
™∆√πÃ∂π∞ π™√§√°π™ª√Y ∂∆∞πƒπ∞™ 
¶ÔÛ¿ ÂÎÊÚ·ÛÌ¤Ó· ÛÂ ¯ÈÏ. Â˘ÚÒ 30.06.2006 31.12.2005
∂¡∂ƒ°∏∆π∫√
Πάγια στοιχεία Ενεργητικού 899 904
Συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις 9.192 9.027
Συµµετοχές σε συγγενείς  117 119
Αποθέµατα 299 255
Επενδυτικά ακίνητα 787 788
Απαιτήσεις από πελάτες 947 1.005
∆ιαθέσιµα 22 10
Λοιπά στοχεία ενεργητικού 677 1.069
™À¡√§√ ∂¡∂ƒ°∏∆π∫√À 12.940 13.177

¶∞£∏∆π∫√
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 1.701 2.119
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις 1.180 370
Βραχυπρόθ.µέρος µακροπρ.τραπεζικού δανεισµού 880 880
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις και έσοδα εποµένων χρήσεων 848 1.006
™‡ÓÔÏÔ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ (·) 4.609 4.375
Μετοχικό Κεφάλαιο 1.155 1.155
Λοιπά στοχεία Καθαρής Θέσης µετόχων Εταιρείας 7.176 7.647
Σύνολο Καθαρής Θέσης µετόχων εταιρίας (β) 8.331 8.802
∆ικαιώµατα µειοψηφίας(γ) 0 0
Σύνολό Καθαρής θέσης (δ) = (β)+(γ) 8.331 8.802

™À¡√§√ ¶∞£∏∆π∫√À (Â) = (·) + (‚) 12.940 13.177

™∆√πÃ∂π∞ ∫∞∆∞™∆∞™∏™ ª∂∆∞µ√§ø¡ ∫∞£∞ƒ∏™ £∂™∏™ ¶∂ƒπ√¢√À ∂∆∞πƒπ∞™
¶ÔÛ¿ ÂÎÊÚ·ÛÌ¤Ó· ÛÂ  ¯ÈÏ.Â˘ÚÒ 30.6.2006 30.06.2005
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου 
(1.1.2006 και 1.1.2005 αντίστοιχα) 8.802 8.662
Κέρδη / (ζηµιές) της Χρήσεως, µετά από φόρους -471 -402
Αύξηση /(µείωση ) µετοχικού  κεφαλαίου 0 0
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα (κέρδη) 0 0
Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο απ'ευθείας στην καθαρή θέση 0 0
Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων µετοχών 0 0
∫·ı·Ú‹ ı¤ÛË Ï‹ÍË˜ ¶ÂÚÈfi‰Ô˘  
(30.06.2006 Î·È 30.06.2005 ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯·) 8.331 8.260

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της ΚΕΚΡΟΨ  Α.Ε. Ο αναγνώστης
που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της, πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις εξαµηνιαίες οικονοµικές
καταστάσεις που προβλέπουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. Ενδεικτικά µπορεί να ανατρέξει στην
διεύθυνση διαδικτύου της, (www.kekrops.gr)  όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία.
Ηµεροµηνία Εγκρισης των Οικονοµικών Καταστάσεων
(από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία): 28η Ιουλίου 2006
Ορκωτός ελεγκτής:  ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΛΙΚΑΡ∆ΟΠΟΥΛΟΥ (Α.Μ. ΣΟΕΛ 16281)   
Ελεγκτική εταιρεία: BKR ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ  Α.Ε.     
Τύπος έκθεσης επισκόπισης :  ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
¢∏ª∏∆ƒπ√™ Ãƒ. ∫§ø¡∏™

A.∆.T. Ρ 539675

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ª∂ƒ∫√Àƒ∏™ π. ª√™Ã√µ∏™

Α.∆.Τ. Η 945393
Α.Μ.Ο.Ε. 0066228 Α’ ΤΑΞΗΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
¢∏ª∏∆ƒπ√™ °. ∞¡∆ø¡∞∫√™

