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 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 

Προς τους κ.κ. Μετόχους της εταιρίας «ΚΑΝΤΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
& ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» 

 

Ελέγξαµε  τις συννηµένες  οικονοµικές καταστάσεις  της Ανώνυµης Εταιρίας «ΚΑΝΤΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ», της εταιρικής χρήσης  που έληξε 
την 31η ∆εκεµβρίου  2005. Η ευθύνη της σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων βαρύνει τη διοίκηση της 
εταιρίας. Η δική µας ευθύνη περιορίζεται στη διαµόρφωση και τη διατύπωση γνώµης επί των οικονοµικών 
καταστάσεων, εδραιωµένης στο διενεργηθέντα έλεγχο.  Ο έλεγχός µας διενεργήθηκε σύµφωνα µε τα Ελληνικά 
Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν 
το σχεδιασµό και την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά τρόπο που να διασφαλίζει εύλογη βεβαιότητα ότι 
οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδεις ανακρίβειες και παραλείψεις. Ο έλεγχος 
περιλαµβάνει την εξέταση, σε δειγµατοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που υποστηρίζουν τα ποσά και 
τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Ο έλεγχος επίσης περιλαµβάνει την 
αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που ακολουθήθηκαν, των εκτιµήσεων της διοίκησης της Εταιρίας  και  
γενικότερα, της παρουσίασης των δεδοµένων στις οικονοµικές καταστάσεις καθώς και την συµφωνία του 
περιεχοµένου της  Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις οικονοµικές καταστάσεις. Πιστεύουµε ότι ο 
έλεγχος που διενεργήθηκε παρέχει επαρκή βάση για τη διαµόρφωση της γνώµης  µας.   

 Κατά τη γνώµη µας, οι προαναφερόµενες οικονοµικές καταστάσεις απεικονίζουν ακριβοδίκαια την 
οικονοµική θέση της εταιρίας, κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2005 και τα αποτελέσµατα των εργασιών της 
εταιρίας, καθώς και τις µεταβολές των ιδίων κεφαλαίων και τις ταµειακές ροές  της χρήσεως που έληξε αυτή 
την ηµεροµηνία, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης και το περιεχόµενο 
της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου συµφωνεί µε τις προαναφερόµενες οικονοµικές καταστάσεις.  

Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς τα συµπεράσµατα του ελέγχου, εφιστούµε την προσοχή σας  στη 
σηµείωση Νο 15 που παρατίθεται στο Προσάρτηµα των Οικονοµικών Καταστάσεων, στην οποία γίνεται 
αναφορά στο γεγονός  ότι οι φορολογικές δηλώσεις, της εταιρίας για τις χρήσεις 1999 έως 2005, δεν έχουν 
εξετασθεί από τις Φορολογικές Αρχές, µε συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων και 
προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν. Η έκβαση του φορολογικού 
ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και ως εκ τούτου δεν έχει γίνει οποιαδήποτε 
πρόβλεψη στις οικονοµικές καταστάσεις σε σχέση µε το θέµα αυτό. 

 

 

Αθήνα,   17  Μαρτίου   2006 
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ  

 
 

Ιωάννης Αντ. Κρόκος  
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13641 

Σ.Ο.Λ.α.ε.ο.ε. 
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Ισολογισµός 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

Σηµείωση 31-∆εκ-05 31-∆εκ-04
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Επενδύσεις σε ακίνητα 6 41.304.925 40.893.939
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 12 39.517 83.205

41.344.442 40.977.145
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 7 18.863 992.198
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 8 352.825 96.997

371.688 1.089.195
Σύνολο ενεργητικού 41.716.130 42.066.339

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους
Μετοχικό κεφάλαιο 9 43.496.700 43.496.700
Λοιπά αποθεµατικά 10 3.759 3.759
Κέρδη/ (ζηµιές) εις νέον (1.933.328) (1.958.467)

41.567.131 41.541.992

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 41.567.131 41.541.992
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 11 148.999 524.347

148.999 524.347
Σύνολο υποχρεώσεων 148.999 524.347
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 41.716.130 42.066.339  

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 9 έως 25 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση αποτελεσµάτων 

Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ, εκτός από τα κέρδη ανά µετοχή. 

Σηµείωση 31-∆εκ-05 31-∆εκ-04

Πωλήσεις - -

Κόστος πωληθέντων - -

Μεικτό κέρδος - -

Έξοδα διοίκησης 14 (382.048) (555.235)

Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκµετάλλευσης (καθαρά) 16 450.722 1.827.656

Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης 68.673 1.272.421

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα (έξοδα) - καθαρά 13 154 (16.671)

Κέρδη προ φόρων 68.828 1.255.750

Φόρος εισοδήµατος 15 (43.688) (156.209)
Καθαρά κέρδη χρήσης 25.139 1.099.540

Κέρδη/(ζηµίες) ανά µετοχή -βασικά & µειωµένα (σε €) 0,0170 0,7419  

 

 

 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 9 έως 25 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ. 

