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Ισολογισµός
Σηµειώσεις
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μακροπρόθεσµο ενεργητικό
Ενσώµατα πάγια στοιχεία
Επενδυτικά ακίνητα
Συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις
Συµµετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις

904
788
9.027
119
297

11.150

11.135

271
920
383
184
82

255
1.005
619
153
10

1.840

2.042

12.990

13.177

1.155
2.852
844
3.632

1.155
2.852
844
3.951

8.483

8.802

0
42
1.643

440
41
1.638

1.685

2.119

4.10
4.11

3
950

5
370

4.9
4.10

880
989

880
1.001

2.822

2.256

12.990

13.177

4.7
4.7
4.8
4.6

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

4.13.1
4.13.2
4.13.2
4.13.2

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις:
Μακροπρόθεσµα δάνεια
Προβλέψεις αποζηµείωσης προσωπικού
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις

4.9
4.12

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 Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

31 ∆εκεµβρίου
2005

902
788
9.192
119
149

4.1
4.2
4.4
4.3
4.5

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

31 Μαρτίου
2006

Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων
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Κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης

Σηµειώσεις
ΕΣΟ∆Α:
Καθαρές πωλήσεις
Κόστος πωλήσεων

4.14

Μεικτό κέρδος
Έξοδα διοίκησης και διάθεσης
Λοιπά έσοδα/(έξοδα)
Μερίδιο αποτελεσµάτων (ζηµιές)
συγγενούς
Καθαρά χρηµατοοικονοµικά
έσοδα/(έξοδα)
Φόρος µεγάλης ακίνητης περιουσίας
χρήσης
ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ
Φόροι εισοδήµατος
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ∆Η

4.14

4.12

01/0131/3/2006

01/0131/3/2005

62
-72

335
-214

-10

121

-96
34

-125
1

0

0

-23

-37

-210

-187

-305
-14

-227
-10

-319

-237

Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή (σε Ευρώ)
Βασικά
-0,0097
Αποµειωµένα
Μεσος σταθµικ'ος αριθµός µετοχών βασικός και αποµειωµένος
Βασικός
3.300.689

-0,0718

3.300.689
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Κατάσταση µεταβολών Ιδίων κεφαλαίων
Σηµ.

Αφορολόγητα
αποθέµατικα

Αποθέµατικό
υπερ το άρτιο

Λοιπά
αποθέµατικα

1.155

2.852

446

398

3.874

-63
-237

-237

1.155

2.852

446

398

3.874

-300

8.425

377

377

Ποσά σε Ευρώ
Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2005

Αποθεµατικό
Εύλογης αξιας
συµµετοχών

Μετοχικό
κεφάλαιο

Αποτελέσµατα
εις νέον

Σύνολο

8.662

Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01 - 31/3/2005
Καθαρά Αποτελέσµατα Περιόδου 01/01-31/3/2005
Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η Μαρτίου 2005
Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/04 - 31/12/2005
Καθαρά Αποτελέσµατα Περιόδου 01/04-31/12/2005
Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2005

1.155

2.852

446

398

3.874

77

8.802

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2006

1.155

2.852

446

398

3.874

77

8.802

-319

-319

-242

8.483

Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01 - 31/3/2006
Καθαρά Αποτελέσµατα Περιόδου 01/01-31/3/2006
Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η Μαρτίου 2005

1.155

2.852

446

398

3.874
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Κατάσταση ταµειακών ροών

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων
Πλέον / Μείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Αποτίµηση χρεογράφων (εµπορικό χαρτοφυλάκιο)
Συναλλαγµατικές διαφορές
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµίες) επενδυτικής δραστηριότητας
Αποτελέσµατα συνδεδεµένης (ενοπ µε καθ. Θέση)
Xρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον / Μείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή
που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Mείωση/(αύξηση) αποθεµάτων
Mείωση/(αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλήν τραπεζών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
Καθαρή αύξηση/µείωση χρεογράφων (εµπορικό χαρτοφυλάκιο)
Καταβεβλήµένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδιτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων
Αγορές ενσώµατων & άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων & άυλων παγίων
Τόκοι εισπραχθέντες
Μερίσµατα εισπραχθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
Εισπράξεις από εκδοθέντα /αντληθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεωλύσια)
Μερίσµατα πληρωθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου
(α) + (β) + (γ)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου

01/0131/3/2006

01/0131/3/2005

-305

-227

3
1
-31
0
0
0
23

3
1
-20
0
0
0
37

-16
469
-1

-155
315
-604

-15
0
-30
98

-37
0
66
-621

-165
-1
0
0
0
-166

0
0
0
1
0
1

0
140
0
0
0
140
72
10
82

554
0
-43
511
-109
270
161
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1. Πληροφορίες για την Εταιρεία
1.1. Γενικές Πληροφορίες
Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 1923, µε διάρκεια µέχρι και το έτος 2100, και λειτουργεί µε την
επωνυµία «ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΑΙ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ – ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ
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
2006 ήταν 7 υπάλληλοι.

1.2. Φύση ∆ραστηριοτήτων
Σκοπός της Εταιρείας, σύµφωνα µε το Καταστατικό της, είναι η επί κέρδη αγορά,
πώλησις οικοπέδων και εν γένει πάσης φύσεως κτηµάτων και η εκµετάλλευσις αυτών, ως
και η επ’ αυτών ανέγερσις οικοδοµών δι’ ίδιον λογαριασµόν προς µεταπώλησιν ή
εκµετάλλευσιν, η ανέγερσις οικοδοµών δια λογαριασµόν τρίτων, ή ανάληψις έργων
κοινής ωφελείας, και ιδία έργων οδοποιΐας και υδρεύσεως και γενικώτερον η εκτέλεσις
εργασιών εκµεταλλεύσεως υδάτων, η επιχείρησις λατοµικών εργασιών πάσης φύσεως η
εµπορία οικοδοµήσιµων υλικών ως και η βιοµηχανική κατασκευή παντός είδους
οικοδοµήσιµων υλικών και τέλος οιαδήποτε συναφής προς τους άνω σκοπούς
επιχείρησις επί κτηµατικών, βιοµηχανικών ή εµπορικών υποθέσεων, καθοριζόµενη υπό
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Επίσης σκοπός της Εταιρείας είναι α) Η ίδρυσις και εκµετάλλευσις ξενοδοχείων και
ξενοδοχειακών εν γένει επιχειρήσεων δι’ ανεγέρσεως ή αγοράς ή µισθώσεως και
εξοπλισµού ξενοδοχείων, ξενώνων, θερινών διαµονών, τουριστικών περιπτέρων και
εγκαταστάσεων, β) η ίδρυσις και εκµετάλλευσις γραφείων ταξιδίων προσελκύσεως και
εξυπηρετήσεως τουριστών εν Ελλάδι και εις το εξωτερικόν και πάσα εν γένει επιχείρησις
συνδεόµενη αµέσως ή εµµέσως προς τας ξενοδοχειακάς και τουριστικάς εργασίας και γ)
η συµµετοχή της Εταιρείας εις ετέρας επιχειρήσεως, επιδιωκούσας τον αυτόν ή συναφήν
σκοπόν ή η συνεργασία µε τοιαύτας επιχειρήσεις.

