ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΔΩ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ
ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΠΟ ΣΗΝ
ΔΠΩΝΤΜΙΑ «ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Α.Δ.» ΔΠΙ ΣΩΝ
ΔΣΑΙΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΣΗ ΥΡΗΗ 2014
Κχξηνη Μέηνρνη,
Έρνπκε ηελ ηηκή λα ππνβάιινπκε, ζχκθσλα κε ηνλ Νφκν θαη ην Καηαζηαηηθφ ηεο
Δηαηξίαο, πξνο έγθξηζε ζηε Γεληθή πλέιεπζή ζαο, ηελ Δηήζηα Έθζεζε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηε ρξήζε 2014, ε νπνία θαηαξηίζηεθε ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 43α παξ. 3 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, θαη λα ζαο παξαζέζνπκε
αλαιπηηθά ηα πεπξαγκέλα ηεο ρξήζεο 2014 κε θχξηα αλαθνξά ζηελ νηθνλνκηθή ζέζε
θαη

ηα

απνηειέζκαηα

ηεο

Δηαηξίαο,

ηε

δηαρείξηζε

ησλ

θπξηφηεξσλ

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ – ινηπψλ θηλδχλσλ θαζψο θαη ηνπο ζηφρνπο, ηε ζηξαηεγηθή, ηηο
πξννπηηθέο θαη ηηο πξνζδνθίεο γηα ην 2015.
Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2014
θαηαξηίζηεθαλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο
(Γ.Π.Υ.Α.) κε βάζε ινγηζηηθέο αξρέο θαη κεζφδνπο πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξίαο, νη νπνίεο είλαη ζχκθσλεο κε ηα πξφηππα απηά.
Οη ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηεο παξνχζαο Έθζεζεο θαη ην πεξηερφκελφ ηνπο έρνπλ σο
αθνινχζσο:

1.

Γενικά πληποθοπιακά ζηοισεία

Ζ Κεληξηθή Αγνξά Θεζζαινλίθεο (Κ.Α.Θ. Α.Δ.) είλαη αλψλπκε εηαηξία κε κνλαδηθφ
κέηνρν ην Διιεληθφ Γεκφζην θαη επνπηεχεηαη απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο,
Τπνδνκψλ, Ναπηηιίαο θαη Σνπξηζκνχ. Ζ ιεηηνπξγία ηεο δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο
ηνπ Ν. 2414/1996 πεξί εθζπγρξνληζκνχ ησλ Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη
Οξγαληζκψλ, ηνλ λφκν πεξί Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ (2190/20) θαη ηνλ Ν.3429/2005
(Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο θαη Οξγαληζκνί). Γηνηθείηαη απφ 9κειέο Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην, ην νπνίν απαξηίδεηαη απφ 6 εθπξνζψπνπο ηνπ Γεκνζίνπ (κεηαμχ ησλ
νπνίσλ ν Πξφεδξνο & Γηεπζχλσλ χκβνπινο), 1 εθπξφζσπν ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο
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Κ.Α.Θ. Α.Δ., 1 εθπξφζσπν ηνπ πλδέζκνπ Δκπφξσλ Λαραλαγνξάο θαη 1 εθπξφζσπν
ηεο Έλσζεο Δκπφξσλ Κξέαηνο.
Ζ ΚΑΘ Α.Δ. έρεη σο ζθνπφ ηελ επσθειέζηεξε γηα ηελ παξαγσγή θαη ηελ
θαηαλάισζε, δηαθίλεζε-εκπνξία νπσξνθεπεπηηθψλ θαη θξέαηνο κε δηαζθάιηζε ηεο
πνηφηεηαο θαη πγηεηλήο ησλ δηαθηλνχκελσλ πξντφλησλ. Λεηηνπξγεί κε βάζε ηνπο
θαλφλεο ηεο ηδησηηθήο νηθνλνκίαο, ρσξίο λα κεηαβάιιεηαη ν ραξαθηήξαο ηεο σο
εηαηξία πνπ αζθεί δξαζηεξηφηεηα θνηλήο σθέιεηαο. Γηακνξθψλεη ζηνπο ρψξνπο ηεο
επλντθνχο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο άζθεζεο ηνπ ρνλδξεκπνξίνπ νπσξνθεπεπηηθψλ
θαη θξέαηνο θαη δηαζθαιίδεη ηε ιεηηνπξγία ηεο ειεχζεξεο αγνξάο θαη ηνπ πγηνχο
αληαγσληζκνχ, πξνο φθεινο ηφζν ηνπ παξαγσγνχ φζν θαη ηνπ ηειηθνχ θαηαλαισηή.
Οη εγθαηαζηάζεηο ηεο βξίζθνληαη ζην 7ν ρικ. Δ.Ο. Θεζζαινλίθεο-Αζήλαο, ζε έθηαζε
247 ζηξεκκάησλ, εθ ησλ νπνίσλ ηα 45,4 ζηξέκκαηα θαηαιακβάλνπλ ζηεγαζκέλνη
ρψξνη, νη νπνίνη πεξηιακβάλνπλ ηε Λασαναγοπά κε 280 θαηαζηήκαηα θαηαλεκεκέλα
ζε 4 ππξήλεο ησλ 70 θαηαζηεκάησλ εκβαδνχ 60 η.κ. ην θαζέλα, θαζψο θαη ηελ
Κπεαηαγοπά, κε 24 θαηαζηήκαηα εκβαδνχ 165 η.κ. ην θαζέλα, κε ζχγρξνλν
εμνπιηζκφ κεηαθνξάο θαη απνζήθεπζεο θξέαηνο.
ηνπο ρψξνπο ηεο Κεληξηθήο Αγνξάο Θεζζαινλίθεο ιεηηνπξγνχλ επίζεο ην Α΄
Σεισλείν Δηζαγσγψλ-Δμαγσγψλ, ε Α΄ Υεκηθή Τπεξεζία, ην εξγαζηήξην ηεο
Κηεληαηξηθήο

