδύσεις
εκτός των επενδύσεων σε θυγατρικές, συνδεδεµένες και κοινοπραξίες,
κατηγοριοποιούνται ως διαθέσιµες προς πώληση, χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη
αξία µέσω αποτελεσµάτων και διακρατηθείσες έως την λήξη. Γενικά, οι επενδύσεις
διαθέσιµες προς πώληση και τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογες αξίες µέσω
αποτελεσµάτων αποτιµώνται σε εύλογη αξία µε τα προκύπτοντα κέρδη ή ζηµίες να
αναγνωρίζονται ως ξεχωριστό στοιχείο των ιδίων κεφαλαίων για επενδύσεις διαθέσιµες
προς πώληση και της ενοποιηµένης κατάστασης αποτελεσµάτων για τα
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία εκφρασµένα σε εύλογες αξίες µέσω αποτελεσµάτων.
Οι επενδύσεις διακρατηθείσες µέχρι τη λήξη αποτιµώνται στο καθαρό αναπόσβεστο
κόστος χρησιµοποιώντας την µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου και τα σχετικά
αποτελέσµατα της προεξόφλησης αναγνωρίζονται στην ενοποιηµένη κατάσταση
αποτελεσµάτων µέσω της διαδικασίας απόσβεσης ή κατά την εκποίηση.
Επενδυτικά ακίνητα: Επενδύσεις σε ακίνητα καταχωρούνται στην πραγµατική αξία.
Κέρδη ή ζηµιές που προκύπτουν από µεταβολές στην πραγµατική αξία επενδύσεων σε
ακίνητα, συµπεριλαµβάνονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων στην περίοδο/χρήση
κατά την οποία προκύπτουν. Σηµειώνεται ότι όπως αναφέρεται στην Σηµείωση 6
σηµαντικό µέρος της επενδυτικής ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας διεκδικείται από
τρίτους ή τελεί από απαλλοτρίωση. Τα εν λόγω υπό αµφισβήτηση ακίνητα αποτιµώνται
στο κόστος κτήσεως έως ότου διευθετηθεί οριστικά το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς
στιγµή, κατά την οποία θα καταγραφούν και οι σχετικές υπεραξίες εφ’όσον η σχετική
διευθέτηση γίνει υπέρ της Εταιρείας ή θα διαγραφούν από τις οικονοµικές καταστάσεις
στην αντίθετη περίπτωση.
Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων: Οι λογιστικές αξίες των µακροπρόθεσµων
στοιχείων του ενεργητικού ελέγχονται για σκοπούς αποµείωσης όταν γεγονότα ή
αλλαγές στις συνθήκες υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία µπορεί να µην είναι
ανακτήσιµη. Όταν η λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το
ανακτήσιµο ποσό του, η αντίστοιχη ζηµία αποµείωσής του καταχωρείται στην
ενοποιηµένη κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως. Η ανακτήσιµη αξία προσδιορίζεται ως
η µεγαλύτερη αξία µεταξύ της καθαρής εκτιµώµενης τιµής πώλησης και της αξίας
κτήσεως. Καθαρή εκτιµώµενη τιµή πώλησης είναι το ποσό που µπορεί να ληφθεί από την
πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου στα πλαίσια µιας αµφοτεροβαρούς συναλλαγής

στην οποία τα µέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικειοθελώς, µετά την
αφαίρεση κάθε πρόσθετου άµεσου κόστους διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου, ενώ,
αξία κτήσης είναι η καθαρή παρούσα αξία των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών
ροών που αναµένεται να πραγµατοποιηθούν από τη συνεχή χρήση ενός περιουσιακού
στοιχείου και από την πρόσοδο που αναµένεται να προκύψει από την διάθεσή του στο
τέλος της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής του. Για τους σκοπούς προσδιορισµού της
αποµείωσης, τα στοιχεία του ενεργητικού οµαδοποιούνται στο χαµηλότερο επίπεδο για το
οποίο οι ταµειακές ροές δύναται να αναγνωριστούν ξεχωριστά.
Αντιλογισµός ζηµιάς αποµείωσης της αξίας περιουσιακών στοιχείων που λογίσθηκε σε
προηγούµενα έτη, γίνεται µόνο όταν υπάρχουν ικανές ενδείξεις ότι η αποµείωση αυτή
δεν υπάρχει πλέον ή έχει µειωθεί. Στις περιπτώσεις αυτές ο ανωτέρω αντιλογισµός
αναγνωρίζεται ως έσοδο.
Η ∆ιοίκηση εκτιµά ότι δεν υπάρχει θέµα απαξίωσης του παγίου εξοπλισµού της
Εταιρείας και ως εκ τούτου δεν έχει πραγµατοποιήσει υπολογισµό των ανακτήσιµων
ποσών των περιουσιακών της στοιχείων.
Λογαριασµοί απαιτήσεων: Οι βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις λογίζονται στην
ονοµαστική τους αξία µειωµένη κατά τις προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις. Σε
κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού όλες οι καθυστερηµένες ή επισφαλείς απαιτήσεις
εκτιµώνται για να προσδιοριστεί η αναγκαιότητα ή µη πρόβλεψης για επισφαλείς
απαιτήσεις. Το υπόλοιπο της συγκεκριµένης πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις
προσαρµόζεται κατάλληλα σε κάθε ηµεροµηνία κλεισίµατος ισολογισµού ώστε να
αντανακλά τους πιθανολογούµενους σχετικούς κινδύνους. Κάθε διαγραφή υπολοίπων
πελατών χρεώνεται στην υπάρχουσα πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις.
Χρηµατοοικονοµικά προϊόντα: Από την 1 Ιανουαρίου 2004 η Εταιρεία για την
αναγνώριση και αποτίµηση των χρηµατοοικονοµικών προϊόντων υιοθέτησε το ∆ιεθνές
Λογιστικό Πρότυπο 39 «Χρηµατοοικονοµικά Προϊόντα: Αναγνώριση και Αποτίµηση».
Τα πρωτογενή χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις του
ισολογισµού περιλαµβάνουν διαθέσιµα, απαιτήσεις, τραπεζικό δανεισµό και λοιπές
βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις. Οι λογιστικές αρχές αναγνώρισης και αποτίµησης των
στοιχείων αυτών αναφέρονται στις αντίστοιχες λογιστικές αρχές οι οποίες
παρουσιάζονται σε αυτή τη Σηµείωση. Τα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα
παρουσιάζονται ως απαιτήσεις, υποχρεώσεις ή στοιχεία της καθαρής θέσης βάσει της
ουσίας και του περιεχοµένου των σχετικών συµβάσεων από τις οποίες απορρέουν.
Τόκοι, µερίσµατα, κέρδη και ζηµίες που προκύπτουν από τα χρηµατοοικονοµικά
προϊόντα που χαρακτηρίζονται ως απαιτήσεις ή υποχρεώσεις, λογιστικοποιούνται ως
έξοδα ή έσοδα αντίστοιχα. Η διανοµή µερισµάτων στους µετόχους λογιστικοποιείται
απ’ ευθείας στην καθαρή θέση. Τα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα συµψηφίζονται όταν η
Εταιρεία, σύµφωνα µε το νόµο, έχει νοµικά το δικαίωµα αυτό και προτίθεται να τα
συµψηφίσει σε καθαρή βάση (µεταξύ τους) ή να ανακτήσει το περιουσιακό στοιχείο και
να συµψηφίσει την υποχρέωση ταυτόχρονα.
•

