
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου:

∆ιεύθυνση έδρας Εταιρείας: ∆άφνης 6, 154 52, Π. Ψυχικό ∆ηµήτριος Χ. Κλώνης Πρόεδρος 

Αριθµός Γ.Ε.ΜΗ 223301000 ∆ηµήτριος Γ. Αντωνάκος Αντιπρόεδρος

Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 13063/06/Β/86/134 Πέτρος Κ. Σουρέτης ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

Αρµόδια Αρχή:  Υπουργείο Ανάπτυξης Βασίλειος A. ∆εληκατερίνης Μη εκτελεστικό µέλος

∆ιεύθυνση Ανωνύµων εταιριών Ιωάννα Αθ. Τασιά Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος

∆ιεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας:  http://www.kekrops.gr Περικλής Σ. Τσούτσουρας Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος

Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των οικονοµικών Σωτήριος Ν. Φίλος Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος

καταστάσεων: (από τις οποίες αντλήθηκαν συνοπτικά στοιχεία): 27/8/2015

Νόµιµος ελεγκτής: Γιάννης Κ. Μαλισόβας

Ελεγκτική Εταιρεία: HLB HELLAS A.E.

Τύπος έκθεσης επισκόπησης ελεγκτών: Με σύµφωνη γνώµη - θέµα έµφασης

30/6/2015 31/12/2014 30/6/2015 30/6/2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ιδιοχρησιµοποιούµενα Ενσώµατα πάγια στοιχεία 868 871 7,800 5,243
Επενδύσεις σε ακίνητα 11 11

Άυλα περιουσιακά στοιχεία -                    -                    -700 -630
Συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις 10,399 10,399 Αύξηση /(µείωση ) µετοχικού  κεφαλαίου - -
Συµµετοχές σε συγγενείς  -                    -                    ∆ιανεµηθέντα µερίσµατα - -
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1 1 Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων µετοχών - -

Αποθέµατα 4,286 4,286 Ποσά προορισµένα για αύξηση µετοχικού κεφαλαίου - Καταθέσεις µετόχων - 1000
Απαιτήσεις από πελάτες -                    3
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 671 623 7,100 5,613

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 883 1,173

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόµενα για πώληση -                    -                    

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 17,119 17,367

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό Κεφάλαιο 4,621 4,621

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 2,479 3,179

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) 7,100 7,800

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 4,150 4,200 Λειτουργικές δραστηριοτήτες

Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 3,547 3,211 Κέρδη/(ζηµιές) πρό φόρων ( Συνεχιζόµενες δραστηριότητες) -400 -576

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 150 100 Κέρδη/(ζηµιές) πρό φόρων ( ∆ιακοπείσες δραστηριότητες) - -

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 2,172 2,056 Πλέον/µείον προσαρµογές για: 

Αποσβέσεις 3 3

-                    -                    Προβλέψεις 36 1

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 10,019 9,567 Αποτίµηση επενδυτικών ακινήτων στην εύλογη αξία. - -

∆ιαγραφή  επενδυτικών ακινήτων - -

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  (γ)+(δ) 17,119 17,367 Αποµείωση αξίας αποθεµάτων - -

Αναλογία κερδών/(ζηµιών) συγγενών επιχειρήσεων - -

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας - -

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 140 164

Μείωση/(Αύξηση) αποθεµάτων - -

Μείωση/(Αύξηση) απαιτήσεων -45 -305

(Μείωση)/Αύξηση υποχρεώσεων (πλήν τραπεζών) -2 -187

Μείον:

Έσοδα µίσθωσης επενδυτικών ακινήτων 9 10 5 6 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληµένα -22 -42

Καταβληµένοι φόροι εισοδήµατος - -

-                    -                    - - Λειτουργικές ροές από  διακοπείσες δραστηριότητες - -

Αποτέλεσµα πώλησης επενδυτικών ακινήτων -                    -                    - - Σύνολο εισροών/εκροών από λειτουργικές δραστηριοτήτες (α) -290 -942