Τπεξεζίαο,

θαηάζηεκα

Σξαπέδεο,

γξαθεία

κεηαθνξψλ

θαη

εθηεισληζηψλ, ινγηζηηθφ γξαθείν, θαηαζηήκαηα ραξηηθψλ θαη εηδψλ ζπζθεπαζίαο
θαζψο θαη θπιηθεία.

2.

Δξέλιξη ηων επγαζιών ηηρ Δηαιπίαρ

Α) Κύκλορ επγαζιών
Ο Κχθινο εξγαζηψλ ηεο θιεηφκελεο ρξήζεο αλήιζε ζε 3.117.705,98 επξψ έλαληη
3.017.902,28 επξψ ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο, ζεκεηψλνληαο κηα αχμεζε ηεο ηάμεσο
ησλ 99.803,70 επξψ ή 3,31%.
Αλάιπζε ηνπ Κχθινπ εξγαζηψλ ηεο Δηαηξίαο θαη ησλ επί κέξνπο κεηαβνιψλ απηνχ
παξνπζηάδεηαη παξαθάησ:
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Έζνδα κηζζσκάησλ
Γηθαηψκαηα εηζφδνπ
Έζνδα ζπλεδξίσλ
Σφθνη ππεξεκεξίαο
Δθπηψζεηο εζφδσλ
κηζζσκάησλ
ύνολο

1.11.131.12.2014
31.12.2013
1.922.621,80 1.890.941,59
1.233.191,30 1.198.297,98
60.925,13
59.382,87
63.488,86