Α.∆.Τ. Χ 085922

Παλαιό Ψυχικό  28 Ιουλίου 2006

™∆√πÃ∂π∞ ∫∞∆∞™∆∞™∏™ ∆∞ª∂π∞∫ø¡ ƒ√ø¡ ∂∆∞πƒπ∞™ 
¶ÔÛ¿ ÂÎÊÚ·ÛÌ¤Ó· ÛÂ ¯ÈÏ. Â˘ÚÒ

30.06.2006 30.06.2005

§ÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜
Κέρδη προ φόρων -433 -309
Πλέον  / Μείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις 6 7
Προβλέψεις 2 2
Αποτίµηση χρεωγράφων (εµπορικό χαρτοφυλάκιο) -38 -12
Συναλλαγµατικές διαφορές 0 0
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµίες) επενδυτικής δραστηριότητας 0 -1
Αποτελέσµατα συνδεδεµένης (ενοπ.µε καθαρή θέση) 2 0
Xρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 46 79
Πλέον  / Μείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Mείωση/(αύξηση) αποθεµάτων -43 471
Mείωση/(αύξηση) απαιτήσεων 489 -179
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλήν τραπεζών) -78 53
ªÂ›ÔÓ:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -28 -45
Καθαρή αύξηση/µείωση χρεωγράφων (εµπορικό χαρτοφυλάκιο) 0 0
Καταβεβλήµένοι φόροι -108 -185
™‡ÓÔÏÔ ÂÈÛÚÔÒÓ / (ÂÎÚÔÒÓ) ·fi ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ (·) -183 -119
∂ÂÓ‰˘ÙÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων -165 -129
Αγορές ενσώµατων & άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων -1 -1
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων & άυλων παγίων 0 0
Τόκοι εισπραχθέντες 0 1
Μερίσµατα εισπραχθέντα 0 0
™‡ÓÔÏÔ ÂÈÛÚÔÒÓ / (ÂÎÚÔÒÓ) ·fi ÂÂÓ‰˘ÙÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ (‚) -166 -129
ÃÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0 0
Εισπράξεις από εκδοθέντα /αντληθέντα δάνεια 370 29
Εξοφλήσεις δανείων 0 0
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεωλύσια) 0
Μερίσµατα πληρωθέντα -9 0
™‡ÓÔÏÔ ÂÈÛÚÔÒÓ / (ÂÎÚÔÒÓ) ·fi ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ (Á) 361 29
∫·ı·Ú‹ ·‡ÍËÛË / (ÌÂ›ˆÛË) ÛÙ· Ù·ÌÂÈ·Î¿ ‰È·ı¤ÛÈÌ· Î·È 
ÈÛÔ‰‡Ó·Ì· ÂÚÈfi‰Ô˘ (·) + (‚) + (Á) 12 -219
∆·ÌÂÈ·Î¿ ‰È·ı¤ÛÈÌ· Î·È ÈÛÔ‰‡Ó·Ì· ¤Ó·ÚÍË˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ 10 270
∆·ÌÂÈ·Î¿ ‰È·ı¤ÛÈÌ· Î·È ÈÛÔ‰‡Ó·Ì· Ï‹ÍË˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ 22 51

¶ƒ√™£∂∆∞ ™∆√πÃ∂π∞ ∫∞π ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ (ÔÛ¿ ÛÂ Â˘ÚÒ, ÂÎÙfi˜ ·Ó ÔÚ›˙ÂÙ·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¿)

1) Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2003, οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις είναι δύο. 
2) Το ∆.Σ. της Εταιρίας αποφάσισε την συµµετοχή στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της EUROTERRA A.E. στην οποία συµµετέχει µε ποσοστό 10% προκειµένου να διατηρήσει το ποσοστό συµµετοχής της στο 

Κεφάλαιο της εταιρίας όπως θα διαµορφωθεί µετά την αύξηση.     
3) Οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας περιλαµβάνονται στις  ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της ΓΕΚ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ µε έδρα την Ελλάδα, ποσοστό συµµετοχής 23,91% µε 

την µέθοδο της καθαρής θέσης.
4) Τα ακίνητα της εταιρίας είναι ελεύθερα βαρών. Το σύνολο των συµµετοχών σε λοιπές επιχειρήσεις έχει παραχωρηθεί ως ενέχυρο, για εξασφάλιση δανειακών υποχρεώσεων το ανεξόφλητο ποσό των οποίων την 30-06-2006

ανέρχονταν σε ποσό ευρώ 880.411,72.
5) Για απαιτήσεις τρίτων κατά της εταιρίας που διεκδικούνται δικαστικά και αφορούν αµφισβητήσεις κυριότητας ακινήτων και αξιώσεις για αποζηµιώσεις ποσού Ευρώ 342,738,13, δεν έχει σχηµατιστεί σχετική 

πρόβλεψη, επειδή εκτιµούµε ότι τελικά οι αγωγές αυτές θα απορριφθούν. Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά µε τις νοµικές υποθέσεις παρακαλούµε να ανατρέξετε στην διεύθνση διαδικτύου της εταιρίας όπου 
αναρτώνται οι Οικονοµικές Καταστάσεις στις σελίδες 21 & 34, επειδή λόγω της έκτασης τους δεν είναι δυνατή η αναλυτική παράθεση τους στην παρούσα συνοπτική οικονοµική κατάσταση 

6) Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού  της εταιρίας στο τέλος της τρέχουσας της προηγούµενης χρήσης ήταν 7 άτοµα.
7) Tα λοιπά έσοδα από συνδεδεµένες εταιρίες και συνδεδεµένα µέρη όπως αυτά ορίζονται από το ∆ΛΠ 24  κατά την 30.06.2006 ανέρχονται στο ποσό των 959,16 ευρώ.
8) Στους λογαριασµούς του Ισολογισµού «Χρεώστες διάφοροι» και «Μεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού-Εσοδα εποµένων χρήσεων» απεικονίζεται απαίτηση κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου ποσού ευρώ 277.626,81 που

προκύπτει από ανακλητικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν στη ∆ΟΥ την 24-02-2005 και αφορά αχρεωστήτως καταβληθέντα ΦΜΑΠ για οικόπεδα που τελούν υπό αναγκαστική απαλλοτρίωση. 
9) Στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, η συµµετοχή µας σε συγγενή εταιρία ΕΡΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  Α.Ε., έχει ενσωµατωθεί µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης. Αν για την ενσωµάτωση είχε εφαρµοσθεί η µέθοδος του

κόστους κτήσης, τότε τα κονδύλια των λογαριασµών «Συµµετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις» «Σύνολο καθαρής θέσης»  θα ήταν προσαυξηµένα κατά ευρώ 12 χιλ. περίπου, και τα «Κέρδη προ φόρων»  κατά ευρώ 2 χιλ.. 
10) Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας  ευρώ 106.341,85 αναλογεί στον κωδικό 701.1 ανάπτυξη και πώληση ακίνητης περιουσίας, σύµφωνα µε την ταξινόµηση του ΣΤΑΚΟ∆ 03

•∂¡√¢√Ã∂π∞∫∞π – ∆√Àƒπ™∆π∫∞π – √π∫√¢√ªπ∫∞π ∫∞π §∞∆√ªπ∫∞π ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™
“√ ∫∂∫ƒ√æ ∞.∂.”
¢∞º¡∏™ 6, ¶. æÀÃπ∫√

∞ƒ.ª.∞.∂. 13063/06/µ/86/134
™ÙÔÈ¯Â›· Î·È ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ·fi 01 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2006 ¤ˆ˜ 30 πÔ˘Ó›Ô˘ 2006

(¢ËÌÔÛÈÂ˘fiÌÂÓ· ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ¡. 2190, ¿ÚıÚÔ 135 ÁÈ· ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜ Ô˘ Û˘ÓÙ¿ÛÔ˘Ó ÂÙ‹ÛÈÂ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¤˜ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜, ÂÓÔÔÈËÌ¤ÓÂ˜ Î·È ÌË, Î·Ù¿ Ù· ¢.§.¶.)

™∆√πÃ∂π∞ ∫∞∆∞™∆∞™∏™ ∞¶√∆∂§∂™ª∞∆ø¡ ¶∂ƒπ√¢√À ∂∆∞πƒπ∞™  
¶ÔÛ¿ ÂÎÊÚ·ÛÌ¤Ó· ÛÂ ¯ÈÏ. Â˘ÚÒ 1.1.2006- 1.1.2005- 1.04.2006- 1.04.2005

30.06.2006 30.06.2005 30.06.2006 30.06.2005
Κύκλος εργασιών 106 1.070 44 735
Κόστος Πωληθέντων -113 -859 -41 -645
Μικτά κέρδη / (ζηµίες) -7 211 3 90
Κέρδη / (ζηµίες ) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων -380 -224 -100 -38
Κέρδη / (ζηµίες ) προ φόρων, χρηµατοδοτικών  
και επενδυτικών αποτελεσµάτων -386 -231 -104 -41
∫¤Ú‰Ë / (∑ËÌ›Â˜) ÚÔ ÊfiÚˆÓ Û‡ÓÔÏÔ -433 -309 -128 -82
Μείον Φόροι -38 -93 -24 -83
∫¤Ú‰Ë / (˙ËÌ›Â˜) ÌÂÙ¿ ·fi ÊfiÚÔ˘˜ Û‡ÓÔÏÔ -471 -402 -152 -165
Κατανέµονται σε:
Mετοχους Εταιρείας -471 -402 -152 -165
Μετόχους Μειοψηφίας - - - -
Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή – βασικά (σε ευρώ) -0,0143 -0,0122 -0,0046 -0,0050

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ªøƒ∞´∆∞∫∏ ¢. ∂πƒ∏¡∏

Α.∆.Τ. Σ 623099