2. Βάση παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων
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.
8

Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΚΑΙ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ - ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 1ης Ιανουαρίου έως 31ης Μαρτίου 2006
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά)

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.
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.
Κατά συνέπεια οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση τα
∆ΠΧΠ εν ισχύ κατά την 31η Μαρτίου 2006 και εµπεριέχουν εκτιµήσεις αναφορικά µε
την επίδραση νεοεκδοθέντων ∆ΠΧΠ.
III. Επίδραση νεοκδοθέντων ∆ΠΧΠ: Έχει γίνει έκδοση νέων ∆ΠΧΠ, τροποποιήσεων
και διερµηνειών, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές χρήσεις που ξεκινούν την 1η
Ιανουαρίου 2006 ή εταγενέστερα. Η εκτίµηση της ∆ιοίκησης της Εταιρείας σχετικά µε
την επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων και διερµηνειών παρατίθεται
παρακάτω:
∆ΛΠ 19 (τροποποίηση) Παροχές Προσωπικού (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2006)
Αυτή η τροποποίηση παρέχει στις Εταιρείες την επιλογή µίας εναλλακτικής µεθόδου
αναγνώρισης των αναλογιστικών κερδών και ζηµιών. Πιθανόν να επιβάλλει νέες
προϋποθέσεις αναγνώρισης για περιπτώσεις όπου υπάρχουν προγράµµατα
συνταξιοδότησης µε συµµετοχή πολλών εργοδοτών (multi-employer plans) για τις οποίες
δεν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες για την εφαρµογή της λογιστικής καθορισµένων
παροχών. Επίσης, προσθέτει νέες απαιτήσεις γνωστοποιήσεων. Η συγκεκριµένη
τροποποίηση δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία.
∆ΛΠ 39 (τροποποίηση) Λογιστική Αντιστάθµισης Ταµιακών Ροών για προβλεπόµενες
ενδοεταιρικές συναλλαγές (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2006)

Η συγκεκριµένη τροποποίηση επιτρέπει τον κίνδυνο συναλλαγµατικής διαφοράς από µια
υψηλής πιθανότητας προβλεπόµενη ενδοεταιρική συναλλαγή, να χαρακτηριστεί ως
στοιχείο προς αντιστάθµιση στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις υπό τον όρο ότι:
(α) η συναλλαγή είναι σε νόµισµα διαφορετικό από το λειτουργικό της Εταιρείας, η
οποία συµµετέχει στη συναλλαγή και (β) ο κίνδυνος της συναλλαγµατικής διαφοράς θα
επηρεάσει την ενοποιηµένη κατάσταση αποτελεσµάτων. Αυτή η τροποποίηση δεν είναι
σχετική µε τις λειτουργίες της Εταιρείας, καθώς η Εταιρεία δεν έχει ενδοεταιρικές
συναλλαγές που θα µπορούσαν να χαρακτηριστούν ως στοιχείο προς αντιστάθµιση.
∆ΛΠ 39 (τροποποίηση) Επιλογή Εύλογης Αξίας (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2006)

Η τροποποίηση αυτή αλλάζει τον ορισµό των χρηµατοοικονοµικών µέσων που έχουν
ταξινοµηθεί σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων και περιορίζει τη δυνατότητα
ταξινόµησης χρηµατοοικονοµικών µέσων σε αυτή την κατηγορία. Η Εταιρεία θεωρεί ότι
η συγκεκριµένη τροποποίηση δεν θα έχει σηµαντική επίπτωση στην κατάταξη των
χρηµατοοικονοµικών µέσων του, καθώς η Εταιρεία δεν έχει ταξινοµήσει άλλα
χρηµατοοικονοµικά µέσα σε τρέχουσα αξία µέσω αποτελεσµάτων, εκτός από τα στοιχεία
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τα οποία κρατούνται για εµπορικούς σκοπούς. Η Εταιρεία θα εφαρµόσει την
τροποποίηση αυτή από 1 Ιανουαρίου 2006.
∆ΛΠ 39 και ∆ΠΧΠ 4 (τροποποίηση) Συµβόλαια Χρηµατοοικονοµικής Εγγύησης (ισχύει από
1Ιανουαρίου 2006)

Η τροποποίηση αυτή απαιτεί τις εκδοθείσες χρηµατοοικονοµικές εγγυήσεις, εκτός από
αυτές οι οποίες έχουν αποδειχθεί από την Εταιρεία ότι είναι ασφαλιστικά συµβόλαια, να
αναγνωρισθούν αρχικά στην εύλογη αξία, και µεταγενέστερα να αποτιµώνται στη
µεγαλύτερη αξία µεταξύ (α) του αναπόσβεστου υπολοίπου των σχετικών αµοιβών που
έχουν εισπραχθεί και αναβληθεί και (β) της δαπάνης που απαιτείται να ρυθµίσει την
δέσµευση κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού. Η ∆ιοίκηση έχει καταλήξει στο
συµπέρασµα, ότι αυτή η τροποποίηση δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία .
∆ΠΧΠ 1 (τροποποίηση) Πρώτη Εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής
Πληροφόρησης και ∆ΠΧΠ 6, Έρευνα και Αξιολόγηση Ορυκτών Πόρων (ισχύουν από 1
Ιανουαρίου 2006)

Οι τροποποιήσεις αυτές δεν είναι σχετικές µε τις λειτουργίες της Εταιρείας.
∆ΠΧΠ 6, Εξερεύνηση και εκτίµηση ορυκτών πόρων (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2006)

∆εν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία και δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές της καταστάσεις.
Γνωστοποιήσεις και συµπληρωµατική
προσαρµογή στο ∆ΛΠ 1, Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων, Γνωστοποιήσεις
Κεφαλαίου (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2007)
Το ∆ΠΧΠ 7 εισάγει επιπλέον γνωστοποιήσεις µε σκοπό τη βελτίωση της παρεχόµενης
πληροφόρησης σχετικά µε τα χρηµατοοικονοµικά µέσα. Απαιτεί την γνωστοποίηση
ποιοτικών και ποσοτικών πληροφοριών σχετικά µε την έκθεση σε κίνδυνο προερχόµενη
από χρηµατοοικονοµικά µέσα. Ειδικότερα, προκαθορίζει ελάχιστες απαιτούµενες
γνωστοποιήσεις που σχετίζονται µε τον πιστωτικό κίνδυνο, τον κίνδυνο ρευστότητας και
τον κίνδυνο αγοράς (επιβάλλει την ανάλυση ευαισθησίας σχετικά µε τον κίνδυνο
αγοράς). Το ∆ΠΧΠ 7 αντικαθιστά το ∆ΛΠ 30 (Γνωστοποιήσεις στις Οικονοµικές
Καταστάσεις Τραπεζών και Χρηµατοπιστωτικών Ιδρυµάτων) και τις απαιτήσεις
γνωστοποιήσεων του ∆ΛΠ 32, (Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία Γνωστοποιήσεις και
Παρουσίαση). Έχει εφαρµογή σε όλες τις Εταιρείες που συντάσσουν οικονοµικές
καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ. Η προσαρµογή στο ∆ΛΠ 1 εισάγει γνωστοποιήσεις
σχετικά µε το ύψος των κεφαλαίων µίας επιχείρησης καθώς και για τον τρόπο που
γίνεται η διαχείριση αυτών. Η Εταιρεία εκτίµησε την επίδραση του ∆ΠΧΠ 7 και της
προσαρµογής στο ∆ΛΠ 1 και κατέληξε ότι οι επιπλέον γνωστοποιήσεις που απαιτούνται
από την εφαρµογή τους είναι η ανάλυση ευαισθησίας σχετικά µε τον κίνδυνο αγοράς και
οι γνωστοποιήσεις κεφαλαίου. Η Εταιρεία θα εφαρµόσει το ∆ΠΧΠ 7 και την
τροποποίηση του ∆ΛΠ 1 από την 1 Ιανουαρίου 2007.
∆ΠΧΠ

7,

Χρηµατοοικονοµικά

εργαλεία:

∆ιερµηνεία 3, ∆ικαιώµατα εκποµπής αερίων

Η ∆ιερµηνεία αυτή δεν υιοθετήθηκε από την ΕΕ και στη συνέχεια αποσύρθηκε από την
Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων. ∆εν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία και δεν
επηρεάζει τις οικονοµικές της καταστάσεις.