Μεηαβολή
31.680,21
34.893,32
60.925,13
-4.105,99

%
Μεηαβολή
1,68%
2,91%
-6,47%

(158.415,12) (134.826,15)
3.117.705,98 3.017.902,28

-23.588,97
99.803,70

17,50%
3,31%

Ζ κεγάιε εμάξηεζε ησλ εζφδσλ ηεο ΚΑΘ Α.Δ. απφ ηα κηζζψκαηα ησλ αθηλήησλ
αθελφο εγγπάηαη ηε ζηαζεξή εηζξνή εζφδσλ θαη αθεηέξνπ πεξηνξίδεη ηελ θεξδνθνξία
ηεο, ηδηαίηεξα ζε έλα πεξηβάιινλ φπνπ πηνζεηείηαη κία ζπληεξεηηθή ηηκνινγηαθή
πνιηηηθή, αθξηβψο ιφγσ ηνπ θνηλσθεινχο ραξαθηήξα ηεο Δηαηξίαο.
Δπηζεκαίλεηαη, φηη γηα ην έηνο 2014, νη απμήζεηο ζηα ελνίθηα ησλ θαηαζηεκάησλ
Λαραλαγνξάο θαη Κξεαηαγνξάο ήηαλ κεδεληθέο φπσο θαη ζηα ηέιε (εηζφδνπ, εμφδνπ,
ηεισλείνπ θ.ι.π.) ελψ ζπλνιηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα θπκαίλνληαη ζε πνιχ ρακειά
επίπεδα.
Ζ νξηαθή αχμεζε ησλ δηθαησκάησλ εηζφδνπ θαηά 34.893,32 ή 2,91% νθείιεηαη
θπξίσο ζηελ εγθαηάζηαζε, εληφο ηεο ρξήζεο 2013, ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο
ειέγρνπ πξνζβαζηκφηεηαο πνπ είρε σο ζηφρν ηελ εμάιεηςε ησλ δηαθπγφλησλ ηειψλ
εηζφδνπ ησλ νρεκάησλ.
Με βάζε απφθαζε ηεο Γηνίθεζεο ηεο Δηαηξίαο παξαρσξείηαη έθπησζε επί ηνπ
κηζζψκαηνο ζηνπο κηζζσηέο νη νπνίνη εκπξφζεζκα (κέρξη ηελ 15ε εκέξα εθάζηνπ
κελφο) θαηαβάιινπλ ην κίζζσκα θαη δελ έρνπλ πξνεγνχκελεο νθεηιέο πξνο ηελ
Δηαηξία. Σν κέηξν απηφ απέδσζε ζε κεγάιν βαζκφ απφ πιεπξάο εκπξφζεζκσλ
εηζπξάμεσλ ζε ηακεηαθή βάζε αιιά είρε σο απνηέιεζκα ηελ κείσζε ηνπ ηδίξνπ ηεο
Δηαηξίαο.
Β) Μικηά Κέπδη
Σα κηθηά θέξδε ηεο θιεηφκελεο ρξήζεο αλήιζαλ ζε 609.639,69 επξψ έλαληη
554.015,44 επξψ ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο, ζεκεηψλνληαο κηα αχμεζε ηεο ηάμεσο
ησλ 55.624,25 επξψ ή 10,04%. Ζ αχμεζε ηνπ κηθηνχ θέξδνπο νθείιεηαη ζηελ νξηαθή
αχμεζε ηνπ Κφζηνπο πσιήζεσλ ζπγθξηηηθά κε ηελ αχμεζε ηνπ Κχθινπ εξγαζηψλ.
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Γ) Κέπδη ππο θόπων, σπημαηοδοηικών και επενδςηικών αποηελεζμάηων
Σα Κέξδε πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ θαη επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ ηεο
θιεηφκελεο ρξήζεο αλήιζαλ ζε 389.584,40 επξψ έλαληη 294.150,19 επξψ ηεο
πξνεγνχκελεο ρξήζεο. Ζ αχμεζε ησλ θεξδψλ πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ θαη
επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ απνδίδεηαη θπξίσο ζηελ αχμεζε ησλ Λνηπψλ εζφδσλ
εθκεηάιιεπζεο θαη ηνπ κηθηνχ θέξδνπο. Σα έμνδα ηεο Δηαηξίαο (Κφζηνο πσιεζέλησλ,
Έμνδα Γηνίθεζεο θαη Γηάζεζεο) παξνπζίαζαλ κηα νξηαθή αχμεζε ηεο ηάμεσο ησλ
56.932,28 επξψ ή 1,79%.
Παξαθάησ παξαηίζεηαη αλάιπζε ησλ εμφδσλ ηεο Δηαηξίαο γηα ηελ θιεηφκελε ρξήζε
2014 θαη ηε ζπγθξηηηθή 2013:

2014
Ακνηβέο & Έμνδα
πξνζσπηθνχ
Ακνηβέο ηξίησλ
Παξνρέο ηξίησλ
Φφξνη ηέιε
Γηάθνξα έμνδα
Απνζβέζεηο παγίσλ
ύνολο

Μεηαβολή

2013

407.128,72
415.404,64
(8.275,92)
772.660,53
699.791,38
72.869,15
430.896,23
539.212,57 (108.316,34)
543.489,97
539.259,25
4.230,72
173.205,88
81.110,33
92.095,55
904.662,86
900.333,74
4.329,12
3.232.044,19 3.175.111,91
56.932,28

%
Μεηαβολή
-1,99%
10,41%
-20,09%
0,78%
113,54%
0,48%
1,79%

Οη παξνρέο ηξίησλ κεηψζεθαλ θπξίσο ιφγσ ηεο κείσζεο ησλ εμφδσλ γηα επηζθεπέο
θαη ζπληεξήζεηο θαηά 50.633,36 επξψ.
Σα δηάθνξα έμνδα απμήζεθαλ θπξίσο ιφγν ησλ εμφδσλ γηα ηε δηνξγάλσζε ηνπ
πλεδξίνπ

ηεο

Παγθφζκηαο

Έλσζεο

Αγνξψλ

Υνλδξεκπνξίνπ

(WUWM).

εκεηψλεηαη, φηη ην αληίζηνηρν έζνδν απφ ηε δηνξγάλσζε ηνπ ζπλεδξίνπ αλήιζε ζε
60.925,13 επξψ θαη πεξηιακβάλεηαη ζηνλ Κχθιν εξγαζηψλ.