Μετοχικό 
κεφάλαιο

Λοιπά 
αποθέµατικα

Αποτελέσµατα εις 
νέον Σύνολο

1 Ιανουαρίου 2004 11.211.700 32.288.759 (3.058.007) 40.442.452

Μεταφορά σε/από αποθεµατικά 32.285.000 (32.285.000) - -

Καθαρό κέρδος χρήσης - - 1.099.540 1.099.540

Σύνολο αναγνωρισµένου καθαρού κέρδους χρήσεως 43.496.700 3.759 1.099.540 1.099.540

31 ∆εκεµβρίου 2004 43.496.700 3.759 (1.958.467) 41.541.992

1 Ιανουαρίου 2005 43.496.700 3.759 (1.958.467) 41.541.992

Καθαρό κέρδος χρήσης - - 25.139 25.139

Σύνολο αναγνωρισµένου καθαρού κέρδους χρήσεως - - 25.139 25.139

31 ∆εκεµβρίου 2005 43.496.700 3.759 (1.933.328) 41.567.131

 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 9 έως 25 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση ταµειακών ροών 

Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ. 

Σηµ. 31-∆εκ-05 31-∆εκ-04

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 17 387.519 (1.581.326)

Καταβληθέντες τόκοι (5.257) (18.997)

Καταβληθής φόρος εισοδήµατος 3.577 (3.867)

Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 385.839 (1.604.190)

Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορές επενδύσεων σε ακίνητα 6 (546.492) -

Πωλήσεις επενδύσεων σε ακίνητα 17 411.071 2.266.120

Τόκοι που εισπράχθηκαν 5.411 2.326

Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (130.010) 2.268.446

Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές  δραστηριότητες

Αποπληρωµή δανεισµού - (701.792)

Καθαρές ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες - (701.792)

Καθαρή (µείωση)/ αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 255.829 (37.536)

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της χρήσης 96.997 134.533

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος  της χρήσης 352.825 96.997  

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 9 έως 25 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων 

1 Γενικές πληροφορίες 

Η κύρια δραστηριότητα της εταιρία αφορά την πώληση ξυλείας και οικοδοµικών υλικών, χονδρικό εµπόριο 
φυτών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης. Η εταιρία δεν έχει δραστηριότητα τα τελευταία έτη στους παραπάνω 
κλάδους.  

Η Εταιρεία έχει συσταθεί  και είναι εγκατεστηµένη στην Ελλάδα και  η διεύθυνση της έδρας της και τα 
κεντρικά της γραφεία  είναι στην Ακακιών 39 & Μονεµβασίας στο Μαρούσι.  

Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας συµπεριλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές  καταστάσεις 
της “REDS A.E.”, οι οποίες είναι  διαθέσιµες στον δικτυακό τόπο www.reds.gr. 

Οι οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 15 Μαρτίου  2006. 

 

2 Σύνοψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών 

2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων 

Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ), περιλαµβανοµένων των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (∆ΛΠ) και διερµηνειών 
που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιερµηνειών των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και τα ∆ΠΧΠ που έχουν 
εκδοθεί από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ∆ΛΠ). 

Όλα τα ∆ΠΧΠ που έχουν εκδοθεί από το Σ∆ΛΠ και ισχύουν κατά την σύνταξη αυτών των οικονοµικών 
καταστάσεων έχουν υιοθετηθεί από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο µέσω της διαδικασίας επικύρωσης της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ), εκτός από το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 39 (Χρηµατοοικονοµικά Εργαλεία 
Αναγνώριση και Επιµέτρηση). Ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης, το Συµβούλιο 
υιοθέτησε τους Κανονισµούς 2086/2004 και 1864/2005 που απαιτούν την χρήση του ∆ΛΠ 39, εκτός από 
συγκεκριµένες διατάξεις που αφορούν στην αντιστάθµιση χαρτοφυλακίου καταθέσεων, από την 1η 
Ιανουαρίου 2005 για όλες τις εισηγµένες εταιρίες. 

Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ όπως αυτά έχουν εκδοθεί από το Σ∆ΛΠ 
και έχουν υιοθετηθεί από την ΕΕ. Η εταιρία δεν επηρεάζεται από τις διατάξεις που αφορούν στην 
αντιστάθµιση χαρτοφυλακίου καταθέσεων, όπως παρουσιάζεται στο ∆ΛΠ 39. 

Σύµφωνα µε τις µεταβατικές διατάξεις του ∆ΠΧΠ 1 ‘Πρώτη εφαρµογή των ∆ΠΧΠ’ και άλλων προτύπων, η 
εταιρία εφάρµοσε τα ∆ΠΧΠ που ισχύουν την 31 ∆εκεµβρίου 2005 στα οικονοµικά στοιχεία από 1 Ιανουαρίου 
2004, εκτός από τα πρότυπα που αφορούν στα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που θα εφαρµοσθούν από 1 
Ιανουαρίου 2005 και δεν συµπεριλαµβάνονται στα συγκριτικά στοιχεία (2004) σύµφωνα µε το ∆ΠΧΠ 1. 

Οι Ελληνικές Γενικά Παραδεκτές Λογιστικές Αρχές («ΕΓΠΛΑ») διαφέρουν σε κάποιες περιοχές από τα 
∆ΠΧΠ.  Κατά την σύνταξη αυτών των οικονοµικών πληροφοριών η ∆ιοίκηση της εταιρίας διαφοροποίησε 
κάποιους λογιστικούς χειρισµούς και µεθόδους αποτίµησης που εφαρµόζονταν στις οικονοµικές καταστάσεις 
κατά ΕΓΠΛΑ, έτσι ώστε να συµµορφωθεί µε τα ∆ΠΧΠ. Τα κονδύλια σε σχέση µε το 2004 έχουν 
αναµορφωθεί, ώστε να λαµβάνουν υπόψη αυτές τις αναµορφώσεις, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στις 
λογιστικές πολιτικές παρακάτω. 