Κίνδυνος επιτοκίων και συναλλαγµατικός κίνδυνος: Ο τραπεζικός δανεισµός
της Εταιρείας είναι σε Ευρώ και υπόκειται σε κυµαινόµενα επιτόκια. Η
Εταιρεία δε χρησιµοποιεί παράγωγα σε χρηµατοοικονοµικά προϊόντα
προκειµένου να µειώσει την έκθεση της στον κίνδυνο µεταβολής των επιτοκίων,
κατά την ηµεροµηνία σύνταξης του ισολογισµού. Η διοίκηση της Εταιρείας
πιστεύει ότι δεν υφίστανται σηµαντικοί κίνδυνοι από πιθανή µεταβολή των
επιτοκίων.

•

Πραγµατική Αξία: Τα ποσά που εµφανίζονται στους συνηµµένους
Ισολογισµούς για τα διαθέσιµα, τις βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις και τις λοιπές
βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις, προσεγγίζουν τις αντίστοιχες πραγµατικές τους
αξίες λόγω του βραχυπρόθεσµου χαρακτήρα τους. Η πραγµατική αξία των
τραπεζικών βραχυπρόθεσµων δανείων δε διαφοροποιείται από τη λογιστική
τους αξία λόγω της χρήσης µεταβλητών επιτοκίων.

•

Συγκέντρωση Πιστωτικού Κινδύνου: Η συγκέντρωση του πιστωτικού κινδύνου
είναι περιορισµένη σε σχέση µε το συνολικό ύψος των εµπορικών απαιτήσεων
λόγω της µεγάλης διασποράς των υπολοίπων.

Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα: Η Εταιρεία θεωρεί τις προθεσµιακές καταθέσεις και άλλες
υψηλής ρευστότητας επενδύσεις µε αρχική λήξη µικρότερη των τριών µηνών ως
χρηµατικά διαθέσιµα.
Για τη σύνταξη των καταστάσεων ταµειακών ροών, τα χρηµατικά διαθέσιµα
αποτελούνται από µετρητά και καταθέσεις σε τράπεζες καθώς και χρηµατικά διαθέσιµα
όπως προσδιορίζονται ανωτέρω.
Κόστος δανεισµού: Η Εταιρεία ακολουθεί το βασικό λογιστικό χειρισµό που
προβλέπεται από το ∆ΛΠ 23, «Κόστος ∆ανεισµού», σύµφωνα µε το οποίο το κόστος
δανεισµού αναγνωρίζεται σαν έξοδο εντός της περιόδου την οποία αφορά.
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις: Όλες οι µακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
καταχωρούνται αρχικά στο κόστος. που είναι η πραγµατική αξία της ληφθείσας
αντιπαροχής µείον τις σηµαντικές δαπάνες έκδοσης που σχετίζονται µε το δάνειο. Μετά
την αρχική καταχώρηση, τα έντοκα δάνεια αποτιµούνται στο αναπόσβεστο κόστος
χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. Το αναπόσβεστο κόστος
υπολογίζεται αφού ληφθούν υπόψη δαπάνες έκδοσης και η διαφορά µεταξύ του αρχικού
ποσού και του ποσού λήξεως. Κέρδη και ζηµιές καταχωρούνται στο καθαρό κέρδος ή
ζηµιά όταν οι υποχρεώσεις διαγράφονται ή αποµειώνονται και µέσω της διαδικασίας
απόσβεσης. Τα έξοδα τόκων αναγνωρίζονται επί τη βάση του δεδουλευµένου.
Προβλέψεις για Αποζηµίωση Προσωπικού λόγω Συνταξιοδότησης: Σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ν2112/20 η Εταιρεία καταβάλλει αποζηµιώσεις στους αποχωρούντες ή
απολυόµενους υπαλλήλους της, το δε ύψος των σχετικών αποζηµιώσεων εξαρτάται από
τα έτη προϋπηρεσίας, το ύψος των αποδοχών και τον τρόπο αποµάκρυνσης (απόλυση ή
συνταξιοδότηση). Οι υποχρεώσεις για αποζηµίωση συνταξιοδότησης υπολογίζονται στη
προεξοφληµένη αξία των µελλοντικών παροχών που έχουν συσσωρευθεί κατά τη λήξη
του έτους, µε βάση την αναγνώριση δικαιώµατος παροχών των εργαζοµένων κατά τη
διάρκεια της αναµενόµενης εργασιακής ζωής. Οι ανωτέρω υποχρεώσεις υπολογίζονται µε
βάση τις οικονοµικές και αναλογιστικές παραδοχές και καθορίζονται χρησιµοποιώντας
την αναλογιστική µέθοδο αποτίµησης των εκτιµώµενων µονάδων υποχρέωσης (Projected
Unit Method). Τα καθαρά κόστη συνταξιοδότησης της περιόδου συµπεριλαµβάνονται
στη συνηµµένη κατάσταση αποτελεσµάτων και αποτελούνται από τη παρούσα αξία των
παροχών που έγιναν δεδουλευµένες κατά τη διάρκεια του έτους, τους τόκους επί της
υποχρέωσης παροχών, το κόστος προγενέστερης υπηρεσίας, τα αναλογιστικά κέρδη ή
ζηµίες και όποια άλλα πρόσθετα συνταξιοδοτικά κόστη. Τα κόστη προγενέστερης
υπηρεσίας αναγνωρίζονται σε σταθερή βάση πάνω στη µέση περίοδο κατά την οποία
κατοχυρώνονται τα οφέλη του προγράµµατος. Οι υποχρεώσεις για παροχές
συνταξιοδότησης δεν χρηµατοδοτούνται. Κατά την 1 Ιανουαρίου 2004 (ηµεροµηνία