Γ) Κέπδη ππο θόπων
Σα θέξδε πξν θφξσλ ηεο θιεηφκελεο ρξήζεο αλήιζαλ ζε 668.872,75 επξψ έλαληη
644.365,61 επξψ ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο.
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Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα ηεο Δηαηξίαο κεηψζεθαλ θαηά 70.927,07 επξψ ή
20,25% απφ 350.215,42 επξψ ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε ζε 279.288,35 επξψ ηελ
θιεηφκελε ρξήζε, θπξίσο ιφγσ ηεο κείσζεο ησλ επηηνθίσλ.
Δ) Κέπδη μεηά θόπων
Σα θέξδε κεηά θφξσλ ηεο θιεηφκελεο ρξήζεο αλήιζαλ ζε 489.196,49 επξψ έλαληη
δεκηψλ (377.831,49) επξψ ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο. εκεηψλεηαη, φηη ν θφξνο
εηζνδήκαηνο ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο επηβαξχλζεθε κε αλαβαιιφκελε θνξνινγία,
χςνπο 745.022,57 επξψ, πνπ πξνήιζε απφ ηε κεηαβνιή ηνπ θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή
απφ 20% ζε 26%.
Σ) Κέπδη ππο θόπων, σπημαηοδοηικών και επενδςηικών αποηελεζμάηων και
αποζβέζεων (EBITDA)
Σα Κέξδε πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ, επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη
απνζβέζεσλ ηεο θιεηφκελεο ρξήζεο αλήιζαλ ζε 1.294.247,26 επξψ έλαληη
1.194.483,93 επξψ ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο.
πκπεξαζκαηηθά, ε ρξήζε 2014, έθιεηζε ηθαλνπνηεηηθά γηα ηελ Κεληξηθή Αγνξά
Θεζζαινλίθεο Α.Δ., ζεκεηψλνληαο απμεκέλε θεξδνθνξία θαη δηαηεξψληαο
παξάιιεια ηνλ θνηλσθειή ηεο ραξαθηήξα κε κεδεληθέο απμήζεηο ζηα κηζζψκαηα –
ηέιε.
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3.

Οικονομική θέζη ηηρ Δηαιπίαρ

Απφ ηα αξηζκεηηθά δεδνκέλα ηεο Καηάζηαζεο Οηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31/12/2014
πξνθχπηνπλ ηα θαησηέξσ:
Α) Δνεπγηηικό
Σν ζχλνιν ηεο αμίαο ησλ Παγίσλ ζηνηρείσλ Δλεξγεηηθνχ ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2014
αλήιζε ζε 33.766.557,72 επξψ έλαληη 32.804.183,91 επξψ ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013
θαη αθνξά θπξίσο ηα αθίλεηα ηεο Δηαηξίαο (νηθφπεδα θαη θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο):

31.12.2014

31.12.2013

Οηθφπεδα
Κηίξηα - εγθαηαζηάζεηο θηηξίσλ

19.793.996,90
13.011.071,11

19.793.996,90
12.345.061,17

ύνολο

32.805.068,01

32.139.058,07

Δπιθάνεια
η.μ.
247.152,26
45.400,00

Σα θηίξηα θαη νη εγθαηαζηάζεηο θηηξίσλ αθνξνχλ ηα θηίξηα Λαραλαγνξάο,
Κξεαηαγνξάο, Γηνίθεζεο θαη ινηπά ηερληθά έξγα.
εκεηψλεηαη, φηη θαηά ηε ρξήζε 2012 ε Δηαηξία πξνέβε ζε εθηίκεζε ηεο αμίαο ησλ
αθηλήησλ (Κηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαη Οηθφπεδν) απφ αλεμάξηεην εθηηκεηή
(Γεψξγην Γθφγθν CBRE- Δθηηκήζεηο αθηλήησλ). Απφ ηελ εθηίκεζε πξνέθπςε
απνκείσζε ηεο αμίαο ησλ Οηθνπέδσλ θαηά 4.906.003,16 επξψ πνπ βάξπλε ηα
απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεσο 2012.
Σν ζχλνιν ηεο αμίαο ησλ θπθινθνξνχλησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηελ 31ε
Γεθεκβξίνπ 2014 αλήιζε ζε 8.834.660,88 επξψ έλαληη 9.702.429,88 επξψ ηελ 31ε
Γεθεκβξίνπ 2013:
31.12.2014

31.12.2013

Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο
Σακηαθά δηαζέζηκα θαη
ηζνδχλακα

1.029.417,85

1.198.988,81

7.805.243,03

8.503.441,07

ύνολο

8.834.660,88

9.702.429,88

Ζ κείσζε ησλ ηακηαθψλ δηαζεζίκσλ θαηά 698.198,04 επξψ νθείιεηαη θαηά θχξην
ζηηο επελδχζεηο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε Δηαηξία θαηά ηελ ηξέρνπζα ρξήζε.
εκεηψλεηαη, φηη νη θαζαξέο ηακηαθέο εηξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο
αλήιζαλ ζε 999.610,74 επξψ έλαληη 1.051.624,70 επξψ ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο.
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Σν ζχλνιν ηεο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (Πάγην + Κπθινθνξνχλ) ηελ 31ε
Γεθεκβξίνπ 2014 αλήιζε ζε 42.601.218,60 επξψ έλαληη 42.506.613,79 επξψ ηελ 31ε
Γεθεκβξίνπ 2013.
Β) Ίδια Κεθάλαια
Σν ζχλνιν ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ ηεο Δηαηξίαο ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2014 απμήζεθε
θαηά 387.464,86 επξψ απφ 33.871.855,42 επξψ ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013 ζε
34.259.320,28 επξψ ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2014, ιφγσ ησλ ζπγθεληξσηηθψλ ζπλνιηθψλ
εζφδσλ χςνπο 487.526,76 επξψ θαη ηεο δηαλνκήο αθνξνιφγεησλ απνζεκαηηθψλ
(100.061,90) επξψ.
Γ) Τποσπεώζειρ
Σν ζχλνιν ησλ Τπνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξίαο ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2014 αλήιζε ζε
8.341.898,32 επξψ έλαληη 8.634.758,37 επξψ ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013. Ζ αλάιπζε
κεηαμχ