Συµφωνίες και περιγραφή της επίδρασης της µετάβασης από ΕΓΠΛΑ σε ∆ΠΧΠ στα ίδια κεφάλαια και 
αποτελέσµατα της Εταιρείας  παρέχονται στην Σηµείωση 5. 
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Αυτές οι οικονοµικές πληροφορίες προετοιµάσθηκαν σύµφωνα µε τον κανόνα του ιστορικού κόστους εκτός 
από την αποτίµηση της αξίας των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων διαθεσίµων προς πώληση και σε εύλογη 
αξία µέσω αποτελεσµάτων , οι οποίες έχουν αποτιµηθεί στην εύλογη αξία τους. 

Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ απαιτεί τη χρήση λογιστικών εκτιµήσεων και 
κρίσης από την ∆ιοίκηση κατά την εφαρµογή των λογιστικών πολιτικών που έχουν υιοθετηθεί.  Οι περιοχές 
που εµπεριέχουν σηµαντικό βαθµό κρίσης ή πολυπλοκότητας, ή όπου υποθέσεις και εκτιµήσεις επηρεάζουν 
σηµαντικά τις οικονοµικές καταστάσεις αναφέρονται στην Σηµείωση 4. 

2.2 Νέα πρότυπα, διερµηνείες και τροποποίηση υφιστάµενων προτύπων 

Έχει γίνει έκδοση νέων ∆ΠΧΠ, τροποποιήσεων και διερµηνειών, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές 
χρήσεις που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2006 ή µεταγενέστερα και τα οποία παρατίθενται στη συνέχεια. Η 
∆ιοίκηση της Εταιρείας εκτιµά ότι οι τροποποιήσεις αυτές δεν είναι σχετικές µε τις λειτουργίες της Εταιρείας. 

• ∆ΛΠ 19 (τροποποίηση) Παροχές Προσωπικού (ισχύει από 1.1.2006) 
 
• ∆ΛΠ 39 (τροποποίηση) Λογιστική Αντιστάθµισης Ταµειακών Ροών για προβλεπόµενες ενδοοµιλικές 

συναλλαγές (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2006). 
 
• ∆ΛΠ 39 (τροποποίηση) Επιλογή Εύλογης Αξίας (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2006). 
 
• ∆ΛΠ 39 και ∆ΠΧΠ 4 (τροποποίηση) Συµβόλαια Χρηµατοοικονοµικής Εγγύησης (ισχύει από 1 

Ιανουαρίου 2006). 
 
• ∆ΠΧΠ 1 (τροποποίηση) Πρώτη Εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 

και ∆ΠΧΠ 6, Έρευνα και Αξιολόγηση Ορυκτών Πόρων (ισχύουν από 1 Ιανουαρίου 2006). 
 
• ∆ΠΧΠ 7, Χρηµατοοικονοµικά εργαλεία: Γνωστοποιήσεις και συµπληρωµατική προσαρµογή στο ∆ΛΠ 1, 

Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων, Γνωστοποιήσεις Κεφαλαίου (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 
2007). 

 
• ∆ιερµηνεία 4, Προσδιορισµός επιχειρηµατικών συµφωνιών που περιλαµβάνουν χρηµατοδοτική µίσθωση 

(ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2006). 
 
• ∆ιερµηνεία 5, ∆ικαιώµατα σε Συµµετοχές σε Ταµεία Θέσης Εκτός Λειτουργίας, Αποκατάστασης και 

Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης (ισχύει από 1η ∆εκεµβρίου 2006). 
 

∆ιερµηνεία 6, Υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη συµµετοχή σε συγκεκριµένες αγορές – Ηλεκτρικός και 
Ηλεκτρονικός Εξοπλισµός προς απόρριψη (ισχύει από 1η ∆εκεµβρίου 2005). 
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2.3 Συναλλαγµατικές µετατροπές 

(α) Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα παρουσίασης. 

Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων των εταιρειών του Οµίλου επιµετρώνται βάσει του νοµίσµατος 
του πρωτεύοντος οικονοµικού περιβάλλοντος, στο οποίο κάθε εταιρεία λειτουργεί («λειτουργικό νόµισµα»).  
Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόµισµα και το 
νόµισµα παρουσίασης της µητρικής Εταιρείας. 

(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα 

Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στο λειτουργικό νόµισµα µε την χρήση των ισοτιµιών που 
ισχύουν κατά την ηµεροµηνία των συναλλαγών.  Κέρδη και ζηµιές από συναλλαγµατικές διαφορές οι οποίες 
προκύπτουν από την εκκαθάριση τέτοιων συναλλαγών κατά την διάρκεια της περιόδου και από την µετατροπή 
των νοµισµατικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα µε τις ισχύουσες ισοτιµίες κατά την 
ηµεροµηνία ισολογισµού, καταχωρούνται στα αποτελέσµατα. Οι συναλλαγµατικές διαφορές από µη 
νοµισµατικά στοιχεία που αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους, θεωρούνται ως τµήµα της εύλογης αξίας και 
συνεπώς καταχωρούνται όπου και οι διαφορές της εύλογης αξίας. 