µετάβασης στα ∆.Π.Χ.Π. και σύνταξη του Ισολογισµού ενάρξεως) η Εταιρεία κάνοντας
χρήση των εξαιρέσεων που προβλέπει το ∆.Π.Χ.Π. 1, για την πρώτη χρήση εφαρµογής
των ∆.Π.Χ.Π. αναγνώρισε το σύνολο των κατά την 1 Ιανουαρίου 2004 συσσωρευµένων
αναλογιστικών ζηµιών. Κατά τη σύνταξη των µεταγενέστερων οικονοµικών
καταστάσεων η Εταιρεία, εφαρµόζοντας τις γενικές διατάξεις του ∆ΠΛ 19, ακολούθησε
τη µέθοδο του «περιθωρίου» για την αναγνώριση των σωρευµένων αναλογιστικών
ζηµιών/ κερδών. Aναλογιστικά κέρδη και ζηµιές καταχωρούνται ως έσοδο ή έξοδο όταν
τα συσσωρευµένα αναλογιστικά κέρδη ή ζηµιές για κάθε πρόγραµµα ξεχωριστά
υπερβαίνουν το 10% του µεγαλύτερου µεταξύ της υποχρέωσης της καθορισµένης
παροχής και της πραγµατικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος.
Αυτά τα κέρδη ή οι ζηµιές καταχωρούνται συστηµατικά κατά τη διάρκεια του
αναµενόµενου µέσου όρου της υπολειπόµενης εργασιακής ζωής των εργαζοµένων.
Φόρος Εισοδήµατος (Τρέχων και Αναβαλλόµενος): Ο τρέχων και αναβαλλόµενος
φόρος υπολογίζονται βάσει των οικονοµικών καταστάσεων, σύµφωνα µε τους
φορολογικούς νόµους που ισχύουν. Ο φόρος εισοδήµατος υπολογίζεται βάσει των
κερδών της Εταιρείας όπως αναµορφώνονται στις φορολογικές της δηλώσεις,
πρόσθετους φόρους εισοδήµατος που προκύπτουν από τους φορολογικούς ελέγχους των
φορολογικών αρχών και από αναβαλλόµενους φόρους εισοδήµατος βάσει των
θεσµοθετηµένων φορολογικών συντελεστών.
Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος υπολογίζεται χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της
υποχρέωσης σε όλες τις προσωρινές διαφορές κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού
µεταξύ της φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων. Οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για όλες τις
φορολογητέες προσωρινές διαφορές.
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπιπτόµενες
προσωρινές διαφορές και µεταφερόµενες φορολογικές απαιτήσεις και φορολογικές
ζηµίες, στο βαθµό που είναι πιθανό ότι θα υπάρχει διαθέσιµο φορολογητέο κέρδος το
οποίο θα χρησιµοποιηθεί έναντι των εκπιπτόµενων προσωρινών διαφορών και των
µεταφερόµενων αχρησιµοποίητων φορολογικών απαιτήσεων και των αχρησιµοποίητων
φορολογικών ζηµιών.
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις εκτιµώνται σε κάθε ηµεροµηνία του
ισολογισµού και µειώνονται στο βαθµό που δε θεωρείται πιθανόν ότι θα υπάρξουν
αρκετά φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων µέρος ή το σύνολο των απαιτήσεων από
αναβαλλόµενους φόρους εισοδήµατος µπορεί να χρησιµοποιηθεί.
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται µε βάση τους
φορολογικούς συντελεστές που αναµένεται να είναι σε ισχύ τη χρήση που η απαίτηση θα
πραγµατοποιηθεί ή η υποχρέωση θα τακτοποιηθεί, και βασίζονται στους φορολογικούς
συντελεστές (και φορολογικούς νόµους) που είναι σε ισχύ ή έχουν θεσµοθετηθεί κατά
την ηµεροµηνία του ισολογισµού.
Ο φόρος εισοδήµατος που σχετίζεται µε στοιχεία τα οποία έχουν αναγνωρισθεί
απ’ευθείας στα ίδια κεφάλαια καταχωρείται απ’ευθείας στα ίδια κεφάλαια και όχι στην
κατάσταση αποτελεσµάτων.
Κρατικά Ασφαλιστικά Προγράµµατα: Το προσωπικό της Εταιρείας καλύπτεται
κυρίως από τον κύριο Κρατικό Ασφαλιστικό Φορέα που αφορά στον ιδιωτικό τοµέα
(ΙΚΑ) που χορηγεί συνταξιοδοτικές και ιατροφαρµακευτικές παροχές. Κάθε