10

Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΚΑΙ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ - ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 1ης Ιανουαρίου έως 31ης Μαρτίου 2006
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά)

∆ιερµηνεία 4, Προσδιορισµός επιχειρηµατικών συµφωνιών που περιλαµβάνουν χρηµατοδοτική
µίσθωση (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2006)

Η ∆ιερµηνεία 4 απαιτεί να γίνεται προσδιορισµός του εάν µία επιχειρηµατική συµφωνία
είναι ή περιλαµβάνει χρηµατοδοτική µίσθωση ή όχι. Συγκεκριµένα απαιτεί να γίνεται
εκτίµηση των ακόλουθων δεδοµένων: α) εάν η εκπλήρωση της συµφωνίας εξαρτάται από
την χρήση συγκεκριµένου παγίου(ων) και β) εάν η συµφωνία δίνει στον µισθωτή το
δικαίωµα χρήσης του παγίου και µόνο. Η ∆ιοίκηση εκτιµά ότι η ∆ιερµηνεία 4 δεν
αναµένεται να επηρεάσει τη λογιστική απεικόνιση των υφιστάµενων επιχειρηµατικών
συµφωνιών.
∆ιερµηνεία 5, ∆ικαιώµατα από Συµµετοχές σε Ταµεία Επαναφοράς, Απόσυρσης και
Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης (ισχύει από 1η ∆εκεµβρίου 2006)

Η ∆ιερµηνεία 5 δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία.
∆ιερµηνεία 6, Υποχρεώσεις που προκύπτουν από την συµµετοχή σε συγκεκριµένες αγορές Ηλεκτρικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισµός προς απόρριψη (ισχύει από 1η ∆εκεµβρίου 2005)

Η ∆ιερµηνεία 6 δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία.
∆ιερµηνεία 7, Εφαρµογή της προσέγγισης αναµόρφωσης του ∆ΛΠ 29- Αναφορές σε
υπερπληθωριστικές οικονοµίες (ισχύει από 1 Μαρτίου 2006)

Η ∆ιερµηνεία 7 δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία.
∆ιερµηνεία 8, Πεδίο εφαρµογής ∆ΠΧΠ 2 (ισχύει από 1 Μαΐου 2006)

∆εν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία και δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές της καταστάσεις.
∆ιερµηνεία 9, Επανεκτίµηση ενσωµατωµένων παραγώγων (ισχύει από 1 Ιουνίου 2006)

∆εν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία και δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές της καταστάσεις.
IV. Έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων: Οι συνηµµένες οικονοµικές
καταστάσεις για την περίοδο που έληξε την 31η Μαρτίου 2006 εγκρίθηκαν από το
∆ιοικητικό Συµβούλιο κατά την 25η Μαΐου 2006.
V. 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. Περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών:
Οι κύριες λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν κατά τη προετοιµασία των επισυναπτόµενων
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.
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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 'Έργα
2%
Μηχανήµατα και Τεχνικές Εγκατ/σεις
5%
Μεταφορικά Μέσα
12%-15%
'Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισµός
15%-33%
Συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις: Οι συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις αποτελούνται
από επενδύσεις σε εταιρείες στις οποίες η ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. δεν ασκεί έλεγχο ούτε έχει
σηµαντική επιρροή στις δραστηριότητές τους. Με βάση το ∆ΛΠ 39, οι επενδύσεις εκτός
των επενδύσεων σε θυγατρικές, συγγενείς 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
κατάστασης αποτελεσµάτων για τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία εκφρασµένα σε εύλογες
αξίες µέσω αποτελεσµάτων.
Συµµετοχές σε Συγγενείς Επιχειρήσεις: Οι συµµετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις
αποτιµώνται στο κόστος κτήσης µείον τυχόν σωρευµένες ζηµίες αποµείωσης της αξίας
τους.
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 κατάσταση αποτελεσµάτων µέσω
της διαδικασίας απόσβεσης ή κατά την εκποίηση.
Επενδυτικά ακίνητα: Επενδύσεις σε ακίνητα καταχωρούνται στην εύλογη αξία. Κέρδη
ή ζηµιές που προκύπτουν από µεταβολές στην πραγµατική αξία επενδύσεων σε ακίνητα,
συµπεριλαµβάνονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων στην περίοδο/χρήση κατά την
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οποία προκύπτουν. Σηµειώνεται ότι όπως αναφέρεται στην Σηµείωση 5 σηµαντικό µέρος
της επενδυτικής ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας διεκδικείται από τρίτους ή τελεί υπό
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 εφόσον η σχετική διευθέτηση γίνει υπέρ της
Εταιρείας ή θα διαγραφούν από τις οικονοµικές καταστάσεις στην αντίθετη περίπτωση.
Αντίστοιχα, τα υπό απαλλοτρίωση ακίνητα εκτιµώνται στην τιµή κτήσεως τους, λόγω
της αβεβαιότητας που υφίσταται ως προς τον χρόνο και το αποτέλεσµα των
απαλλοτριώσεων, αφού για όλα τα παραπάνω ακίνητα έχουν εκδοθεί δικαστικές
αποφάσεις που ακυρώνουν την άρνηση της ∆ιοίκησης να άρει τις απαλλοτριώσεις και
εκκρεµεί αυτή τη στιγµή η απόφαση της ∆ιοίκησης είτε για τροποποίηση του
ρυµοτοµικού σχεδίου σύµφωνα µε τις εκδοθείσες δικαστικές αποφάσεις είτε για
επανεπιβολή των απαλλοτριώσεων είτε για προώθηση της διαδικασίας καθορισµού
τιµών µονάδων (κατ' αρχήν προσωρινών και µετά οριστικών) από τα δικαστήρια
(πρώτου και δεύτερου βαθµού).
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 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
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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 δυνατότητας εµπραγµάτων εξασφαλίσεων που παρέχουν στην εταιρεία τα
συµβόλαια πωλήσεων, και της διασποράς των απαιτήσεων.

•

Κίνδυνος ρευστότητας: Ως «κίνδυνο ρευστότητας» ορίζουµε το ενδεχόµενο
αδυναµίας της εταιρείας να αποπληρώσει, πλήρως ή έγκυρα, τις τρέχουσες και
µελλοντικές χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις -όταν αυτές γίνουν απαιτητέςλόγω έλλειψης της απαραίτητης ρευστότητας.
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Η παρακολούθηση του κινδύνου ρευστότητας της εταιρείας επικεντρώνεται στην
διαχείριση ταµειακών ροών και εκροών για κάθε χρονική περίοδο, ώστε –κάτω από
φυσιολογικές συνθήκες- η εταιρεία να έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί στις
ταµειακές της υποχρεώσεις.
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
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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 απευθείας
στα ίδια κεφάλαια καταχωρείται απευθείας στα ίδια κεφάλαια και όχι στην κατάσταση
αποτελεσµάτων.
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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 των ανέκκλητων
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
Έσοδα από µερίσµατα: Τα µερίσµατα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεµελιώνεται το
δικαίωµα είσπραξής τους µε την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.
Έσοδα από τόκους: Τα έσοδα τόκων αναγνωρίζονται µε βάση την λογιστική αρχή του
δεδουλευµένου.
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Έξοδα: Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα σε δεδουλευµένη βάση.
∆ιανοµή µερισµάτων: Η διανοµή µερισµάτων στους µετόχους της εταιρείας
αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις οικονοµικές καταστάσεις την ηµεροµηνία κατά την
οποία η διανοµή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των µετόχων.
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.
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4.