 

2.4 Επενδύσεις σε ακίνητα 

Ακίνητα τα οποία κατέχονται για µακροχρόνιες εκµισθώσεις ή για κεφαλαιουχικά κέρδη  ή και τα δύο, και δεν 
χρησιµοποιούνται από τις εταιρείες του Οµίλου, κατηγοριοποιούνται ως επένδυση σε ακίνητα. Οι Επενδύσεις 
σε ακίνητα περιλαµβάνουν ιδιόκτητα οικόπεδα και κτίρια. 

Οι επενδύσεις σε ακίνητα αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος, συµπεριλαµβανοµένων των σχετικών άµεσων 
εξόδων κτήσης. Μετά την αρχική αναγνώριση, οι επενδύσεις σε ακίνητα επιµετρώνται σε κόστος µείον 
αποσβέσεις και τυχόν αποµείωση. Τα επενδυτικά κτίρια αποσβένονται βάσει της ωφέλιµης ζωής τους που 
εκτιµάται σε 40 έτη, πλην των διατηρητέων µη ανακαινισθέντων κτιρίων τα οποία αποσβένονται σε 20 έτη. 

Εκ των υστέρων δαπάνες λογίζονται προσθετικά στην λογιστική αξία του ακινήτου, µόνο όταν είναι πιθανόν 
ότι µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που σχετίζονται µε το εν λόγω ακίνητο, θα εισρεύσουν στην εταιρία και ότι 
το κόστος αυτού µπορεί να µετρηθεί αξιόπιστα. Όλα τα άλλα κόστη από επιδιορθώσεις και συντήρηση 
βαρύνουν τα αποτελέσµατα της χρήσης την οποία αφορούν. 

Εάν µια επένδυση σε ακίνητο µεταβληθεί σε ιδιοχρησιµοποιούµενο πάγιο, τότε κατηγοριοποιείται στις 
ενσώµατες ακινητοποιήσεις. Ακίνητα τα οποία κατασκευάζονται η αναπτύσσονται για µελλοντική χρήση ως 
επενδύσεις σε ακίνητα, κατηγοριοποιούνται ως ενσώµατες ακινητοποιήσεις και εµφανίζονται στο κόστος έως 
ότου η κατασκευή ή η ανάπτυξη ολοκληρωθούν, οπότε και αναταξινοµούνται  και λογίζονται ως επενδύσεις 
σε ακίνητα. Κατ’ αντιστοιχία επενδύσεις σε ακίνητα για τις οποίες η εταιρία έχει προσυµφωνήσει την πώλησή 
τους, κατηγοριοποιούνται ως αποθέµατα.  

 

 

2.5 Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 

Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν 
ενδείξεις ότι οι λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιµη αξία είναι η µεγαλύτερη αξία µεταξύ 
εύλογης αξίας µειωµένης µε το απαιτούµενο για την πώληση κόστος και αξίας χρήσεως. Για την εκτίµηση των 
ζηµιών αποµείωσης τα περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις µικρότερες δυνατές µονάδες δηµιουργίας 
ταµειακών ροών. Οι ζηµιές αποµείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσµατα όταν προκύπτουν. 

 



ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ  Α.Ε.  
   Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής  Πληροφόρησης για 

τη χρήση που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2005 

 
 

(12) / (25) 

2.6 Εµπορικές απαιτήσεις 

Από 1 Ιανουαρίου 2004 έως 31 ∆εκεµβρίου 2004 

Οι εµπορικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στην ονοµαστική αξία µείον την πρόβλεψη για επισφαλείς 
απαιτήσεις.  Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις αναγνωρίζεται όταν υπάρχει αντικειµενική απόδειξη ότι η 
εταιρία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους.  Το 
ποσό της πρόβλεψης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας και του ποσού που αναµένεται να 
εισπραχθεί. Το ποσό της πρόβλεψης αναγνωρίζεται ως έξοδο στα αποτελέσµατα της χρήσης. 

 

Από 1 Ιανουαρίου 2005 

Οι εµπορικές απαιτήσεις καταχωρούνται στην ονοµαστική αξία µείον την πρόβλεψη για επισφαλείς 
απαιτήσεις. Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις πραγµατοποιείται όταν υπάρχει αντικειµενική απόδειξη ότι 
η εταιρία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους.  Το 
ποσό της πρόβλεψης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας και της αξίας των προσδοκώµενων 
µελλοντικών ταµειακών ροών. Το ποσό της πρόβλεψης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσµατα της χρήσης. 

 

2.7 Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και ισοδύναµα  

Τα ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά, τις καταθέσεις όψεως, τις 
βραχυπρόθεσµες µέχρι 3 µήνες επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και χαµηλού ρίσκου. 

 

2.8 Μετοχικό κεφάλαιο 

Το µετοχικό κεφάλαιο περιλαµβάνει τις κοινές µετοχές της Εταιρείας. 