εργαζόµενος είναι υποχρεωµένος να συνεισφέρει µέρος το µηνιαίου µισθού του στο
ταµείο, ενώ τµήµα της συνολικής εισφοράς καλύπτεται από την Εταιρεία. Κατά την
συνταξιοδότηση το συνταξιοδοτικό ταµείο είναι υπεύθυνο για την καταβολή των
συνταξιοδοτικών παροχών στους εργαζοµένους. Κατά συνέπεια Η Εταιρεία δεν έχει
καµία νοµική ή τεκµαιρόµενη υποχρέωση για την πληρωµή µελλοντικών παροχών µε
βάση αυτό το πρόγραµµα.
Προβλέψεις, Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόµενες Απαιτήσεις: Προβλέψεις
αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει παρούσα νοµική ή τεκµαιρόµενη υποχρέωση ως
αποτέλεσµα προγενέστερων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή της µέσω εκροής
πόρων και µία αξιόπιστη εκτίµηση της υποχρέωσης µπορεί να πραγµατοποιηθεί. Οι
προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού και προσαρµόζονται έτσι
ώστε να απεικονίζουν την παρούσα αξία του εξόδου που αναµένεται να χρειαστεί για την
τακτοποίηση της υποχρέωσης. Αν η επίδραση της χρονικής αξίας του χρήµατος είναι
σηµαντική, οι προβλέψεις υπολογίζονται προεξοφλώντας τις αναµενόµενες µελλοντικές
ταµειακές ροές µε έναν συντελεστή προ φόρων ο οποίος αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες
εκτιµήσεις της αγοράς για την χρονική αξία του χρήµατος, και όπου κρίνεται απαραίτητο,
τους κινδύνους που σχετίζονται συγκεκριµένα µε την υποχρέωση. Οι ενδεχόµενες
υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται,
εκτός εάν η πιθανότητα µιας εκροής πόρων που περιλαµβάνουν οικονοµικά οφέλη είναι
µικρή. Ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά
γνωστοποιούνται όταν µια εισροή οικονοµικών ωφελειών είναι πιθανή.
Αναγνώριση Εσόδων: Τα έσοδα αναγνωρίζονται στο βαθµό που είναι πιθανό ότι τα
οικονοµικά οφέλη θα εισρεύσουν στην Εταιρεία και τα σχετικά ποσά µπορούν να
µετρηθούν αξιόπιστα. Τα παρακάτω συγκεκριµένα κριτήρια αναγνώρισης θα πρέπει
επίσης να ικανοποιούνται κατά την αναγνώριση του εσόδου.
Έσοδα από κατασκευή και πώληση ακινήτων: Τα υπό κατασκευή ακίνητα
κυριότητας της Εταιρείας εµφανίζονται ως αποθέµατα. Κατά το χρόνο
κατάρτισης οριστικών συµβολαίων πώλησης όπου µεταβιβάζονται οι ωφέλειες
και οι κίνδυνοι που απορρέουν από την κυριότητα του ακινήτου στον αγοραστή
και στο βαθµό που µετά την κατάρτιση των άνω συµβολαίων αποµένει σηµαντικό
κατασκευαστικό έργο προς εκτέλεση, τα σχετικά έσοδα αναγνωρίζονται µε βάση
τη µέθοδο της ποσοστιαίας ολοκλήρωσης του έργου.
Έσοδα από Ενοίκια: Τα έσοδα από ενοίκια αναγνωρίζονται µε την ευθεία
µέθοδο σύµφωνα µε τους όρους του µισθωτηρίου συµβολαίου
Μερίσµατα: Τα µερίσµατα λογίζονται όταν οριστικοποιείται το δικαίωµα
είσπραξης από τους µετόχους µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των
Μετόχων.
Τόκοι
Τα έσοδα τόκων αναγνωρίζονται µε βάση την λογιστική αρχή του
δεδουλευµένου.
Μετατροπή ξένων νοµισµάτων: Το νόµισµα λειτουργίας και παρουσίασης της
ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. είναι το Ευρώ. Οι συναλλαγές σε άλλα νοµίσµατα µετατρέπονται σε
Ευρώ χρησιµοποιώντας τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες που ήταν σε ισχύ κατά την
ηµεροµηνία των συναλλαγών. Κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών
καταστάσεων τα νοµισµατικά στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού που είναι