Σηµειώσεις στις Οικονοµικές Καταστάσεις

4.1. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
Ο λογαριασµός ενσώµατων ακινητοποιήσεων την 31 Μαρτίου 2006 στις συνηµµένες
οικονοµικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής

Γήπεδα
Οικόπεδα

Κτήρια

Λοιπά

Ακινητοποιήσεις
υπό εκτέλεση

Σύνολο

Κόστος Κτήσης (ή τεκµαιρόµενο κόστος
κτήσης) την
1 Ιανουαρίου 2005
µείον: Συσσωρευµένες Αποσβέσεις

607
-6

571
-456

178
-168

190
0

1.546
-630

Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2005

601

115

10

190

916

0

0

1

0

Προσθήκες
Μεταφορές
Πωλήσεις - Μειώσεις
Αποσβέσεις Χρήσης
Αποσβέσεις Πωληθέντων - ∆ιαγραφέντων
Κόστος Κτήσης (ή τεκµαιρόµενο κόστος
κτήσης) την 31η ∆εκεµβρίου 2005
µείον: Συσσωρευµένες Αποσβέσεις

0
0
0

0
-8
0

0
-5
0

0
0
0

1
0
0
-13
0

607
-6

571
-464

179
-173

190
0

1.547
-643

Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2005

601

107

6

190

904

Προσθήκες
Μεταφορές
Πωλήσεις - ∆ιαγραφές
Αποσβέσεις Χρήσης
Αποσβέσεις Πωληθέντων - ∆ιαγραφέντων
Κόστος Κτήσης (ή τεκµαιρόµενο κόστος
κτήσης) την 31η Μαρτίου 2006
µείον: Συσσωρευµένες Αποσβέσεις

0

0

1

0

0

-2

-1

0

1
0
0
-3
0

607
-6

571
-466

180
-174

190
0

1.548
-646

Λογιστική αξία την 31 Μαρτίου 2006

601

105

6

190

902
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4.2. Επενδύσεις σε ακίνητα
Η Εταιρεία κατέχει την παρακάτω ακίνητη περιουσία
ΕΚΤΑΣΗ
(Μ2)

ΑΚΙΝΗΤΑ
1

A. ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΠΑΛΑΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ
ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ 35 & 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 32

596

2

ΠΕΡΣΕΩΣ 1-3 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ - ∆ΟΛΑΣΙΚ

555

3

ΠΕΡΣΕΩΣ 11 & ΑΝΩΝΥΜΟΣ

1.223

4

ΠΕΡΣΕΩΣ 13 & ΑΝΩΝΥΜΟΣ

1.004

5

ΠΕΡΣΕΩΣ 15 & ΑΝΩΝΥΜΟΣ

1.004

6

ΠΕΡΣΕΩΣ 17 & ΑΝΩΝΥΜΟΣ

1.125

7

ΠΕΡΣΕΩΣ 19 & ΑΝΩΝΥΜΟΣ

1.435

8

ΝΕΦΕΛΗΣ 6 -ΗΡΑΣ - ΠΕΡΣΕΩΣ-ΑΝΩΝΥΜΗ

7.196

9 Π. ΝΙΡΒΑΝΑ 1 & ΧΑΛΕΠΑ
10 Π. ΝΙΡΒΑΝΑ 1α & ΧΑΛΕΠΑ
11 ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ 7 & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ
ΑΜΑ∆ΡΥΑ∆ΩΝ & ΑΝΩΝΥΜΟΣ (145)-(χώρος
12
αγοράς)
13 ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2α
14 ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΩΝ
Β. ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
∆ΑΦΝΗΣ-∆ΑΒΑΚΗ-ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΥΑΝΩΝΥΜΗ

1.199
1.214
1.180

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Υπό απαλλοτρίωση
& διεκδίκηση
Υπό απαλλοτρίωση
& διεκδίκηση
Υπό απαλλοτρίωση
& διεκδίκηση
Υπό απαλλοτρίωση
& διεκδίκηση
Υπό απαλλοτρίωση
& διεκδίκηση
Υπό απαλλοτρίωση
& διεκδίκηση
∆ιεκδικείται από
τρίτους
Υπό απαλλοτρίωση
Υπό απαλλοτρίωση
Υπό απαλλοτρίωση

1.100 Υπό απαλλοτρίωση
5.024
2.998

Καταπατηµένο
Καταπατηµένο

ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
ΚΤΊΡΙΟ

5.056 Υπό απαλλοτρίωση
770 Υπό απαλλοτρίωση

ΚΟΝΤΟΛΕΟΝΤΟΣ -ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ-

ΟΙΚΟΠΕ∆Ο

7.230

ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΩΝ-ΑΜΑΡΡΥΛΙ∆ΟΣ

ΚΤΊΡΙΟ

Γ. ΠΑΛΑΙΑ ΑΓΟΡΑ (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ)

∆. ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ
ΨΥΧΙΚΟ: Βραχώδης περιοχή αρυµοτόµητος
εκτός
Πράσινης γραµµής
ΨΥΧΙΚΟ: Βραχώδης περιοχή αρυµοτόµητος
εκτός
Πράσινης γραµµής
ΨΥΧΙΚΟ: Έκταση εκτός σχεδίου - Πρώην
Λατοµείο
Ε. ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 2 & ΚΟ∆ΡΟΥ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ

569,37

∆ιεκδικείται από
τρίτους
∆ιεκδικείται από
τρίτους

31.000

∆ιεκδικείται από
τρίτους

18.800

∆ιεκδικείται από
τρίτους

193.867

∆ιεκδικείται από
τρίτους

1.016 Υπό απαλλοτρίωση
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Για τα παραπάνω ακίνητα εκκρεµούν οι παρακάτω σηµαντικές νοµικές υποθέσεις:
1. Ο ∆ήµος Ψυχικού, άσκησε ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά
της Εταιρείας την από 10.03.1992 αγωγή του, µε την οποία διεκδικούσε το υπ’ αριθµ.
69 Ο.Τ. του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου του ∆ήµου Ψυχικού, συνολικού
εµβαδού 7.230 τ.µ. (Παλαιά Αγορά Ψυχικού). Επί της ως άνω αγωγής του ∆ήµου
Ψυχικού εκδόθηκε η υπ’ αριθµ. 5790/1993 απόφαση του άνω ∆ικαστηρίου, µε την
οποία κρίθηκε ότι η Εταιρεία “ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.” έχει δικαίωµα κυριότητας επί της
Παλαιάς Αγοράς Ψυχικού. Κατά της ως άνω απόφασης ο ∆ήµος άσκησε έφεση, επί
της οποίας 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. Κατά της απόφασης αυτής ασκήθηκαν ενώπιον του Αρείου Πάγου αιτήσεις
αναιρέσεως, τόσο από την Εταιρεία, όσο και από τους αντιδίκους αυτής (∆ήµο
Παλαιού Ψυχικού, Σύλλογο Περιβαλλοντικής Προστασίας Ψυχικού κ.λ.π.). Επί των
ασκηθεισών αναιρέσεων εκδόθηκε η υπ΄ αριθµ. 1415/1997 απόφαση του Αρείου
Πάγου, µε την οποία έγιναν δεκτές οι αναιρέσεις. 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
οποίες περατώθηκαν. Συζητήθηκε την 19η Απριλίου 2005 και αναµένεται η έκδοση
αποφάσεως.
2. Το Ελληνικό ∆ηµόσιο άσκησε ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών την
από 01.12.1988 αγωγή του, µε την οποία διεκδικεί έκταση 300 περίπου στρεµµάτων
στην περιοχή Τουρκοβουνίων (Λατοµείο Ψυχικού). Επί της αγωγής αυτής, εκδόθηκε
η υπ΄ αριθµ. 5722/1997 απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, µε την
οποία απορρίφθηκε 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. Μετά την έκδοση σχετικής πράξεως του Εφετείου
Αθηνών, η υπόθεση ευρίσκεται στο στάδιο των διεξαγωγών. Παράλληλα, εξεδόθη
πράξη αναδασώσεως περιοχής 206 στρεµµάτων, 185 εκ των οποίων είναι ιδιοκτησίας
της Εταιρείας. Κατ’ αυτής της πράξεως η Εταιρεία προσέφυγε στο Συµβούλιο της
Επικρατείας καταθέτοντας αίτηση ακυρώσεως η οποία συζητήθηκε ενώπιον του Ε΄
Τµήµατος του ∆ικαστηρίου αυτού κατά τη δικάσιµο της 24ης Μαΐου 2000. Επ’ αυτής
εξεδόθη η µε αριθµό 656/2001 απόφαση µε την οποία ανεβλήθη η έκδοση οριστικής
αποφάσεως και διετάχθη η διεξαγωγή πραγµατογνωµοσύνης από δύο
πραγµατογνώµονες, οι οποίες έχουν κατατεθεί. Η αίτηση συζητήθηκε ενώπιον της
επταµελούς συνθέσεως του Ε΄τµήµατος του ΣτΕ την 05.05.2004. Η εισήγηση ήταν
απορριπτική και αναµένεται η έκδοση της αποφάσεως. Παράλληλα η Εταιρεία έχει
προσφύγει σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 998/1979 ενώπιον της
Πρωτοβάθµιας Επιτροπής Επιλύσεως ∆ασικών Αµφισβητήσεων της Νοµαρχιακής
Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής για την διοικητική επίλυση του ανωτέρω
θέµατος. Η Πρωτοβάθµια Επιτροπή Επιλύσεως ∆ασικών Αµφισβητήσεων κατά τη
συνεδρίασή της την 26η Νοεµβρίου 2001, ανέβαλε τη συζήτηση της προσφυγής της
Εταιρείας µας, µέχρι την έκδοση αποφάσεως από το Συµβούλιο της Επικρατείας.
3. Εξεδόθησαν οι αποφάσεις του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών που έκαναν δεκτές τις
αιτήσεις ακυρώσεως της Εταιρείας κατά της αρνήσεως της ∆ιοικήσεως να άρει τις
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κηρυχθείσες απαλλοτριώσεις σε ακίνητα της Εταιρείας (στο Ψυχικό στα Ο.Τ. 11,
137, 132, 145, 161 και λωρίδα Ελίκας Αθανασιάδου, και στο Χαλάνδρι, επί των
οδών Κόδρου και Λεωφ. Αθηνών (ήδη Εθνικής Αντιστάσεως) µεταξύ των Ο.Τ. 325
και 338 και ανέπεµψαν τις υποθέσεις στη ∆ιοίκηση προκειµένου να προβεί αυτή στις
οφειλόµενες από αυτήν ενέργειες. Η Εταιρεία υπέβαλε ήδη αρµοδίως τις σχετικές
προτάσεις τροποποιήσεως των ρυµοτοµικών σχεδίων.
Σχετικά µε τις ανωτέρω αποφάσεις δέον να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:
Στις 20.09.2006 συζητείται µετά από αναβολή ενώπιον του ΣτΕ, έφεση του ∆ήµου
Ψυχικού κατά της 1307/2001 Απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών (τµήµα
Α1 -Ακυρωτικό), µε την οποία έγινε δεκτή αίτηση της Εταιρείας για την άρση της
απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ.145.
Eξεδόθη η µε αριθµό 672/2006 απόφαση του ΣτΕ επί εφέσεως του ∆ήµου Ψυχικού
κατά 1051/2001 Απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών (τµήµα Α1 Ακυρωτικό), µε την οποία έγινε δεκτή αίτηση της Εταιρείας για την άρση της
απαλλοτρίωσης α. στο περιβαλλόµενο από τις οδούς ∆όλασικ, Ελίκας Αθανασιάδη
και ∆άφνης ακίνητο, β. στο ακίνητο εκτάσεως 1.233 τ.µ. του Ο.Τ. !32 , γ. Σε
τέσσερα οικόπεδα συνολικής εκτάσεως 5.791 τ.µ. στο Ο.Τ. 132 και δ. σε οικόπεδο
εκτάσεως 1.180 τ.µ. στο Ο.Τ.161, η οποία εξαφάνισε εν µέρει την ως άνω µε αριθµό
1051/2001 απόφαση και συγκεκριµένα µόνον όσον αφορά το υπό στοιχείο α.
ακίνητο, αναπέµποντας την υπόθεση στη ∆ιοίκηση, προκειµένου να εξετάσει εξ
υπαρχής το αίτηµα της Εταιρείας για άρση της ρυµοτοµικής απαλλοτρίωσης
εξετάζοντας ταυτόχρονα και τους ισχυρισµούς του ∆ήµου Ψυχικού, οι οποίοι
ανάγονται στην έλλειψη κυριότητας της Εταιρείας µας επί της εκτάσεως και
επικουρικώς στο ακριβές εµβαδόν της.
Συζητήθηκε την 19.04.2004 ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών (τµήµα Α1
-Ακυρωτικό), τριτανακοπή του ∆ήµου Ψυχικού κατά της µε αριθµό 2238/2002
απόφασης του ίδιου ∆ικαστηρίου, µε την οποία έγινε δεκτή αίτηση της Εταιρείας για
την άρση της απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 11. Η ως άνω τριτανακοπή του ∆ήµου
Ψυχικού απορρίφθηκε µε την µε αριθµό 1496/2004 απόφαση του ∆ιοικητικού
Εφετείου Αθηνών.
Εξ όσων γνωρίζουµε, πλην των ανωτέρω εκκρεµών υποθέσεων, δεν υπάρχουν άλλες
εκκρεµείς ενώπιον ∆ικαστηρίων υποθέσεις σχετικά µε τα ανωτέρω ακίνητα κατά της
Εταιρείας
“ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΑΙ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ - ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑΙ ΚΑΙ
ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.”
Η Εταιρεία θεωρεί τα παραπάνω ως επενδυτικά ακίνητα και αποτιµά σε τρέχουσες
αξίες όσα από αυτά δεν έχουν προβλήµατα διεκδικήσεων ή απαλλοτριώσεων.
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4.3. Συµµετοχές σε συγγενείς
Συγγενής: Είναι η επιχείρηση στην οποία ο επενδυτής που συµµετέχει, έχει σηµαντική
επιρροή χωρίς να ασκείται έλεγχος και δεν είναι θυγατρική.
Εντός του 2005 η Εταιρεία απέκτησε συµµετοχή µε ποσοστό 46,20% 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 Ευρώ 20 ευρώ 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.
Στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, η συµµετοχή µας σε συγγενή εταιρεία ΕΡΣΗ
Α.Ε., έχει ενσωµατωθεί µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης. Αν είχε εφαρµοσθεί η µέθοδος
του κόστους κτήσης, τότε τα κονδύλια των λογαριασµών «Συµµετοχές σε συγγενείς
επιχειρήσεις», «Σύνολο καθαρής θέσης» θα ήταν προσαυξηµένα κατά € 11 χιλ. και
«Κέρδη προ φόρων» κατά € 1 χιλ. περίπου.
Σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 28 όπως αναθεωρήθηκε και εφαρµόζεται από 1/1/2005 όταν η
επενδύουσα δεν συντάσσει ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις του ∆ΛΠ 28
επειδή δεν έχει συµµετοχή σε θυγατρική, παρέλκει η σύνταξη ατοµικών
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, εφόσον στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις στις
οποίες οι συγγενείς απεικονίζονται µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης, παρέχεται στο
προσάρτηµα η πληροφόρηση σχετικά µε το πώς θα είχαν διαµορφωθεί τα κονδύλια του
Ισολογισµού και των αποτελεσµάτων εάν είχε χρησιµοποιηθεί η µέθοδος του κόστους
κτήσης ή της εύλογης αξίας που προβλέπονται από το ∆ΛΠ 28.