 

 

2.9 Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 

Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε την µέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από τις 
προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων 
και των υποχρεώσεων. Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος δεν λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική 
αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηµατικής συνένωσης, η οποία 
όταν έγινε η συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζηµία. Ο 
αναβαλλόµενος φόρος προσδιορίζεται µε τους φορολογικούς συντελεστές που έχουν τεθεί σε ισχύ ή 
ουσιαστικά θα ισχύουν κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα υπάρξει 
µελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιµοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δηµιουργεί την 
αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση. 
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3 ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

3.1 Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

Η εταιρία εκτίθεται σε διάφορους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως κινδύνους αγοράς (µεταβολές σε 
τιµές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας, κίνδυνο ταµειακών ροών από µεταβολές επιτοκίων. 

Η διαχείριση κινδύνων παρακολουθείται από την οικονοµική διεύθυνση και διαµορφώνεται στα πλαίσια 
κανόνων εγκεκριµένων από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Η οικονοµική διεύθυνση προσδιορίζει και εκτιµά τους 
χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους σε συνεργασία µε τις υπηρεσίες που αντιµετωπίζουν αυτούς τους κινδύνους. 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για την γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και 
ειδικές οδηγίες για τη διαχείριση συγκεκριµένων κινδύνων όπως ο κίνδυνος επιτοκίου, ο πιστωτικός κίνδυνος, 
η χρήση παραγώγων και µη-παραγώγων χρηµατοοικονοµικών εργαλείων, καθώς και επένδυσης των 
διαθεσίµων. 

(α) Κίνδυνος αγοράς 

Η εταιρία εκτίθεται σε κίνδυνο από την µεταβολή της αξίας ακινήτων και των µισθωµάτων.  

(β) Πιστωτικός κίνδυνος 

Η εταιρία δεν έχει σηµαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Έχει αναπτύξει πολιτικές, έτσι ώστε να 
διασφαλίσει ότι οι συµφωνίες µίσθωσης ακινήτων πραγµατοποιούνται µε πελάτες, µε επαρκή πιστοληπτική 
ικανότητα.  Η εταιρία έχει διαδικασίες ώστε να περιορίζει την έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο από µεµονωµένα 
πιστωτικά ιδρύµατα. 

(γ) Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα, διατηρώντας επαρκή διαθέσιµα και άµεσα 
ρευστοποιήσιµα χρεόγραφα, καθώς και πιστωτικά όρια. 

 

 

4 Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της διοικήσεως 

Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης επανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται σε ιστορικά δεδοµένα και 
προσδοκίες για µελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύµφωνα µε τα ισχύοντα. 

 

4.1 Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές 

Η Εταιρία προβαίνει σε εκτιµήσεις και παραδοχές σχετικά µε την εξέλιξη των µελλοντικών γεγονότων. Οι 
εκτιµήσεις και παραδοχές που ενέχουν σηµαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρµογές στις 
λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων  έχουν ως εξής: 

(γ) Φόρος εισοδήµατος 

Απαιτείται κρίση για τον προσδιορισµό της πρόβλεψης για φόρο εισοδήµατος. Υπάρχουν πολλές συναλλαγές 
και υπολογισµοί για τους οποίους ο τελικός προσδιορισµός του φόρου είναι αβέβαιος. Εάν το τελικό 
αποτέλεσµα του φορολογικού ελέγχου είναι διαφορετικό από το αρχικώς αναγνωρισθέν, η διαφορά θα 
επηρεάσει τον φόρο εισοδήµατος και την πρόβλεψη για αναβαλλόµενη φορολογία της περιόδου. 
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5 Μετάβαση στα ∆ΠΧΠ 

5.1 Εφαρµογή του ∆ΠΧΠ 1 

Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας για τη χρήση 31 ∆εκεµβρίου 2005 είναι οι πρώτες οικονοµικές 
καταστάσεις που έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ και έχουν καταρτισθεί όπως περιγράφεται στην 
Σηµείωση 2.1. Η εταιρία έχει εφαρµόσει το ∆ΠΧΠ 1 για την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων. 

Η ηµεροµηνία µετάβασης της εταιρίας σε ∆ΠΧΠ είναι η 1η Ιανουαρίου 2004. Η Εταιρία κατήρτισε τον κατά 
∆ΠΧΠ Ισολογισµό έναρξης, µε αυτήν την ηµεροµηνία. Η ηµεροµηνία αναφοράς αυτών των οικονοµικών 
καταστάσεων είναι η 31η ∆εκεµβρίου 2005. Η ηµεροµηνία υιοθέτησης των ∆ΠΧΠ από την εταιρία είναι η 1η 
Ιανουαρίου 2005. 

Για να καταρτισθούν αυτές οι οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε το ∆ΠΧΠ 1, η εταιρία έχει εφαρµόσει 
όλες τις επιβεβληµένες εξαιρέσεις και µερικές από τις προαιρετικές απαλλαγές, από την πλήρη αναδροµική 
εφαρµογή των ∆ΠΧΠ, ως εξής. 

 

5.2 Απαλλαγές από την πλήρη αναδροµική εφαρµογή που επιλέχθηκαν από την Εταιρία 

Η εταιρία έχει επιλέξει να εφαρµόσει τις ακόλουθες προαιρετικές απαλλαγές από την πλήρη αναδροµική 
εφαρµογή των ∆ΠΧΠ: 

Απαλλαγή της «εύλογης αξίας» ως θεωρούµενο κόστος 

Ο Εταιρία έχει επιλέξει να αποτιµήσει τα πάγια της στην «εύλογη αξία», µε ηµεροµηνία 1η Ιανουαρίου 2004 
και να την υιοθετήσει ως «θεωρούµενο κόστος». 