εκφρασµένα σε άλλα νοµίσµατα προσαρµόζονται ώστε να αντανακλούν τις τρέχουσες
συναλλαγµατικές ισοτιµίες.
Τα κέρδη και οι ζηµίες που προκύπτουν από την αποτίµηση τέλους χρήσεως
νοµισµατικών στοιχείων σε ξένα νοµίσµατα απεικονίζονται στην επισυναπτόµενη
ενοποιηµένη κατάσταση αποτελεσµάτων. Τα κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από
συναλλαγές απεικονίζονται επίσης στην κατάσταση αποτελεσµάτων.
Κέρδη Ανά Μετοχή: Τα βασικά κέρδη ανά µετοχή (ΚΑΜ) υπολογίζονται διαιρώντας τα
καθαρά κέρδη µε το µέσο σταθµισµένο αριθµό κοινών µετοχών που είναι σε κυκλοφορία
κατά τη διάρκεια κάθε έτους, εξαιρώντας τον µέσο όρο των κοινών µετοχών που
αποκτήθηκαν από την Εταιρεία ως ίδιες µετοχές.
Τα αποµειούµενα κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται διαιρώντας το καθαρό κέρδος που
αποδίδεται στους µετόχους της Εταιρείας (αφού αφαιρεθεί ο τόκος επί των µετατρέψιµων
µετοχών, µετά φόρων) µε τον µέσο σταθµισµένο αριθµό των µετοχών σε κυκλοφορία
κατά τη διάρκεια του έτους (προσαρµοσµένο για την επίδραση των αποµειούµενων
µετατρέψιµων µετοχών).
Πληροφορίες Κατά Τοµέα ∆ραστηριότητας: Η Εταιρεία κατασκευάζει και πωλεί
ακίνητα εντός της ελληνικής επικράτειας. Η ∆ιοίκηση θεωρεί την κατασκευή και πώληση
ακινήτων ως µοναδική της δραστηριότητα και το σύνολο της επικράτειας ως µία
γεωγραφική περιοχή.
4. ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
Η δήλωση φορολογίας εισοδήµατος υποβάλλεται σε ετήσια βάση, αλλά τα κέρδη ή οι
ζηµίες που δηλώνονται παραµένουν προσωρινά έως ότου οι φορολογικές αρχές ελέγξουν
τα βιβλία και στοιχεία του φορολογούµενου και εκδοθεί η τελική έκθεση ελέγχου.
Οι φορολογικές αρχές δεν έχουν ελέγξει τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας για τις
χρήσεις 1998 έως και σήµερα.
5.

ΕΠΙ∆ΙΚΕΣ Ή ΥΠΟ ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ
Στα πλαίσια εκτέλεσης των εργασιών της, η Εταιρεία ενδέχεται να βρεθεί αντιµέτωπη µε
πιθανές νοµικές διεκδικήσεις από τρίτους. Για απαιτήσεις τρίτων κατά της Εταιρείας που
διεκδικούνται δικαστικά και αφορούν αµφισβητήσεις κυριότητας ακινήτων και αξιώσεις
για αποζηµιώσεις ποσού Ευρώ 181.804, δεν έχει σχηµατιστεί σχετική πρόβλεψη, επειδή
σύµφωνα τόσο µε τη ∆ιοίκηση, όσο και µε το Νοµικό Σύµβουλο της Εταιρείας, οι
διεκδικήσεις αυτές αναµένεται να απορριφθούν.

6.

ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Η Εταιρεία διαθέτει την εξής ακίνητη περιουσία :

ΑΚΙΝΗΤΑ
A. ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΠΑΛΑΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ 35 & 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 32
ΠΕΡΣΕΩΣ 1-3 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ - ∆ΟΛΑΣΙΚ
ΠΕΡΣΕΩΣ 11 & ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΠΕΡΣΕΩΣ 13 & ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΠΕΡΣΕΩΣ 15 & ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΠΕΡΣΕΩΣ 17 & ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΠΕΡΣΕΩΣ 19 & ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΝΕΦΕΛΗΣ 6 -ΗΡΑΣ - ΠΕΡΣΕΩΣΑΝΩΝΥΜΗ
Π.ΝΙΡΒΑΝΑ 1 & ΧΑΛΕΠΑ
Π.ΝΙΡΒΑΝΑ 1α & ΧΑΛΕΠΑ
ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ 7 &
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ
ΑΜΑ∆ΡΥΑ∆ΩΝ & ΑΝΩΝΥΜΟΣ (145)(χώρος αγοράς)
ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2α
ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΩΝ

ΕΚΤΑΣΗ
(Μ2)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

596
1.023
1.223
1.004
1.004
1.125
1.435

Υπό απαλλοτρίωση
Υπό απαλλοτρίωση
Υπό απαλλοτρίωση
Υπό απαλλοτρίωση
Υπό απαλλοτρίωση
Υπό απαλλοτρίωση

7.196 ∆ιεκδικείται από τρίτους
1.199
1.214

Υπό απαλλοτρίωση
Υπό απαλλοτρίωση

1.180

Υπό απαλλοτρίωση

1.100

Υπό απαλλοτρίωση

5.024
2.998

Καταπατηµένο
Καταπατηµενο

ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
ΚΤΊΡΙΟ

5.056
770

Υπό απαλλοτρίωση
Υπό απαλλοτρίωση

ΚΟΝΤΟΛΕΟΝΤΟΣ -ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ-

ΟΙΚΟΠΕ∆Ο

7.230 ∆ιεκδικείται από τρίτους

ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΩΝ-ΑΜΑΡΡΥΛΙ∆ΟΣ

ΚΤΊΡΙΟ

Β. ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
∆ΑΦΝΗΣ-∆ΑΒΑΚΗ-ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΥΑΝΩΝΥΜΗ
Γ. ΠΑΛΑΙΑ ΑΓΟΡΑ (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ)

∆. ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ
ΨΥΧΙΚΟ: Βραχώδης περιοχή αρυµοτόµητος
εκτός
Πράσινης γραµµής
ΨΥΧΙΚΟ: Βραχώδης περιοχή αρυµοτόµητος
εκτός
Πράσινης γραµµής
ΨΥΧΙΚΟ: Εκταση εκτός σχεδίου - Πρώην
Λατοµείο