4.4. Λοιπές συµµετοχές
Το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο του εταιρείας αποτελείται από διαθέσιµα προς πώληση
χρηµατοοικονοµικά µέσα τα οποία αναλυτικά αναφέρονται παρακάτω.
Η Εταιρεία συµµετέχει κατά 10% στο Μετοχικό Κεφάλαιο τεσσάρων Εταιρειών οι
οποίες δραστηριοποιούνται στο χώρο της ανάπτυξης ακινήτων και στις οποίες ανήκουν
τρία ακίνητα, συνολικού εµβαδού 150 στρεµµάτων περίπου, στην περιοχή του Λαυρίου.
Συγκεκριµένα η Εταιρεία κατέχει:
Το 10% του καταβεβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας µε την επωνυµία
“EUROTERRA Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ” ήτοι : 34.694 κοινές
ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας 29,347 ευρώ η κάθε µία (τιµή έκδοσης 95,3308
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ευρώ), συνολικής αξίας κτήσεως 3.307 ευρώ. Η Εταιρεία ιδρύθηκε το έτος 1997 και έχει
διάρκεια 20 έτη.
Τον ∆εκέµβριο 2005 η Έκτακτη Γενική συνέλευση της EUROTERRA Α.Ε. αποφάσισε
την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου. Την 23η Ιανουαρίου 2006 η Εταιρεία κατέβαλε το
ποσό των 165.005,70 Ευρώ για την συµµετοχή της στην παραπάνω αύξηση.
Το 10% του καταβεβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας µε την επωνυµία
“REBIKAT Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ” ήτοι: 92.000 κοινές
ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας 2,9347 ευρώ η κάθε µία, συνολικής αξίας
κτήσεως 269.992,66 ευρώ. Η Εταιρεία ιδρύθηκε το έτος 1999 και έχει διάρκεια 50 έτη.
Τον Μάϊο 2005 η Έκτακτη Γενική συνέλευση της REBIKAT Α.Ε. αποφάσισε την
αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου. Την 25η Ιουλίου 2005 η Εταιρεία κατέβαλε το ποσό
των 54.996,10 Ευρώ για την συµµετοχή της στην παραπάνω αύξηση.
Το 10% του καταβεβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας µε την επωνυµία
“ΑBIES Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ” ήτοι: 46.000 κοινές ονοµαστικές
µετοχές ονοµαστικής αξίας 2,9347 ευρώ η κάθε µια, συνολικής αξίας κτήσεως
134.996,33 ευρώ. Η Εταιρεία ιδρύθηκε το έτος 2000 και έχει διάρκεια 50 έτη. Τον Μάϊο
2005 η Έκτακτη Γενική συνέλευση της ΑBIES Α.Ε. αποφάσισε την αύξηση του
µετοχικού κεφαλαίου. Την 25η Ιουλίου 2005 η Εταιρεία κατέβαλε το ποσό των 84.999,30
Ευρώ για την συµµετοχή της στην παραπάνω αύξηση.
Το 10% του καταβεβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας µε την επωνυµία
“BIOMHXANIKH & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΥΡΙΟΥ Α.Ε.” ήτοι: 3.300
κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας 2,9347 ευρώ η κάθε µια, συνολικής αξίας
κτήσεως 9.684,52 ευρώ. Η Εταιρεία ιδρύθηκε το έτος 1997 και έχει διάρκεια 100 έτη.
Η Εταιρεία προκειµένου να διατηρήσει την συµµετοχή της σε ποσοστό 10% στο
κεφάλαιο των τριών ως άνω Εταιρειών (EUROTERRA AE, REBIKAT AE, ABIES AE),
µετά την αύξηση του µετοχικού τους κεφαλαίου υπέγραψε την 22.01.2001 σύµβαση
δανείου µε την Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ ποσού 1.760.821,72 ευρώ µε επιτόκιο Eurolibor
πλέον περιθωρίου 1,25% και όλων των λοιπών νοµίµων επιβαρύνσεων, µε διάρκεια –
συµπεριλαµβανοµένης και της περιόδου χάριτος δύο ετών – τεσσάρων ετών από την
ηµεροµηνία της πρώτης εκταµίευσης και µε αποπληρωµή σε τέσσερις εξαµηνιαίες
ισόποσες χρεολυτικές δόσεις, καταβολής της πρώτης δόσης σε 6 µήνες µετά την λήξη
της περιόδου χάριτος µε δυνατότητα ολικής ή µερικής εξοφλήσεως χωρίς επιβάρυνση
µετά από προηγούµενη έγγραφη ειδοποίηση προ 30 ηµερών και µε λοιπούς όρους που
συνηθίζονται σε παρόµοιες συµβάσεις. Για την ασφάλεια του δανείου η Εταιρεία,
ενεχυρίασε στην Τράπεζα Πειραιώς το σύνολο των µετοχών των Εταιρειών
EUROTERRA AE, REBIKAT AE και ABIES AE.
Στις 19.01.2004 µετά από σχετική απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας,
υπεγράφη τροποποιητική σύµβαση, µε την οποία ο χρόνος εξόφλησης του δανείου
παρετάθη ως εξής: Η εξόφληση του ∆ανείου θα γίνει σε τέσσερις (4) ισόποσες
εξαµηνιαίες δόσεις εκ των οποίων οι δύο πρώτες έχουν καταβληθεί την 22.07.2005 και
22.01.2006, και υπολείπονται δύο οι οποίες θα καταβληθούν την 22.07.2006 και
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22.01.2007, ενώ αυξήθηκε το περιθώριο του ∆ανείου σε 1,50% από 1,25% που ήταν
σύµφωνα µε την αρχική σύµβαση 126/22-01-2001.
Οι παραπάνω συµµετοχές αποτιµήθηκαν σε τρέχουσες αξίες κατά την ηµεροµηνία
µετάβασης στα ∆ΠΧΠ. Την 31η Μαρτίου 2006 και 2005 οι παραπάνω συµµετοχές
αναλύονται ως εξής:
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
EUROTERRA A.E.
REBIKAT A.E.
ABIES A.E.
Β.Ε.ΠΕ. ΛΑΥΡΙΟΥ A.E.
ΣΥΝΟΛΟ

31-Μαρ-06

31-∆εκ-05

7.953
316
913
10
9.192

7.788
316
913
10
9.027

Η κίνηση του χαρτοφυλακίου την περίοδο 1/1-31/03/2006 έχει ως εξής:
Υπόλοιπο έναρξης 1ης Ιανουαρίου 2006
Προσθήκες
∆ιαθέσεις
Μεταβολές στην Εύλογη αξία
Υπόλοιπο 31ης Μαρτίου 2006

9.027
165
9.192

Κατά την ηµεροµηνία κατάρτισης του Ισολογισµού η ∆ιοίκηση της Εταιρείας εκτιµά ότι
η τρέχουσα αξία των συµµετοχών δεν διαφοροποιείται από την παραπάνω.

4.5. Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις
Στον λογαριασµό µακροπρόθεσµων απαιτήσεων των συνηµµένων οικονοµικών
καταστάσεων περιλαµβάνεται απαίτηση από συγκεκριµένο πελάτη, ύψους 296 χιλ.
Ευρώ. Το ποσό της βραχυπρόθεσµης απαίτησης από τον συγκεκριµένο πελάτη ανέρχεται
σε 654 χιλ. Ευρώ .