 

5.3 Συµφωνίες µεταξύ των ∆ΠΧΠ και ΕΓΠΛΑ 

Οι ακόλουθες συµφωνίες παρουσιάζουν την επίδραση της µετάβασης στα ∆ΠΧΠ : 

– Ισολογισµός 1η Ιανουαρίου 2004 (Σηµείωση 5.3.1) 

– Ισολογισµός 31η ∆εκεµβρίου 2004 (Σηµείωση 5.3.2) 

– Κατάσταση Αποτελεσµάτων χρήσης 2004 (Σηµείωση 5.3.3) 

– Ίδια Κεφάλαια, την 1η Ιανουαρίου και 31η ∆εκεµβρίου 2004 (Σηµείωση 5.3.4) 

– Καθαρό Κέρδος Χρήσης 2004 (Σηµείωση 5.3.5) 

 



ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ  Α.Ε.  
   Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής  Πληροφόρησης για 

τη χρήση που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2005 

 
 

(15) / (25) 

5.3.1 Συµφωνία Ισολογισµού 1η Ιανουαρίου 2004 

Όλα τα ποσά είναι  Ευρώ. 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΕΓΛΣ 

Αναµορφώσεις 
για µετάβαση σε 

∆ΠΧΠ ∆ΠΧΠ

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό

Επενδύσεις σε ακίνητα - 41.537.721 41.537.721

Ενσώµατα πάγια 41.537.721 (41.537.721) -

Αϋλα περιουσιακά στοιχεία 684.042 (684.042) -

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις - 239.415 239.415

42.221.763 (444.627) 41.777.136

Κυκλοφορούν ενεργητικό

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 994.172 - 994.172

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 134.533 - 134.533

1.128.705 - 1.128.705

Σύνολο ενεργητικού 43.350.469 (444.627) 42.905.841

Ίδια κεφάλαια

Μετοχικό κεφάλαιο 11.211.700 - 11.211.700

Αποθεµατικά 32.288.759 - 32.288.759

Κέρδη/ (ζηµίες) εις νέον (2.613.379) (444.627) (3.058.007)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 40.887.079 (444.627) 40.442.452

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 1.761.598 - 1.761.598

∆άνεια βραχυπρόθεσµα 701.792 - 701.792

2.463.390 - 2.463.390

Σύνολο υποχρεώσεων 2.463.390 - 2.463.390

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 43.350.469 (444.627) 42.905.841  
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5.3.2 Συµφωνία Ισολογισµού 31η ∆εκεµβρίου 2004 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΕΓΛΣ 

Αναµορφώσεις 
για µετάβαση σε 

∆ΠΧΠ ∆ΠΧΠ

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Επενδύσεις σε ακίνητα - 40.893.939 40.893.939

Ενσώµατα πάγια 40.880.320 (40.880.320) -

Αϋλα περιουσιακά στοιχεία 298.656 (298.656) -

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις - 83.205 83.205

41.178.976 (201.831) 40.977.145

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 992.198 - 992.198

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 96.997 - 96.997

1.089.195 - 1.089.195

Σύνολο ενεργητικού 42.268.171 (201.831) 42.066.340

Ίδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο 43.496.700 - 43.496.700

Αποθεµατικά 3.759 - 3.759

Κέρδη/ (ζηµίες) εις νέον (1.756.636) (201.831) (1.958.467)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 41.743.823 (201.831) 41.541.992

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 524.347 - 524.347

Σύνολο υποχρεώσεων 524.347 - 524.347

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 42.268.171 (201.831) 42.066.340  
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5.3.3 Συµφωνία Κατάστασης Αποτελεσµάτων χρήσης 2004 

Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ. 

ΕΓΛΣ 
Αναµορφώσεις για 
µετάβαση σε ∆ΠΧΠ ∆ΠΧΠ

Πωλήσεις - - -

Κόστος Πωληθέντων - - -

Μεικτό κέρδος - - -
Λοιπά έσοδα/ (έξοδα) εκµετάλλευσης (καθαρά) 1.827.656 (0) 1.827.656

Έξοδα διοίκησης (954.241) 399.006 (555.235)

Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης 873.415 399.005 1.272.421

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα - καθαρά (16.671) - (16.671)

Κέρδη προ φόρων 856.744 399.005 1.255.750

Φόρος εισοδήµατος - (156.209) (156.209)
Καθαρά κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους 856.744 242.796 1.099.540
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5.3.4 Συµφωνία Ιδίων Κεφαλαίων 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

1-Ιαν-04 31-∆εκ-04
Ίδια κεφάλαια βάσει Ελληνικών Γενικά Παραδεκτών Λογιστικών 
Αρχών 40.887.079 41.743.823

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ

∆ιαγραφή εξόδων που έχουν κεφαλαιοποιηθεί και δεν πληρούν τα 
κριτήρια αναγνώρισης ασώµατων ακινητοποιήσεων (684.042) (285.036)

Αναγνώριση αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης (υποχρέωσης) 239.415 83.205

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ (444.627) (201.831)

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΒΑΣΕΙ ∆ΠΧΠ 40.442.452 41.541.992
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5.3.5 Καθαρό Κέρδος Χρήσης 2004 

Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ. 