569,37 ∆ιεκδικείται από τρίτους

31.000 ∆ιεκδικείται από τρίτους
18.800 ∆ιεκδικείται από τρίτους
193.867 ∆ιεκδικείται από τρίτους

Ε. ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 2 & ΚΟ∆ΡΟΥ - ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ

1.016 Υπό απαλλοτρίωση

Για τα παραπάνω ακίνητα εκκρεµούν οι παρακάτω σηµαντικές νοµικές υποθέσεις:
1. ∆ιεκδίκηση της κυριότητας από το Ελληνικό ∆ηµόσιο συνολικής εκτάσεως 300
στρεµµάτων, πράξη αναδασώσεως 206 στρεµµάτων και χαρακτηρισµός 185 στρεµµάτων
στην ευρύτερη περιοχή του πρώην λατοµείου Ψυχικού.
Από τη συνολικά διεκδικούµενη έκταση των 300 στρεµµάτων, στην Εταιρεία ανήκουν τα
254 στρέµµατα περίπου, ενώ την υπόλοιπη έκταση το ∆ηµόσιο την διεκδικεί από
τρίτους. Η διεκδικούµενη από το ∆ηµόσιο έκταση της Εταιρείας περιλαµβάνει:
• την εκτός σχεδίου περιοχή του πρώην λατοµείου 230.5 στρεµµάτων περίπου, και
• παρακείµενη εντός σχεδίου περιοχή 23.5 στρεµµάτων περίπου.
Συγκεκριµένα και ειδικότερα, το Ελληνικό ∆ηµόσιο άσκησε ενώπιον του Πολυµελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών την από 01.12.1988 αγωγή του, µε την οποία διεκδικούσε έκταση
300 στρεµµάτων στην περιοχή «Τουρκοβουνίων» (Λατοµείο Ψυχικού) µεγάλο τµήµα της
οποίας ανήκει στην Εταιρεία. Επί της αγωγής αυτής, εκδόθηκε κατόπιν διεξαγωγής
µαρτυρικών αποδείξεων και σχετικής πραγµατογνωµοσύνης η υπ΄ αριθµ. 5722/1997
απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, µε την οποία απορρίφθηκε στο
σύνολό της η αγωγή του Ελληνικού ∆ηµοσίου. Κατά της αποφάσεως αυτής το Ελληνικό
∆ηµόσιο άσκησε έφεση ενώπιον του Εφετείου Αθηνών, η συζήτηση της οποίας έγινε την
24.11.1998. Με την µε αριθµό 637/1999 πράξη του το Εφετείο Αθηνών, χωρίς να
εξαφανίσει την ως άνω πρωτόδικη απόφαση, διέταξε συµπληρωµατικές αποδείξεις δια
µαρτύρων και πραγµατογνώµονος. Μετά από αίτηση της Εταιρείας εκδόθηκε η υπ’
αριθµ. 3835/2000 απόφαση του Εφετείου Αθηνών η οποία όρισε νέο πραγµατογνώµονα
για τη διενέργεια της ως άνω συµπληρωµατικής πραγµατογνωµοσύνης σε αντικατάσταση
του αποβιώσαντος Στάµου Χρ. Καπέλλα, τον κ. Ιωάννη Αλαβάνο η οποία κατετέθη ήδη
στο ∆ικαστήριο. Κατόπιν αυτών συνεχίζονται οι διεξαγωγές.
Παράλληλα, εξεδόθη η υπ’ αριθµ. 678/09.03.1998 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της
περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ ∆΄/183/24.03.1998) µε την οποία κηρύχθηκε αναδασωτέα
έκταση 206 στρεµµάτων στη θέση «Τουρκοβούνια» (Λατοµείο Ψυχικού), 185 από τα
οποία είναι ιδιοκτησία της Εταιρείας και ανήκουν στην διεκδικούµενη κατά τα ανωτέρω
έκταση. Κατ’ αυτής της διοικητικής πράξεως η Εταιρεία προσέφυγε στο Συµβούλιο της
Επικρατείας καταθέτοντας εµπρόθεσµα αίτηση ακυρώσεως η οποία συζητήθηκε ενώπιον
του Ε΄ Τµήµατος του ∆ικαστηρίου αυτού κατά τη δικάσιµο της 24ης Μαΐου 2000. Επ΄
αυτής εξεδόθη η 656/2001 απόφαση, µε την οποία ανεβλήθη η έκδοση οριστικής
αποφάσεως και διετάχθη η διεξαγωγή πραγµατογνωµοσύνης από δύο πραγµατογνώµονες
που όρισε το ∆ικαστήριο. Στις 5 Μαΐου 2004 συζητήθηκε µε αρνητική εισήγηση ενώπιον
της επταµελούς συνθέσεως του Ε΄ τµήµατος του ΣτΕ, η ως άνω αίτηση ακύρωσης της
Εταιρείας και αναµένεται η έκδοση της σχετικής απόφασης.
Παράλληλα, η Εταιρεία έχει καταθέσει αντιρρήσεις σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 10 του Ν. 998/1979 ενώπιον της Πρωτοβάθµιας Επιτροπής Επιλύσεως ∆ασικών
Αµφισβητήσεων της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής κατά της υπ’
αριθµ. 7846/1999 πράξης χαρακτηρισµού του ∆ασάρχη Πεντέλης που χαρακτηρίζει
τµήµα της περιοχής του πρώην λατοµείου έκτασης 185 στρεµµάτων, ιδιοκτησίας της
Εταιρείας ως δασική έκταση των παρ. 3 και 5 του άρθρου 3 του Ν. 998/1979. Με τις
αντιρρήσεις αυτές η Εταιρεία αιτείται τον αποχαρακτηρισµό της έκτασης αυτής και την
ένταξή της στις χορτολιβαδικές εκτάσεις. Ύστερα από υποβολή σχετικής αίτησης
προτίµησης από την Εταιρεία η Πρωτοβάθµια Επιτροπή Επιλύσεως ∆ασικών
Αµφισβητήσεων διενήργησε αυτοψία στην έκταση την 22.11.2001 και κατά τη
συνεδρίασή της την 26.11.2001 αποφάσισε την αναβολή της συζητήσεως µέχρι την
κατάθεση των πραγµατογνωµοσυνών που έχουν ορισθεί από το ΣτΕ. Μετά την κατάθεση