4.6. Ταµειακά διαθέσιµα
Τα ταµειακά διαθέσιµα αναλύονται ως εξής:

Ταµείο
Καταθέσεις Όψεως
Καταθέσεις Προθεσµίας
Σύνολο

31.03.2006
41
41
82

31.12.2005
0
10
10

Το επιτόκιο κατάθεσης σε λογαριασµούς όψεως ανερχόταν, µέχρι την 31/03/2006, σε
1,83%.
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4.7. Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Οι βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις στο σύνολο τους αφορούν απαιτήσεις από αγοραστές
διαµερισµάτων.
Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:
31.03.2006

31.12.2005

Προκαταβολές σε προµηθευτές

16

24

Προκαταβολές φόρου εισοδήµατος

66

66

278
23
383

211
318
619

Προκαταβολές λοιπών φόρων
Λοιπές απαιτήσεις
Σύνολο

Στις λοιπές απαιτήσεις περιλαµβάνεται απαίτηση κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου ποσού
278 χιλ. Ευρώ που αφορά αχρεωστήτως καταβληθέντα ΦΜΑΠ για οικόπεδα που τελούν
υπό αναγκαστική απαλλοτρίωση. Η Εταιρεία διεκδικεί το παραπάνω ποσό µε βάση
ανακλητικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν στη ∆ΟΥ την 24-02-2005, το ποσό εµφανίζεται
αντίστοιχα στο λογαριασµό έσοδα επόµενων χρήσεων.

4.8. Χρεόγραφα
Το εµπορικό χαρτοφυλάκιο χρεογράφων για την 31-03-2006 και την 31-12-2005
αναλύεται ως εξής:
ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
18

5
42

14
3
9
26

8
50

-1
25

10

ALPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ

EUROBANK

49

37

9
58
14
72

Σύνολο

Χρεόγραφα
Υπόλοιπο 01.01.05
Προσθήκες
Αποτίµηση
Υπόλοιπο 31.12.05
Προσθήκες
Αποτίµηση
Υπόλοιπο 31.03.06

118
3
32
153
0
31
184

9
27

37
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4.9. Μακροπρόθεσµα δάνεια
Στην σηµείωση 4.4 παραπάνω αναλύεται το µακροπρόθεσµο δάνειο της Εταιρείας. Η
περίοδος αποπληρωµής είναι η εξής:
Μακροπρόθεσµα ∆άνεια
Έως 1 Χρόνο
Μεταξύ 2 & 5 Χρόνων
Σύνολο

31.03.2006
880
880

31.12.2005
880
440
1.320

Το µέσο σταθµικό επιτόκιο των Μακροπρόθεσµων τραπεζικών δανείων ανέρχεται σε
5,22%.

4.10. Λοιπές υποχρεώσεις
Ο λογαριασµός λοιπές υποχρεώσεις αναλύεται ως εξής:

Μερίσµατα
Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
Ασφαλιστικοί οργανισµοί
Λοιπές υποχρεώσεις
∆εδουλευµένοι τόκοι
ΦΜΑΠ (Σηµείωση 4.7)
Έσοδα εποµένων χρήσεων
Σύνολο

31.03.2006

31.12.2005

26
580
5
42
8
278
50
989

27
499
8
88
24
278
77
1.001

Ο λογαριασµός έσοδα επόµενων χρήσεων αφορά έσοδα από πωλήσεις διαµερισµάτων
τον οποίων το κόστος ανέγερσης δεν έχει ολοκληρωθεί µέχρι την ηµεροµηνία
κατάρτισης των συνηµµένων οικονοµικών καταστάσεων.
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4.11. Βραχυπρόθεσµα δάνεια
Ο λογαριασµός βραχυπρόθεσµα δάνεια αναλύεται ως εξής:

Τραπεζικά ∆άνεια
Βραχυπρόθεσµο µέρος µακροπρόθεσµων
δανείων
Σύνολο

31.03.2006

31.12.2005

950

370

880
1.830

880
1.250

Το µέσο σταθµικό επιτόκιο των Βραχυπρόθεσµων τραπεζικών δανείων ανέρχεται σε
4,90%

4.12. Φόρος εισοδήµατος
Η πρόβλεψη για φόρους εισοδήµατος στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως,
αναλύεται ως ακολούθως:

Τρέχων φόρος
Αναβαλλόµενος φόρος (πίστωση)/χρέωση

Σύνολο

31.03.2006

31.03.2005

9
5

0
10

14

10

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 φορολογουµένου και εκδοθεί η τελική έκθεση ελέγχου.
Ακολουθεί ανάλυση και συµφωνία του ονοµαστικού µε τον πραγµατικό φορολογικό
συντελεστή

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος υπολογισµένος µε τον
ισχύοντα φορολογικό συντελεστή για την
χρήση 2006 (29%)
∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου
Λοιπά
Φόρος εισοδήµατος

31.03.2006

31.03.2005

-305

-227

9
0
5
14

0
0
10
10

Οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος υπολογίζονται επί όλων των προσωρινών
φορολογικών διαφορών µεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής αξίας των
περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων. Οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος
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υπολογίζονται χρησιµοποιώντας τον φορολογικό συντελεστή της Εταιρείας για την
χρήση 2006 29%, εκτός από την περίπτωση της εκτίµησης των συµµετοχών, των
επενδύσεων σε ακίνητα και των προβλέψεων για αποζηµίωση προσωπικού για τις οποίες
χρησιµοποιήθηκε συντελεστής 25% επειδή δεν προβλέπεται να υπάρξει πραγµατοποίηση
εσόδου ή εξόδου πριν την ηµεροµηνία αλλαγής του φορολογικού συντελεστή στη χρήση
2007. Οι αναβαλλόµενοι φόροι-απαίτηση και υποχρέωση της περιόδου που έληξε την
31-03-2006 και της χρήσεως που έληξε την 31-12-2005, αναλύονται ως ακολούθως:
Ισολογισµός

Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος
απαίτηση
Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού
Αναγνώριση Οικοδοµικού έργου
Λοιπά
Σύνολο
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος
υποχρέωση
Αποτίµηση επενδυτικού ακινήτου
Αποτίµηση συµµετοχών
Αναγνώριση Οικοδοµικού έργου
Λοιπά
Σύνολο
Αναβαλλόµενοι φόροι έσοδο/(έξοδο)
Καθαροί αναβαλλόµενοι φόροι
εισοδήµατος απαίτηση/(υποχρέωση)

31.03.2006

31.12.2005

Αποτελέσµατα
Χρήσεως
(Χρέωση)/Πίστωση
01.01 – 31.03.2006

10
14
24

10
22
32

0
-8
-8

-175
-1.291
-192
-9
-1.667

-175
-1.291
-203
-1
-1.670

0
0
11
-8
3
-5

-1.643

-1.638

Η Εταιρεία έχει το νοµικό δικαίωµα να συµψηφίσει φόρο εισοδήµατος απαίτηση και
υποχρέωση αφού αναφέρονται στις ίδιες φορολογικές αρχές.
Η Εταιρεία διατηρεί αφορολόγητα αποθεµατικά ύψους 398 χιλ. ευρώ, τα οποία σε
περίπτωση διαθέσεως ή κεφαλαιοποιήσεως θα φορολογηθούν µε τον τρέχοντα
φορολογικό συντελεστή. Στο ορατό µέλλον η Εταιρεία δεν προτίθεται να διαθέσει ή να
κεφαλαιοποιήσει τα εν λόγω αποθεµατικά.

4.13. Ίδια κεφάλαια
4.13.1.

Μετοχικό κεφάλαιο

Οι µετοχές της εταιρείας είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο.
Κατόπιν της από 26.06.2001 αποφάσεως της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των
Μετόχων, αποφασίσθηκε η µετατροπή της ονοµαστικής αξίας της µετοχής σε ευρώ και η
αύξηση
του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας µε κεφαλαιοποίηση µέρους
αποθεµατικών ποσού 90 χιλ. Ευρώ από «αποθεµατικά από έκδοση µετοχών υπέρ το
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άρτιο». Έτσι σήµερα το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 1.155 χιλ. Ευρώ
και είναι διηρηµένο σε 3.300.689 κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας Ευρώ
0,35 η κάθε µία.