Επεξηγηµατικός πίνακας εγγραφών προσαρµογής Κατάστασης 
Αποτελεσµάτων της 31.12.2004 µεταξύ Κ.Ν.2190/20 και ∆.Π.Χ.Π.

31-∆εκ-04

Καθαρά κέρδη µετά από φόρους 856.744

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ

Αναστροφή αποσβέσεων εξόδων εγκατάστασης   419.055

Προσαρµογή αποσβέσεων ωφέλιµης ζωής  ακινήτων 13.620

Αναγνώριση αναβαλλόµενης φορολογίας (156.209)
Επίδραση από την διαγραφή άϋλων που δεν πληρούν τα κριτήρια 
αναγνώρισης των ∆ΠΧΠ στην κατάσταση αποτελεσµάτων (33.669)

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ 242.796

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ∆Η ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΒΑΣΕΙ ∆ΠΧΠ 1.099.540
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6 Επενδυτικά Ακίνητα  

Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ. 

31-∆εκ-05 31-∆εκ-04

Κόστος

Αρχή περιόδου 41.029.445 41.537.721

Προσθήκες 546.492 -

Πωλήσεις/ διαγραφές - (508.276)

Τέλος περιόδου 41.575.937 41.029.445

Συσσωρευµένες αποσβέσεις

Αρχή περιόδου (135.506) -

Αποσβέσεις χρήσης (135.506) (135.506)

Τέλος περιόδου (271.012) (135.506)

Αναπόσβεστη αξία 41.304.925 40.893.939
 

 

Τα επενδυτικά ακίνητα της Εταιρίας αποτιµήθηκαν στην εύλογη αξία την ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΠ, 
1η Ιανουαρίου 2004 βάσει του ∆ΠΧΠ 1.  Εκτιµάται ότι η εύλογη αξία την 31.12.2005 προσεγγίζει εκείνη της 
1ης Ιανουαρίου 2004 µείον των συσσωρευµένων αποσβέσεων. 

7 Απαιτήσεις 

∆εν υπάρχει συγκέντρωση του πιστωτικού κινδύνου σε σχέση µε τις απαιτήσεις από πελάτες.  

Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ. 

31-∆εκ-05 31-∆εκ-04

Πελάτες - -

Μείον: Προβλέψεις αποµείωσης - -

Καθαρές απαιτήσεις πελατών 0  0  

Προκαταβολή φόρου εισοδήµατος 291 3.867

Λοιπές Απαιτήσεις 66 982.110

Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη 18.507 6.221

Σύνολο 18.863 992.198

Σύνολο µη Κυκλοφορούντος  Ενεργητικού - -

Σύνολο Κυκλοφορούντος  Ενεργητικού 18.863 992.198
18.863 992.198
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8 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ. 

31-∆εκ-05 31-∆εκ-04

∆ιαθέσιµα στο ταµείο και σε Τράπεζες 352.825 96.997
 

 

9 Μετοχικό κεφάλαιο 

Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ. 

Αριθµός 
µετοχών

Ονοµαστική 
αξία µετοχών Κοινές µετοχές Σύνολο

1 Ιανουαρίου 2004 382.000 29,35 11.211.700 11.211.700

Έκδοση νέων µετοχών / (µείωση) 1.100.000 29,35 32.285.000 32.285.000

31 ∆εκεµβρίου 2004 1.482.000 29,35 43.496.700 43.496.700

1 Ιανουαρίου 2005 1.482.000 29,35 43.496.700  43.496.700  

Έκδοση νέων µετοχών / (µείωση) - - - -

31 ∆εκεµβρίου 2005 1.482.000 29,35 43.496.700 43.496.700

 

 

 

10 Αποθεµατικά 

Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ. 

Τακτικό 
αποθεµατικο

Ειδικά & έκτακτα 
αποθεµατικά Σύνολο

1 Ιανουαρίου 2004 1.600 32.287.159 32.288.759

Μεταφορά από/(σε) αποτελέσµατα - - -

Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου - (32.285.000) (32.285.000)

31 ∆εκεµβρίου 2004 1.600 2.159 3.759

1 Ιανουαρίου 2005 1.600 2.159 3.759

Μεταφορά από/(σε) αποτελέσµατα - - -
31 ∆εκεµβρίου 2005 1.600 2.159 3.759
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11 Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας από την εµπορική της δραστηριότητα είναι ελεύθερες τόκων. 

Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ. 

31-∆εκ-05 31-∆εκ-04

Προµηθευτές 41.939 125.280

Ασφαλιστικοί οργανισµοί και λοιποί φόροι/ τέλη 5.904 3.206

Λοιπές υποχρεώσεις 68 76

Υποχρεώσεις από συνδεδεµένα µέρη 101.089 395.786

Σύνολο 148.999 524.347

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις - -

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 148.999 524.347

Σύνολο 148.999 524.347  

 

12 Αναβαλλόµενη φορολογία 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται όταν υπάρχει εφαρµόσιµο νοµικό 
δικαίωµα να συµψηφισθούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών φορολογικών 
υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή.   

Η συνολική µεταβολή στον αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος είναι η παρακάτω: 

Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ. 