της πραγµατογνωµοσύνης του δασολόγου κ. ∆. Κόκκα, η οποία δικαιώνει την Εταιρεία
και µετά την υποβολή νέας αίτησης προτίµησης, η επιτροπή κατά τη συνεδρίασή της την
05.04.2001 αποφάσισε να αναβάλλει τη συζήτηση µέχρι την έκδοση της απόφασης από
το ΣτΕ.
2. ∆ιεκδίκηση της Παλαιάς Αγοράς από το ∆ήµο Π. Ψυχικού.
Πρόκειται για οικόπεδο (οικοδοµικό τετράγωνο 69) συνολικής έκτασης 7.230 τ.µ. το
οποίο περιβάλλεται από τις οδούς Κοντολέοντος – Πασχαλιάς – Χρυσανθέµων –
Αµαρυλλίδος και τα κτίσµατα επ αυτού, που κηρύχθηκαν διατηρητέα.
Ειδικότερα ο ∆ήµος Παλαιού Ψυχικού, άσκησε ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών κατά της Εταιρείας την από 10.03.1992 αγωγή του, µε την οποία διεκδικούσε το
παραπάνω υπ’ αριθµ. 69 οικοδοµικό τετράγωνο του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου
του ∆ήµου Ψυχικού. Επί της αγωγής αυτής του ∆ήµου Ψυχικού εκδόθηκε η υπ’ αριθµ.
5970/1993 απόφαση του ως άνω ∆ικαστηρίου, µε την οποία απορρίφθηκε η παραπάνω
αγωγή. Κατά της πρωτοδίκου αυτής απόφασης ο ∆ήµος άσκησε την από 27.09.1993
έφεση και τους από 20.09.1994 πρόσθετους λόγους. Επί της εφέσεως αυτής εκδόθηκε η
υπ΄ αριθµ. 10184/1995 απόφαση του Εφετείου Αθηνών, µε την οποία κρίθηκε ότι στην
Εταιρεία “ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.” ανήκει η επικαρπία της Αγοράς στον δε ∆ήµο η ψιλή
κυριότητά της. Κατά της απόφασης αυτής ασκήθηκαν ενώπιον του Αρείου Πάγου
αιτήσεις αναιρέσεως, τόσο από την Εταιρεία, όσο και από τον ∆ήµο. Επί των
ασκηθεισών αναιρέσεων εκδόθηκε η υπ΄ αριθµ. 1415/1997 απόφαση του Αρείου Πάγου,
µε την οποία αναιρέθηκε η ανωτέρω εφετειακή απόφαση και την ανέπεµψε στο Εφετείο.
Στη συνέχεια µε επίσπευση της Εταιρείας η υπόθεση συζητήθηκε εκ νέου ενώπιον του
Εφετείου Αθηνών, το οποίο εξέδωσε την υπ΄ αριθµ. 3867/1998 απόφασή του, µε την
οποία διέταξε αποδείξεις. Οι αποδείξεις ολοκληρώθηκαν, και η υπόθεση συζητείται την
19.04.2005
Στις 05.09.2001 κοινοποιήθηκε στην Εταιρεία αγωγή του ∆ήµου Ψυχικού ενώπιον του
Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών µε την οποία ζητείται να αναγνωρισθεί η ακυρότητα
ή άλλως η ακυρωσία των µε αριθµούς 6525/93 και 7112/94 εργολαβικών συµβολαίων µε
τα οποία η Εταιρεία έχει αναθέσει µε τη µέθοδο της αντιπαροχής την ανακαίνιση της
Παλαιάς Αγοράς. Η υπόθεση συζητήθηκε την 25/11/2004 και αναµένεται η έκδοση της
αποφάσεως.
3. Απαλλοτριώσεις σε 6 ακίνητα / οικόπεδα της Εταιρείας στο Παλαιό Ψυχικό και ένα
οικόπεδο στο Χαλάνδρι.
Πρόκειται για απαλλοτριώσεις οι οποίες κηρύχθηκαν µε τις τροποποιήσεις του
ρυµοτοµικού σχεδίου του Ψυχικού των ετών 1972, 1988 και 1990 για έξι (6) ακίνητα /
οικόπεδα της
Εταιρείας, συνολικού εµβαδού περίπου 16.560 τ.µ. τα οποία
χαρακτηρίστηκαν ως επί το πλείστον ως χώροι πρασίνου. Μετά την άρνηση της
∆ιοικήσεως να άρει τις απαλλοτριώσεις που κηρύχθηκαν µε τα παραπάνω ∆ιατάγµατα
(παρά το γεγονός ότι έχει παρέλθει έκτοτε εύλογος χρόνος) η Εταιρεία κατέθεσε
Αιτήσεις Ακυρώσεως κατά της αρνήσεως της ∆ιοικήσεως να άρει τις απαλλοτριώσεις
αυτές και στη συνέχεια Αιτήσεις Προτιµήσεως προς το τµήµα του ∆ιοικητικού Εφετείου
Αθηνών µε τις οποίες ζήτησε την κατά προτεραιότητα εκδίκαση των Αιτήσεων αυτών.
Μετά την έκδοση των σχετικών αποφάσεων, που ακυρώνουν την ως άνω άρνηση της
∆ιοικήσεως, η Εταιρεία κατέθεσε προτάσεις για την τροποποίηση του ρυµοτοµικού
σχεδίου Ψυχικού, αναφορικά και µε τα έξι ακίνητά της. Κατά των ως άνω αποφάσεων ο
∆ήµος Ψυχικού κατέθεσε ενώπιον του ΣτΕ τρείς εφέσεις, εκ των οποίων η µία