Μείον: ∆απάνες εκµετάλλευσης

Μικτό αποτέλεσµα επενδυτικής δραστηριότητας 9 10 5 6 Επενδυτικές δραστηριότητες

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων - -

-260 -412 -148 -132 Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων - -

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων -400 -576 -218 -215 Σύνολο εισροών/εκροών από επενδυτικές δραστηριοτήτες (β) -                  -                

Κέρδη / (ζηµιές)  µετά από φόρους (Α) -700 -575 -518 -215

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) -                    -55 -                    -55 Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου - 925

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α)+(Β) -700 -630 -518 -270 Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια - -

Εξοφλήσεις δανείων - -

Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε € ) -0.0530 -0.1742 -0.0392 -0.0651 Σύνολο εισροών/εκροών από χρηµατοδοτικές δραστηριοτήτες (γ) 0 925

-290 -17
-257 -408 -147 -130

Ταµειακά/διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 1,173 25

Ταµειακά/διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 883 8

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΑΙ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ-ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑΙ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ "Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε."
  ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 223301000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13063/06/Β/86/134)   ∆άφνης 6, 154 52,  Π. Ψυχικό

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2015

(∆ηµοσιευόµενα σύµφωνα µε την απόφαση 4/507/28.04.2009, του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της εταιρίας ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. Συνιστούµε εποµένως στον

αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την εταιρία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόµιµου

ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

Υποχρεώσεις που σχετίζονται µε µη κυκλοφορούντα περιουσιακά 

στοιχεία προοριζόµενα για πώληση

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2015 και 01.01.2014 

αντίστοιχα)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα, µετά από φόρους ( συνεχιζόµενες και 

διακοπείσες δραστηριότητες)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.06.2015 και 30.06.2014 

αντίστοιχα)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

01.01 -  

30.06.2015

01.01 -  

30.06.2014

Παλαιό Ψυχικό, 27  Αυγούστου 2015

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαρισµών κεφαλαίου κίνησης 

ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες: 

Συνεχιζόµενες δραστηριότητες

01.01 -  

30.06.2015

01.01 -  

30.06.2014

01.04 -  

30.06.2015

01.04 -  

30.06.2014

Αποτέλεσµα από την επιµέτρηση στην εύλογη αξία των επενδυτικών 

ακινήτων

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσµάτων

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων

Καθαρή αύξηση/µείωση στα ταµειακά διαθέσιµα & 

ισοδύναµα περιόδου (α)+(β)+(γ)

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά)

Α.∆.Τ.  AK  121708 Α.∆.Τ.  ΑΒ  348882 Α.∆.Τ. ΑΗ 135720

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος Η Οικονοµική ∆ιευθύντρια

∆ηµήτριος Χρ. Κλώνης Πέτρος  Κ. Σουρέτης Κυριακή Γ. Αναστοπούλου

1. Οι βασικές λογιστικές αρχές που εφαρµόστηκαν είναι αυτές που προβλέπουν τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς και δεν έχουν µεταβληθεί σε σχέση µε αυτές που εφαρµόστηκαν στη προηγούµενη χρήση 2014.

2. Το θέµα έµφασης στην έκθεση ελέγχου του νόµιµου ελεγκτή έχει ως εξής :

Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη στη γνώµη µας εφιστούµε την προσοχή σας στη σηµείωση 2 των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων όπου περιγράφονται τα εξής: Η Εταιρεία εµφανίζει συνεχιζόµενες ζηµίες και αρνητικές ταµειακές ροές από

λειτουργικές δραστηριότητες. Αυτές οι συνθήκες υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας που µπορεί να εγείρει σηµαντική αµφιβολία για την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, εφόσον δεν ληφθούν από τη ∆ιοίκηση, τα

απαραίτητα µέτρα για τη βελτίωση των αποτελεσµάτων, της ρευστότητας και της επάρκειας σε κεφάλαιο κίνησης.

