
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
30.06.2017 31.12.2016 31.12.2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αναµορφωµένο Αναµορφωµένο
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 684.465 687.245 693.908
Επενδύσεις σε ακίνητα 446.765 446.765 446.765
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 9.227.707 9.227.707 10.055.872
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.259 1.259 1.259
Απαιτήσεις από πελάτες 1.756 2.876 1.384
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 669.474 655.577 867.310
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 11.031.425 11.021.428 12.066.497
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο 1.980.413 4.620.965 4.620.965
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 244.006 -1.962.557 -706.121
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α) 2.224.419 2.658.408 3.914.843
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 591.096 225.023 4.100.000
Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 2.084.706 2.071.225 2.367.611
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 4.993.801 5.000.064 810.905
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 1.137.401 1.066.708 873.138
Σύνολο υποχρεώσεων (β) 8.807.005 8.363.021 8.151.654
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β) 11.031.425 11.021.428 12.066.497

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της εταιρείας "ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.". Συνιστούµε εποµένως στον
αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του
νόµιµου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡ. ΚΛΩΝΗΣ
A.∆.T. ΑΚ 121708

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ Γ. ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
Α.∆.Τ. ΑΗ 135720

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ Κ. ΣΟΥΡΕΤΗΣ
Α.∆.Τ. ΑΝ 028167

Παλαιό Ψυχικό, 25 Σεπτεµβρίου 2017

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ - EMMEΣΗ ΜΕΘΟ∆ΟΣ
01.01-30.06.2017 01.01-30.06.2016

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων (369.316) (371.061)
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις 3.371 3.331
Προβλέψεις 570 248
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 146.222 132.833
Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 29.289 14.487
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 70.693 58.500
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (119.171) (161.662)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων (590) 0
Τόκοι εισπραχθέντες 0 21
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (590) 21
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Έξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου (51.761) 0
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 354.940 0
Εξοφλήσεις δανείων (141.353) 0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 161.827 0
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και 
ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ) 42.066 (161.641)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 3.355 180.309
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 45.421 18.668

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
1. Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές των οικονοµικών καταστάσεων της 31/12/2016. 
2. Οι Οικονοµικές Καταστάσεις των προηγούµενων περιόδων έχουν αναδιατυπωθεί λόγω εφαρµογής του ∆ΛΠ 8 χωρίς η αλλαγή 

αυτή να επιφέρει οποιαδήποτε αλλαγή στον κύκλο εργασιών και τα αποτελέσµατα µετά φόρων της συγκρίσιµης περιόδου 
(30/06/2016) ενώ η καθαρή θέση έχει µειωθεί κατά το ποσό του € 2,36 εκατ. που οφείλεται στις προσαρµογές που έγιναν στη 
χρήση του 2015. Η επίδραση στη χρήση του 2015 επέφερε µηδενική επίδραση στον κύκλο εργασιών, αύξηση  στα 
αποτελέσµατα µετά φόρων κατά € 0,54 εκατ. και µείωση της καθαρής θέσης κατά € 2,36 εκ.. Η επίδραση στη χρήση του 2016 
επέφερε µηδενική επίδραση στον κύκλο εργασιών, µείωση στα αποτελέσµατα µετά φόρων κατά € 0,30 εκατ. και µείωση στην 
καθαρή θέση κατά €2,67 εκ.. (Σηµείωση 2 των Εξαµηνιαίων Οικονοµικών Καταστάσεων).

3. Έχουν γίνει αναταξινοµήσεις κονδυλίων των οικονοµικών καταστάσεων. Οι αναταξινοµήσεις δεν επιφέρουν οποιαδήποτε αλλαγή
στο κύκλο εργασιών, τα  αποτελέσµατα µετά φόρων και την καθαρή θέση. Αναλυτική αναφορά γίνεται στην σηµείωση 2 των 
Εξαµηνιαίων Οικονοµικών Καταστάσεων. 

4. Τα θέµατα έµφασης στην έκθεση επισκόπησης του νόµιµου ελεγκτή έχουν ως εξής: Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη στη 
γνώµη µας, εφιστούµε την προσοχή σας στα εξής:  1) 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 και της ρευστότητας. Η διοίκηση της Εταιρείας στην σηµείωση 2 
«Συνέχιση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας» της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης της 
30.06.2017, περιγράφει όλα τα απαραίτητα µέτρα που έχουν ληφθεί για την απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας της.
2) Στη σηµείωση 2 «Εφαρµογή ∆ΛΠ 8 - διόρθωση λάθους» της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης 
όπου, αναφέρονται οι λόγοι επαναδιατύπωσης των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων προηγούµενων χρήσεων και των 
συγκριτικών στοιχείων της τρέχουσας περιόδου.

5. Επί ακινήτων της Εταιρείας έχει εγγραφεί προσηµείωση υποθήκης ποσού € 5,95 εκατ. για την εξασφάλιση τραπεζικού 
Οµολογιακού δανείου ποσού € 4,2 εκατ..  