εκδικάσθηκε και απορρίφθηκε, ενώ εκκρεµεί η εκδίκαση των άλλων δύο. Εξ άλλου ο
∆ήµος Ψυχικού άσκησε ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών τριτανακοπή κατά
αποφάσεως του ιδίου ∆ικαστηρίου που έκανε δεκτή την αίτηση της Εταιρείας για την
άρση της απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 11, η οποία απερρίφθη.
Επί αιτήσεως που είχε καταθέσει η Εταιρεία ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών
κατά της αρνήσεως της ∆ιοικήσεως να άρει ρυµοτοµική απαλλοτρίωση που επιβλήθηκε
σε ακίνητο της Εταιρείας στο Χαλάνδρι, εκδόθηκε η 2999/2001 απόφαση του ανωτέρω
∆ικαστηρίου που έκανε δεκτή την αίτηση της Εταιρείας και ανέπεµψε την υπόθεση στη
∆ιοίκηση. Η Εταιρεία κατέθεσε ήδη φάκελο για τη σχετική τροποποίηση του
ρυµοτοµικού σχεδίου.
7.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Μετά την ηµεροµηνία κατάρτισης του ισολογισµού η Εταιρεία απέκτησε συµµετοχή µε
ποσοστό 46,2% στο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΡΣΗ Α.Ε.
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», και τον διακριτό τίτλο «ΕΡΣΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.». Συγκεκριµένα, κατέχει 6.468 µετοχές επί συνόλου 14.000
ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας 20 € η καθεµία.
Η ΕΡΣΗ έχει έδρα τον ∆ήµο Ψυχικού και καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων
Εταιρειών της Νοµαρχίας Ανατολικής Αθήνας µε αριθµό 58077/01ΑΤ/Β/05/31. Σκοπός
της Εταιρείας είναι η εµπορική εκµετάλλευση διαχείριση ανάπτυξη και αξιοποίηση
ακινήτων καθώς και κάθε συναφής µε τα παραπάνω δραστηριότητα. Η Εταιρεία
ιδρύθηκε το έτος 2005 και έχει διάρκεια 50 έτη.

8. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑΞΥ Ε.Γ.Λ.Σ. ΚΑΙ ∆.Π.Χ.Π.:
Συµφωνία της Καθαρής Θέσεως και των αποτελεσµάτων χρήσεως µεταξύ των
Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και των ∆.Π.Χ.Π.
Οι ακόλουθοι πίνακες («Πίνακες Συµφωνίας») παρουσιάζουν συνοπτικά την επίδραση
των σηµαντικότερων εγγραφών προσαρµογής επί της Καθαρής Θέσεως την 1.1.2004,
την 31.3.2004 και την 31.12.2004, και επί των Αποτελεσµάτων Χρήσεως την
31.03.2004 οι οποίες εφαρµόσθηκαν επί των καταστατικών οικονοµικών καταστάσεων
της Εταιρείας, προκειµένου αυτές να προσαρµοστούν στα ∆.Π.Χ.Π.:

Καθαρή Θέση σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά
Πρότυπα
Εγγραφές προσαρµογής που προκύπτουν από τις
διαφορές µεταξύ ∆.Π.Χ.Π. και Ν.2190/1920
-Αναγνώριση οικοδοµικής δραστηριότητας µε βάση τα
∆ΠΧΠ
-Αναπροσαρµογή αξίας επενδυτικών ακινήτων µε
βάση την εύλογη αξία
-Μακροπρόθεσµη αναβαλλόµενη φορολογική
υποχρέωση

31.12.2004
4.862.472

31.3.2004
4.904.600

1.1.2004
5.164.734

(651.303)

(369.375)

(377.351)

700.000

700.000

700.000

(1.376.509)

(2.020.860)

(1.969.202)

-Αναπροσαρµογή αξίας συµµετοχών µε βάση την
εύλογη αξία
-Επαναφορά Μερισµάτων µη εγκριθέντων χρήσεως
2003
-Πρόβλεψη αποζηµιώσεως προσωπικού
-Λοιπές

Καθαρή Θέση σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π.

5.164.668

5.164.668

5.164.668

(25.989)
(11.611)

231.048
(23.397)
(29.327)

231.048
(22.533)

3.799.256

3.652.757

3.726.630

8.661.728

8.557.357

8.891.364

31.03.2004
Αποτελέσµατα χρήσεως σύµφωνα µε τα Ελληνικά
Λογιστικά Πρότυπα
Εγγραφές προσαρµογής που προκύπτουν από τις
διαφορές µεταξύ ∆.Π.Χ.Π. και Ν.2190/1920
-Αναγνώριση οικοδοµικής δραστηριότητας µε βάση τα
∆ΠΧΠ
-Μεταφορά κονδυλίων από τη διανοµή στα έξοδα
-Πρόβλεψη αποζηµιώσεως προσωπικού
-Πρόβλεψη φόρου εισοδήµατος περιόδου
Αποτελέσµατα χρήσεως σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π.

10.209

7.976
(270.342)
(865)
(51.658)
(29.327)
(344.216)
(334.007)