βξαρππξνζέζκσλ

θαη

καθξνπξνζέζκσλ

ππνρξεψζεσλ

παξαηίζεηαη

παξαθάησ:
31.12.2014

31.12.2013

Μαθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο
Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο

7.516.052,42
825.845,90

7.630.289,14
1.004.469,23

ύνολο

8.341.898,32

8.634.758,37

Ζ κείσζε ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ θαηά 178.623,33 επξψ αλαιχεηαη σο
αθνινχζσο:
- Μείσζε ηνπ Φφξνπ Δηζνδήκαηνο θαηά 424.118,51 επξψ απφ 473.540,69 επξψ ηελ
31ε Γεθεκβξίνπ 2013 ζε 49.422,18 επξψ ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2014.
- Αχμεζε ησλ ινηπψλ θφξσλ θαηά 74.213,79 επξψ απφ 14.205,84 επξψ ηελ 31ε
Γεθεκβξίνπ 2013 ζε 88.419,63 επξψ ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2014.
- Αχμεζε ησλ πξνκεζεπηψλ θαη ινηπψλ ππνρξεψζεσλ θαηά 176.668,74 επξψ απφ
503.741,15 επξψ ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013 ζε 680.409,89 επξψ ηελ 31ε
Γεθεκβξίνπ 2014.
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Γ) Έπγα - Δπενδύζειρ
Δληφο ηεο ρξήζεο ηνπ 2014 πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη παξαθάησ επελδχζεηο ζε έξγα –
ππνδνκέο ηεο Δηαηξίαο:

Α/Α

316.574,72

2

ΔΡΓΑ
ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΓΑΠΔΓΟΤ ΣΟΤ
ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΣΖ
ΛΑΥΑΝΑΓΟΡΑ
ΔΡΓΑΗΔ ΔΠΗΚΔΤΖ ΟΠΛΗΜΔΝΟΤ
ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΓΑΠΔΓΟΤ
ΣΟΤ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΣΖ
ΛΑΥΑΝΑΓΟΡΑ

3

ΘΔΡΜΟΖΛΔΚΣΡΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ

212.708,96

1

Κόζηορ

349.737,71
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ΔΡΓΑΗΔ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΧΝ ΤΠΑΡΥΟΤΧΝ
ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΣΖ ΛΑΥΑΝΑΓΟΡΑ
ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΝΔΧΝ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΓΑΠΔΓΧΝ Δ
ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ ΥΧΡΟΤ
ΣΖ ΚΡΔΑΣΑΓΟΡΑ
ΠΔΡΗΦΡΑΞΖ & ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΓΤΟ ΝΔΧΝ ΥΧΡΧΝ
PARKING ΣΗ ΠΤΛΔ 3 & 6 ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΖ
ΑΠΟΘΖΚΔΤΣΗΚΟΤ ΥΧΡΟΤ ΓΗΠΛΑ ΣΖ ΓΔΞΑΜΔΝΖ
ΝΔΡΟΤ ΣΖΝ ΠΤΛΖ 6
ΑΝΑΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΡΑΞΖ ΜΔΣΑΞΤ ΣΧΝ
ΠΤΛΧΝ 5 ΚΑΗ 6 ΛΟΓΧ ΣΖ ΑΝΑΓΚΑΣΗΚΖ
ΑΠΑΛΛΟΣΡΗΧΖ ΣΟΤ ΚΟΜΒΟΤ Κ16
ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΑΝΣΛΗΟΣΑΗΟΤ ΓΗΠΛΑ ΣΖΝ
ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΒΑΝΑ ΝΔΡΟΤ ΣΖ Κ.Α.Θ. Α.Δ. ΣΖΝ
ΠΤΛΖ 6
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ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΦΧΣΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΛΑΜΠΣΖΡΧΝ LED
ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ ΚΑΗ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ ΥΧΡΟΤ

10

ΤΣΖΜΑ ΦΖΦΗΑΚΖ ΑΝΑΡΣΖΖ ΣΗΜΧΝ
ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ

45.122,00

11

ΛΟΗΠΔ ΔΠΔΝΓΤΔΗ

95.592,81

4

5

6

7

84.511,51

64.911,31

18.998,98

398.425,62

20.853,91
259.599,14
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4.