3. Επί ακινήτων της Εταιρείας έχει εγγραφεί προσηµείωση υποθήκης ποσού € 5,95 εκατ. για την εξασφάλιση υποχρεώσεων ποσού € 4,3 εκατ. των Οµολογιούχων ∆ανειστών.

4. Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2003 και έχει αποδεχθεί το σηµείωµα περαίωσης µέχρι και τη χρήση 2009, κατά συνέπεια οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας για τις χρήσεις 2010 έως και 2012 δεν έχουν καταστεί 

οριστικές. Για τη χρήση 2013 η Eταιρεία υπάχθηκε σε φορολογικό έλεγχο από Νόµιµο ελεγκτή σύµφωνα µε την § 5 του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994, και έλαβε Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης µε σύµφωνη γνώµη. Για τη χρήση 2014 η Εταιρεία έχει 

υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65Α του Νόµου 4174/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη χρήση που λήγει την 31 ∆εκεµβρίου 2014. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε 

εξέλιξη και η σχετική Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης προβλέπεται να χορηγηθεί µετά τη δηµοσίευση της εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης 2015. Αν µέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις 

εκτιµούµε ότι αυτές δεν θα ασκήσουν ουσιώδη επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις.

5. Το σηµαντικότερο µέρος της επενδυτικής ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας διεκδικείται από τρίτους ή τελεί υπό απαλλοτρίωση. Για τις νοµικές υποθέσεις που αφορούν την ακίνητη περιουσία της Εταιρείας και επειδή λόγω της έκτασης τους δεν είναι 

δυνατή η αναλυτική παράθεση τους στην παρούσα συνοπτική οικονοµική κατάσταση, παρακαλούµε να ανατρέξετε στη διεύθυνση διαδικτύου της Εταιρείας όπου αναρτώνται οι Οικονοµικές Καταστάσεις (σελίδα 30).

6. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού της Εταιρείας στο τέλος της τρέχουσας και της προηγούµενης περιόδου ήταν 2 άτοµα.

7. Στους λογαριασµούς του Ισολογισµού «Λοιπές απαιτήσεις-Προκαταβολές λοιπών φόρων» και «Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις-Έσοδα εποµένων χρήσεων», απεικονίζονται απαιτήσεις κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου ποσού € 501 χιλ. που απορρέουν 

από προσφυγές, που έχουν υποβληθεί και µε τις οποίες ηΕταιρεία ζητεί να επιστραφούν νοµιµοτόκως οι αχρεωστήτως καταβληθέντες φόροι και τέλη, ήτοι: 1) Φόρος ακίνητης περιουσίας ποσού 298 χιλ. αναφορικά µε τα υπο αναγκαστική απαλλοτρίωση 

ακίνητα της Εταιρείας κατά την 1η Ιανουαρίου 2013 2) τόκοι ποσού € 133 χιλ. και 3) Φόρος ακίνητης περιουσίας ποσού 70 χιλ. αναφορικά µε τα υπο αναγκαστική απαλλοτρίωση ακίνητα της εταιρείας κατά την 1η Ιανουαρίου 2011.

8. Το ποσό των προβλέψεων για ενδεχόµενες υποχρεώσεις που έχουν διενεργηθεί αφορά τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις και ανέρχεται σε € 69 χιλ.

9. Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ µε έδρα την Ελλάδα, ποσοστό συµµετοχής 28,74% µε την µέθοδο της 

καθαρής θέσης.

10. Οι πάσης φύσεως συναλλαγές (εισροές και εκροές) σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρίας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές

της µε τα συνδεδεµένα µέρη, όπως αυτά ορίζονται στο ∆.Λ.Π. 24, είναι τα εξής:

α) Εισροές € # χιλ. β) Eκροές € 22 χιλ., γ) Απαιτήσεις € # χιλ., δ) Υποχρεώσεις € 691 χιλ., ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης € 17 χιλ., στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης € #, ζ) 

Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης € 3 χιλ.

11. Στη λήξη της τρέχουσας περιόδου δεν κατέχονται µετοχές της Εταιρείας από την ίδια.