31-∆εκ-05 31-∆εκ-04

Υπόλοιπο αρχής περιόδου (83.205) (239.415)

Χρέωση / (πίστωση) κατάστασης αποτελεσµάτων 43.688 156.209
Υπόλοιπο τέλους περιόδου (39.517) (83.205)

 

 

Οι µεταβολές στις αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις κατά τη διάρκεια της χρήσης είναι οι παρακάτω : 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις: 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

∆ιαφορετικές 
φορολογικές 
αποσβεσεις Σύνολο

1 Ιανουαρίου 2004 239.415 239.415

(Χρέωση) / πίστωση στην κατάσταση αποτελεσµάτων (156.209) (156.209)

31 ∆εκεµβρίου 2004 83.205 83.205

1 Ιανουαρίου 2005 83.205 83.205

(Χρέωση) / πίστωση στην κατάσταση αποτελεσµάτων (43.688) (43.688)
31 ∆εκεµβρίου 2005 39.517 39.517
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13 Χρηµατοοικονοµικά έσοδα (έξοδα) - καθαρά 

Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ. 

31-∆εκ-05 31-∆εκ-04

Έξοδα τόκων

 -Τραπεζικά δάνεια & λοιπές υποχρεώσεις 5.257 18.997

Έσοδα τόκων / χρεογράφων 5.411 2.326

Καθαρά έξοδα / (έσοδα) τόκων (154) 16.671

Σύνολο (154) 16.671
 

 

 

14 Έξοδα ανά κατηγορία 

Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ. 

Έξοδα 
διοίκησης

Έξοδα 
διοίκησης

Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων 135.506 135.506

Αµοιβές τρίτων για εκτέλεση τεχνικών έργων 128.396 162.294

Λοιπά 118.146 257.434

Σύνολο 382.049 555.235

31-∆εκ-05 31-∆εκ-04

 

 

 

 

15 Φόρος εισοδήµατος 

Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ. 

31-∆εκ-05 31-∆εκ-04

Φόρος χρήσης - -

Αναβαλλόµενος φόρος 43.688 156.209

Σύνολο 43.688 156.209
 

 

Η εταιρεία βάσει του Ν.3148/2003 προχώρησε σε κλείσιµο των φορολογικών της υποχρεώσεων έως και τη 
χρήση 1998. Για τις ανέλεγκτες χρήσεις ή και φορολογίες οι φορολογικές της υποχρεώσεις δεν έχουν καταστεί 
οριστικές. 
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16 Λοιπά έσοδα / έξοδα 

Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ. 

31-∆εκ-05 31-∆εκ-04

Κέρδη/ (ζηµιές) από την πώληση επενδυτικών ακινήτων 411.071 1.757.844

Ενοίκια 41.212 73.503

Λοιπά Κέρδη / (Ζηµίες) (1.562) (3.692)

Σύνολο 450.722 1.827.656
 

 

17 Λειτουργικές ταµειακές ροές 

Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ. 

31-∆εκ-05 31-∆εκ-04

Καθαρά κέρδη περιόδου 25.139 1.099.540

Προσαρµογές για:

Φόρο εισοδήµατος 43.688 156.209

Αποσβέσεις επενδύσεων σε ακίνητα 135.506 135.506

(Κέρδη) / ζηµιές από πώληση επενδύσεων σε ακίνητα (411.071) (1.757.844)

Έσοδα τόκων (5.411) (2.325)

Έξοδα τόκων 5.257 18.997

(206.891) (349.917)

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης

(Αύξηση) / µείωση απαιτήσεων (µη κυκλοφορούν & κυκλοφορούν) 969.758 5.842

Αύξηση / (µείωση) υποχρεώσεων (µη κυκλοφορούν & κυκλοφορούν) (375.348) (1.237.251)

594.410 (1.231.409)

Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 387.519 (1.581.326)

Στην κατάσταση ταµειακών ροών τα έσοδα από τη πώληση επενδύσεων σε 
ακίνητα περιλαµβάνει : 31-∆εκ-05 31-∆εκ-04

Καθαρή λογιστική αξία - 508.276

Κέρδος από πώληση επενδύσεων σε ακίνητα 411.071 1.757.844

Εσοδο από πώληση επενδύσεων σε ακίνητα 411.071 2.266.120  

 

 

 

 

 

 



ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ  Α.Ε.  
   Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής  Πληροφόρησης για 

τη χρήση που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2005 

 
 

(25) / (25) 

18 Συναλλαγές της Εταιρείας µε συνδεδεµένα µέρη 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

Υπόλοιπα Συνδεδεµένων Μερών 31-∆εκ-05 31-∆εκ-04

Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη 15.587 3.301

Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένα µέρη 101.089 395.786

Εσοδα / Εξοδα συνδεδεµένων µερών 31-∆εκ-05 31-∆εκ-04

Εσοδα από συνδεδεµένα µέρη 35.578 40.805

Παροχές από συνδεδεµένα µέρη 85.977 1.915  

 

19 Λοιπές σηµειώσεις 

• ∆εν υπάρχουν επιδικίες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών 
οργάνανων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία 
της εταιρίας. 

• Η εταιρία δεν απασχολεί προσωπικό 

 

 

20 Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία Ισολογισµού  

∆εν υπάρχουν µεταγενέστερα των Οικονοµικών Καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν την Εταιρία 
στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα ∆.Π.Χ.Π. 

 

Μαρούσι , 15 Μαρτίου 2006 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  & ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ 

∆.Σ. 

   

   

   

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ   ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ       ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ  Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

 