Απιθμοδείκηερ

Παξαηίζεηαη αλάιπζε θαηά θαηεγνξία αξηζκνδεηθηψλ, αλαθνξηθά κε ηελ νηθνλνκηθή
δηάξζξσζε, ηελ απφδνζε θαη απνδνηηθφηεηα ηεο Δηαηξίαο σο εμήο:
Α) Απιθμοδείκηερ οικονομικήρ διάπθπωζηρ
31.12.2014

31.12.2013

Κπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
χλνιν πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ

8.834.660,88
= 20,74%
42.601.218,60

9.702.429,88
=
42.506.613,79

22,83%

Πάγηα ζηνηρεία Δλεξγεηηθνχ
χλνιν πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ

33.766.557,72
= 79,26%
42.601.218,60

32.804.183,91
=
42.506.613,79

77,17%

Οη παξαπάλσ δείθηεο δείρλνπλ ηελ αλαινγία θεθαιαίσλ πνπ έρεη δηαηεζεί ζε
θπθινθνξνχληα θαη πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία.
Ίδηα Κεθάιαηα
χλνιν Τπνρξεψζεσλ

34.259.320,28
= 410,69%
8.341.898,32

33.871.855,42
= 392,27%
8.634.758,37

Ο παξαπάλσ δείθηεο δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή απηάξθεηα ηεο Δηαηξίαο.

χλνιν Τπνρξεψζεσλ
χλνιν Ηδίσλ Κεθαι. + Τπνρξεψζεσλ

8.341.898,32
= 19,58%
42.601.218,60

8.634.758,37
=
42.506.613,79

20,31%

Ίδηα Κεθάιαηα
χλνιν Ηδίσλ Κεθαι. + Τπνρξεψζεσλ

34.259.320,28
= 80,42%
42.601.218,60

33.871.855,42
=
42.506.613,79

79,69%

Οη παξαπάλσ δείθηεο δείρλνπλ ηε δαλεηαθή εμάξηεζε ηεο Δηαηξίαο.
Ίδηα Κεθάιαηα
Πάγηα ζηνηρεία Δλεξγεηηθνχ

34.259.320,28 = 101,46%
33.766.557,72

33.871.855,42 = 103,25%
32.804.183,91

Ο δείθηεο απηφο δείρλεη ην βαζκφ ρξεκαηνδφηεζεο ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ Δλεξγεηηθνχ
απφ ηα Ίδηα Κεθάιαηα ηεο Δηαηξίαο.
Κπθινθνξνχληα πεξηνπζ. ηνηρεία
Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο

8.834.660,88 = 1069,77%
825.845,90

9.702.429,88 = 965,93%
1.004.469,23

Ο δείθηεο απηφο δείρλεη ηε δπλαηφηεηα ηεο Δηαηξίαο λα θαιχςεη ηηο βξαρππξφζεζκεο
ππνρξεψζεηο ηεο κε ηα θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία.
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Β) Απιθμοδείκηερ αποδόζεωρ και αποδοηικόηηηαρ

31.12.2014

31.12.2013

Κέξδε / (Εεκίεο) κεηά απφ
θφξνπο
Κχθινο εξγαζηψλ

489.196,49 = 15,69%
3.117.705,98

(377.831,49) =
3.017.902,28

Κέξδε πξν θφξσλ
Κχθινο εξγαζηψλ

668.872,75
= 21,45%
3.117.705,98

644.365,61
=
3.017.902,28

-12,52%

21,35%

Οη παξαπάλσ δείθηεο δείρλνπλ ηελ απφδνζε ηεο Δηαηξίαο ζε ζρέζε κε ηα ζπλνιηθά
ηεο έζνδα.

Κέξδε πξν θφξσλ
Ίδηα θεθάιαηα

668.872,75
=
34.259.320,28

1,95%

644.365,61
=
33.871.855,42

1,90%

Ο παξαπάλσ δείθηεο απεηθνλίδεη ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ ηεο
Δηαηξίαο.
Μηθηά απνηειέζκαηα
Κχθινο εξγαζηψλ

609.639,69
= 19,55%
3.117.705,98

554.015,44
3.017.902,28

Ο παξαπάλσ δείθηεο απεηθνλίδεη ην πνζνζηηαίν κέγεζνο ηνπ κηθηνχ θέξδνπο επί ησλ
ζπλνιηθψλ πσιήζεσλ ηεο Δηαηξίαο.

5.

ημανηικά γεγονόηα πος έλαβαν σώπα καηά ηη διάπκεια ηηρ κλειόμενηρ
σπήζηρ 2014

1.

Με ηελ ππ’ αξηζκ. 346/4/20-7-2011 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο
Κ.ΑΘ. Α.Δ. παξαρσξήζεθε ζηε Γηεχζπλζε Γεκφζησλ Έξγσλ ρψξνο 11.951 η.κ.
πξνο απαιινηξίσζε γηα ηηο βνεζεηηθέο εξγαζίεο ηεο θαηαζθεπήο ηνπ θφκβνπ Κ16.
Με

ηελ

κε

αξ.5506/23-7-2012

απφθαζε

ηνπ

Γεληθνχ

Γξακκαηέα

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο Θξάθεο (Φ.Δ.Κ. ΑΑΠ 263/6-8-2012)
θεξχρζεθε αλαγθαζηηθή απαιινηξίσζε γηα ιφγνπο δεκφζηαο σθέιεηαο θαη
εηδηθφηεξα γηα ηελ «θαηαζθεπή ηνπ αληζφπεδνπ Κφκβνπ Κ16 ζηε ζπκβνιή
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=