6. Σηµαντικότερο µέρος της επενδυτικής ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας διεκδικείται από τρίτους ή τελεί υπό απαλλοτρίωση και
αναλυτική αναλυτική αναφορά γίνεται στη σηµείωση 4.1 & 4.2 των Εξαµηνιαίων Οικονοµικών Καταστάσεων. 

7. 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:

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου : http://www.kekrops.gr/
Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆Σ 
των οικονοµικών καταστάσεων : 25 Σεπτεµβρίου 2017
Νόµιµος Ελεγκτής : Γιάννης Κ. Μαλισόβας
Ελεγκτική Εταιρεία : HLB HELLAS A.E.
Τύπος έκθεσης επισκόπησης : Με σύµφωνη γνώµη - Έµφασης θεµάτων

ΚΕΚΡΟΨ A.E.
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 223301000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13063/06/Β/86/134)

∆άφνης 6, 154 52, Π. Ψυχικό
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ από 1η Ιανουαρίου 2017 έως 30η Ιουνίου 2017

(Σύµφωνα µε την απόφαση 4/507/28.4.2009 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
30.06.2017 30.06.2016 31.12.2015

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου
(1/1/2017, 1/1/2016 και 1/1/2015 αντίστοιχα) 2.658.408 3.914.843 7.799.590
Μεταβολή λόγω εφαρµογής του ∆ΛΠ 8 0 0 (2.366.480)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (397.238) (358.730) (1.518.266)
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου (36.750) 0 0
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου
(30/6/2017, 30/6/2016 και 31/12/2015 αντίστοιχα) 2.224.419 3.556.113 3.914.843

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
30.06.2017 30.06.2016

Έσοδα µίσθωσης επενδυτικών ακινήτων 7.418 7.418
Μείον: ∆απάνες εκµετάλλευσης (145.271) (160.837)
Μικτό αποτέλεσµα επενδυτικής δραστηριότητας (137.853) (153.420)
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων (223.093) (238.328)
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων (369.316) (371.061)
Κέρδη / (ζηµιές)  µετά από φόρους (Α) (397.238) (358.730)
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) 0 0
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α)+(Β) (397.238) (358.730)
Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε € ) (0,0602) (0,0543)
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων (219.723) (234.997)

Ποσά εκφρασµένα σε €€
α) Έσοδα 0
β) Έξοδα 32.754
γ) Απαιτήσεις 1.756
δ) Υποχρεώσεις 2.311.034
ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης 24.000
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 0
ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 19.548

8. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρείας αναφέρονται στη σηµείωση 4.13 των Εξαµηνιαίων Οικονοµικών Καταστάσεων. 
9. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού της Εταιρείας στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ήταν 3 άτοµα και της 

προηγούµενης περιόδου ήταν 2 άτοµα.
10. Το ποσό των προβλέψεων για ενδεχόµενες υποχρεώσεις που έχουν διενεργηθεί αφορά τις ανέλεγκτες φορολογικά 

χρήσεις και ανέρχεται σε € 69 χιλ. 
11. 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 και από την 12.06.2017 και στην INTRACOM HOLDINGS µε έδρα την Ελλάδα, ποσοστό συµµετοχής 
25,72% µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης. 

12. ∆εν έχει επέλθει διακοπή εκµετάλλευσης κλάδου.
13. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων που πραγµατοποιήθηκε στις 24.05.2017 αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού 

κεφαλαίου της Εταιρείας µε καταβολή µετρητών και δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών µετόχων της µε έκδοση έως 
δεκατριών εκατοµµυρίων διακοσίων δύο χιλιάδων επτακοσίων πενήντα έξι (13.202.756) νέων Κοινών Ονοµαστικών, µετά 
δικαιώµατος ψήφου, µετοχών, ονοµαστικής αξίας € 0,30 η καθεµία, σε αναλογία δύο (2) νέες µετοχές για κάθε µία (1) 
υφιστάµενη µετοχή και τιµή διάθεσης που θα ορισθεί κατόπιν σχετικής εξουσιοδοτήσεως από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
εντός χρονικού διαστήµατος που δεν µπορεί να υπερβεί το ένα έτος από την ηµεροµηνία της Γενικής Συνέλευσης, 
προκειµένου η Εταιρεία να αντλήσει κεφάλαια µέχρι του ποσού των πέντε εκατοµµυρίων ευρώ (€ 5.000.000,00). Πρόθεση 
των δύο κύριων µετόχων της Εταιρείας «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» και «INTRAPAR S.A» είναι να διατηρήσουν το ποσοστό το οποίο 
κατέχουν στην Εταιρεία  i) έως την ολοκλήρωση της αύξησης και την εισαγωγή των νεοκδοθησοµένων µετοχών, ii) για 
χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών µετά την έναρξη διαπραγµάτευσης των νέων µετοχών, όπως έχουν δηλώσει βάσει του 
άρθρου 4.1.4.1.2, παρ. 2 (β) του Κανονισµού του Χ.Α..