1η Ιανουαρίου 2005
31η ∆εκεµβρίου 2005
31η Μαρτίου 2006

4.13.2.

Αριθµός
µετοχών

Ονοµαστική
αξία

3.300.689
3.300.689
3.300.689

0,35
0,35
0,35

Κοινές
µετοχές
σε χιλ. €
1.155,24
1.155,24
1.155,24

Αποθεµατικά και αδιανέµητα κέρδη - συσσωρευµένες ζηµιές

Τα λοιπά αποθεµατικά και οι συσσωρευµένες ζηµιές της εταιρείας αναλύονται ως εξής:

Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2005
Καθαρά Αποτελέσµατα Περιόδου 01/0131/3/2005
Υπόλοιπο Αποθεµατικών την 31η
Μαρτίου 2005
Καθαρά Αποτελέσµατα Περιόδου 01/0431/12/2005

Τακτικό
αποθεµατικό
273

Αποθεµατικό
υπέρ το άρτιο
2.852

Λοιπά
αποθεµατικά
571

Αποθεµατικό
εύλογης
αξίας
3.874

Σύνολο
7.570

273

2.852

571

3.874

7.570

273

2.852

571

3.874

7.570

273

2.852

571

3.874

7.570

Υπόλοιπο Αποθεµατικών την 31η
∆εκεµβρίου 2005
Καθαρά Αποτελέσµατα Περιόδου 01/0131/3/2006
Υπόλοιπο Αποθεµατικών την 31η
Μαρτίου 2006

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2005

Υπόλοιπο
Αδιανέµητων
Κερδών/Ζηµιών
-63

Καθαρά Αποτελέσµατα Περιόδου 01/01-31/3/2005

-237

Υπόλοιπο Αδιανέµητων κερδων/ζηµιών την 31η Μαρτίου 2005

-300

Καθαρά Αποτελέσµατα Περιόδου 01/04-31/12/2005
Υπόλοιπο Αδιανέµητων κερδων/ζηµιών την 31η ∆εκεµβρίου 2005

377

77

Καθαρά Αποτελέσµατα Περιόδου 01/01-31/3/2006

-319

Υπόλοιπο Αδιανέµητων κερδων/ζηµιών την 31η Μαρτίου 2006

-242
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4.14. Κόστος πωληθέντων και έξοδα διοίκησης & διάθεσης
Το κόστος πωληθέντων και εξόδων διοίκησης και διάθεσης της περιόδου 1.1-31.03.2006
αναλύεται ως εξής:

1.1-31.03.2006

Κόστος
πωληθέντων
ακινήτων

Έξοδα
διοίκησης
και διάθεσης

0

72

70

-

8

10

-

3
3
0
8
96

Αµοιβές προσωπικού
Υπεργολάβοι
Αµοιβές τρίτων
∆απάνες για παροχές κοινής ωφελείας
(Ηλεκτρικό, τηλεπικοινωνίες κλπ)
Αποσβέσεις
Φόροι
Λοιπά έξοδα
Αναλώσεις υλικών
Μεταφορά από τα αποθέµατα
Μεταφορά στα αποθέµατα
Σύνολο

10
72
-88
72

4.15. Αµοιβές προσωπικού
Οι αµοιβές προσωπικού και ο µέσος όρος απασχολούµενου προσωπικού, της περιόδου
1.1-31.03.2006 και για την αντίστοιχη περίοδο 2005, αναλύετε ως εξής

Μισθοί και Παρεπόµενες παροχές υπαλλήλων
Μισθοί και Παρεπόµενες παροχές ηµεροµισθίων
Εισφορές Ασφαλιστικών Ταµείων
Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού
Σύνολο Εξόδων

01/0131/3/2006
63
0
8
1
72

01/0131/3/2005
64
7
14
1
86

Ο µέσος όρος των εργαζοµένων της περιόδου 1.1-31.03.2006 ανερχόταν σε 7
υπαλλήλους.
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4.16. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις
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 343, 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.

4.17. Συναλλαγές µε συνδεόµενα µέρη
Οι συναλλαγές της εταιρείας µε συνδεµένα µέρη για την περίοδο 1/1-31/03/2006 έχουν
ως εξής:

Απαιτήσεις (υπόλοιπο 31-03-2006)
Υποχρεώσεις (υπόλοιπο 31-03-2006)
Κύκλος εργασιών (1/1-31/03/2006)
Λοιπά έσοδα έξοδα (ενοίκια κτιρίων)(1/131/12/2006)
Σύνολα

ΕΡΣΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Α.Ε.

ΣΥΝΟΛΟ

0,3
0,3

0,3
0,3

Οι συναλλαγές της εταιρείας µε συνδεµένα µέρη για την προηγούµενη χρήση 1/131/03/2005 έχουν ως εξής:
Η ΤΕΡΝΑ ΑΕ είναι θυγατρική της ΓΕΚ ΑΕ η οποία συµµετέχει στο µετοχικό κεφάλαιο
της Εταιρείας µε ποσοστό 23,908%.

Απαιτήσεις (υπόλοιπο 31-03-2005)
Υποχρεώσεις (υπόλοιπο 31-03-2005)
Αγορές (1/1-31/03/2005)
Λοιπά έσοδα έξοδα (ενοίκια κτιρίων)(1/131/03/2005)
Σύνολα

ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

ΣΥΝΟΛΟ

238

238

238

238

4.18. Μεταγενέστερα γεγονότα
Πέραν των ανωτέρω αναφερθέντων δεν υπάρχουν άλλα µεταγενέστερα γεγονότα που
αφορούν την εταιρεία και απαιτείται από τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής
Πληροφόρησης να αναφερθούν.
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4.19. Περίληψη σηµαντικότερων διαφορών µεταξύ Ε.Γ.Λ.Σ. και ∆.Π.Χ.Π.:
α.

Προβλέψεις αποζηµίωσης προσωπικού: Σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά
Πρότυπα οι Εταιρείες θα πρέπει να σχηµατίζουν σχετική πρόβλεψη ποσοστού
τουλάχιστον 40% της σωρευµένης υποχρέωσης που θα καταβαλλόταν αν το
σύνολο του προσωπικού αποχωρούσε την 31η ∆εκεµβρίου έκαστου έτους, ενώ µε
βάση τα ∆.Π.Χ.Π. τέτοιες προβλέψεις θα πρέπει να σχηµατίζονται στη βάση
σχετικών αναλογιστικών µελετών που διενεργούνται σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 19.

β.

Αναβαλλόµενοι Φόροι Εισοδήµατος: Τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα δεν
επιτρέπουν την αναγνώριση αναβαλλόµενων φόρων εισοδήµατος, κάτι το οποίο
πραγµατοποιείται υποχρεωτικά σύµφωνα µε τις διατάξεις των ∆.Π.Χ.Π.

γ.

Μερίσµατα: Τα προτεινόµενα µερίσµατα µετά την ηµεροµηνία κλεισίµατος του
ισολογισµού, τα οποία κατά την στιγµή της εγκρίσεως των οικονοµικών
καταστάσεων από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ήταν υποκείµενα στην έγκριση των
Μετόχων της Εταιρείας, τα οποία µε βάση τις προηγούµενες Λογιστικές Αρχές
εµφανίζονται σαν υποχρέωση, ανακατατάχθηκαν στην καθαρή θέση.

δ.

Αναγνώριση εσόδου από οικοδοµές µε βάση τη µέθοδο του ποσοστού
ολοκλήρωσης: Για την αναγνώριση του εσόδου που προκύπτει από τα έργα που
κατασκευάζει η Εταιρεία εφαρµόστηκε η µέθοδος του ποσοστού ολοκλήρωσης µε
βάση το ∆ΛΠ 11. Λεπτοµέρειες για τη λογιστική αρχή βλ., σελ. 22.
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