18,36%

ΠΑΘΔ θαη Δζσηεξηθήο Πεξηθεξεηαθήο νδνχ Θεζ/λίθεο» ζπλνιηθνχ εκβαδνχ
149.122 η.κ.
Με ηελ ππ’ αξηζκ. 412/6/13-03-2013 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
νξίζηεθε ηερληθφο ζχκβνπινο ν νπνίνο αλέιαβε ηε ζχληαμε ηερληθήο έθζεζεο
ζρεηηθά κε ην απαιινηξησκέλν αθίλεην, ηελ αμία ησλ επηθεηκέλσλ θαη ηελ ηπρφλ
κείσζε ηεο αμίαο ηνπ απνκείλαληνο ηκήκαηνο απηνχ.
ηηο 6-10-2014 πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζπδήηεζε ηνπ άξζξνπ 7Α ηνπ Ν.
2882/2001, ζρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ ηεο πξνζσξηλήο ηηκήο απνδεκίσζεο θαη
εθδφζεθε ε ππ’ αξηζκ. 2300/2014 απφθαζε ηνπ Σξηκεινχο Δθεηείνπ
Θεζζαινλίθεο.
Σν Διιεληθφ Γεκφζην άζθεζε ηελ ππ’ αξηζ. θαηαζ. 1573/2014 αίηεζε ηνπ γηα
πξνζσξηλφ πξνζδηνξηζκφ ηηκήο κνλάδαο θαη ε ΚΑΘ Α.Δ. ηελ ππ’ αξηζ. θαηαζ.
3951/2014 αληαίηεζε – θχξηα παξέκβαζε – αίηεζε γηα ηελ δηφξζσζε
θηεκαηνινγηθνχ πίλαθα, θαζνξηζκφ πξνζσξηλήο ηηκήο κνλάδνο απνδεκηψζεσο,
απαιιαγή απφ ηελ απηαπνδεκίσζε θαη απφ ηελ ππνρξέσζε απνδεκίσζεο πξνο
ηξίηεο

ηδηνθηεζίεο

θαη

αλαγλψξηζεο

σο

δηθαηνχρνπ

απνδεκίσζεο

ηεο

απαιινηξίσζεο, νη νπνίεο ζα ζπδεηεζνχλ θαηφπηλ αλαβνιψλ ζηηο 12/10/2015.
Δμαηηίαο ησλ αλσηέξσ, ε Γηνίθεζε δελ είλαη ζε ζέζε λα εθηηκήζεη ην πνζφ ηεο
απαιινηξίσζεο θαη σο εθ ηνχηνπ, ιφγσ αδπλακίαο δελ πξνέβε ζε απεηθφληζε
ησλ επηπηψζεσλ ζηελ Καηάζηαζε πλνιηθψλ Δζφδσλ θαη ζηελ Καηάζηαζε
Οηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο πεξηφδνπ.

6.

ημανηικά γεγονόηα πος έλαβαν σώπα μεηά ηην 31η Γεκεμβπίος 2014

Γελ ππάξρνπλ ζεκαληηθά γεγνλφηα πνπ ζπλέβεζαλ κεηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2014
θαη κέρξη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο παξνχζαο Έθζεζεο, πνπ λα επεξεάδνπλ ηα
απνηειέζκαηα ή ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξίαο.
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7.

Πποοπηικέρ – ηόσοι Δηαιπίαρ για ηο 2015

Γηα ηε ρξήζε 2015, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζα ππνβάιιεη πξνηάζεηο, κε ζθνπφ ηελ
αχμεζε ηεο θεξδνθνξίαο ηεο επηρείξεζεο, νη νπνίεο πεξηγξάθνληαη παξαθάησ:


Πεξαηηέξσ εθζπγρξνληζκφο ησλ ζπζηεκάησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη
ελεκέξσζεο φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ.



Αλαβάζκηζε ησλ ρψξσλ δηαθίλεζεο εκπνξεπκάησλ θαη εκπνξεπκαηηθψλ
ζπλαιιαγψλ κε ηελ θαηαζθεπή ελφο ρψξνπ απνζήθεο – ςπγείσλ πνπ ζα
ιεηηνπξγεί κε ηηο ζχγρξνλεο αξρέο θαη θαλφλεο ηεο δηαρείξηζεο θαη δηαθίλεζεο
πξντφλησλ (logistics).



Οινθιεξσκέλε παξέκβαζε ζε ζέκαηα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο κε ηελ
εθαξκνγή αλάινγσλ ζπζηεκάησλ.



Πξνζζήθε απαξαίηεηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηε βειηίσζε ησλ
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ.



Βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθψλ αγνξψλ θαη δεκνπξαζηψλ (eMarketplace) θαη ελζάξξπλζε θαη πξνηξνπή γηα ηε ρξήζε ηνπ απφ ην ζχλνιν
ησλ εκπφξσλ.



Βειηίσζε ή θαη αλάπηπμε λέσλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ ηεο δηαθίλεζεο
πξντφλησλ.



Δλζάξξπλζε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξσηνθφιινπ πνηφηεηαο γηα ηελ
δηαζθάιηζε ησλ θαλφλσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ζηελ δηαθίλεζε θαη
δηαρείξηζε ησλ πξντφλησλ, απφ ην ζχλνιν ησλ εκπφξσλ. Πξνβνιή ησλ
πξντφλησλ ηεο αγνξάο θαη δεκηνπξγία ηζρπξνχ Brand name ηθαλνχ λα
αληαπνθξηζεί ζηηο ζεκεξηλέο δχζθνιεο ζπλζήθεο ηνπ αληαγσληζκνχ.

8.

Γπαζηηπιόηηηα ζηον ηομέα έπεςναρ και ανάπηςξηρ

Ζ Δηαηξία δελ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη δαπάλεο ζηνλ ηνκέα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο.

9.

Τποκαηαζηήμαηα Δηαιπίαρ

Ζ Δηαηξία δελ έρεη ππνθαηαζηήκαηα.
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10. Γιασείπιζη κινδύνων
Παπάγονηερ σπημαηοοικονομικού κινδύνος
Ζ πνιηηηθή πνπ εθαξκφδεη ε Δηαηξία ζηε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ ψζηε λα ηνπο
ειέγρεη εμεγείηαη θαησηέξσ:
α) Κίνδςνορ αγοπάρ
(i) ςναλλαγμαηικόρ κίνδςνορ
πλαιιαγκαηηθφο είλαη ν θίλδπλνο δηαθχκαλζεο ηεο αμίαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
κέζσλ, ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ εμαηηίαο ησλ αιιαγψλ ζηηο
ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο. Γεδνκέλνπ φηη ην ζχλνιν ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ησλ
ππνινίπσλ ηεο Δηαηξίαο είλαη ζε επξψ, δελ πθίζηαηαη έθζεζε ζε ζπλαιιαγκαηηθνχο
θηλδχλνπο.

(ii) Κίνδςνορ διακύμανζηρ ηιμών
Ζ Δηαηξία δελ εθηίζεηαη ζε θίλδπλν δηαθχκαλζεο ησλ ηηκψλ.

(iii) Κίνδςνορ ηαμιακών ποών και κίνδςνορ μεηαβολών εύλογηρ αξίαρ λόγω
μεηαβολών ηων επιηοκίων
Ζ Δηαηξία δελ έρεη ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ θαη σο εθ ηνχηνπ δελ ππάξρεη νπζηαζηηθφο
θίλδπλνο ιφγσ ηεο κεηαβνιήο ησλ επηηνθίσλ.

β) Πιζηωηικόρ κίνδςνορ
Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο πξνθχπηεη φηαλ ε αδπλακία ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ λα
εμνθιήζνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ζα κπνξνχζε λα κεηψζεη ην πνζφ ησλ κειινληηθψλ
ηακηαθψλ εηζξνψλ απφ ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηά ηελ
εκεξνκελία αλαθνξάο.
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Ζ Δηαηξία δελ έρεη ζεκαληηθή ζπγθέληξσζε πηζησηηθνχ θηλδχλνπ έλαληη ησλ
ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ θαζψο ε Δηαηξία έρεη κεγάιν αξηζκφ πειαηψλ θαη ν
πηζησηηθφο θίλδπλνο δηαζπείξεηαη.
Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο ησλ πειαηψλ αμηνινγείηαη απφ ηελ Δηαηξία κε βάζε ηελ
θαζηεξσκέλε πνιηηηθή θαη ηηο ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο. Ζ ελειηθίσζε ησλ ππνινίπσλ
ησλ πειαηψλ θαη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε παξαθνινπζείηαη απφ ηελ
Οηθνλνκηθή Τπεξεζία θαη ηε Γηνίθεζε / Ννκηθή Τπεξεζία αληίζηνηρα.

γ) Κίνδςνορ πεςζηόηηηαρ
Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο είλαη ν θίλδπλνο πνπ πξνθχπηεη φηαλ ε ξεπζηνπνίεζε ησλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ε ιήμε ησλ ππνρξεψζεσλ δε ζπκπίπηνπλ. Όηαλ νη ιήμεηο
δελ ζπκπίπηνπλ, ε απνδνηηθφηεηα κπνξεί λα απμεζεί αιιά ηαπηφρξνλα κπνξεί λα
απμεζεί ν θίλδπλνο δεκηψλ.
Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο είλαη αζήκαληνο γηα ηελ Δηαηξία θαζψο αθελφο κελ δελ έρεη
ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ αθεηέξνπ δε ην χςνο ησλ δηαζεζίκσλ είλαη ζεκαληηθά πςειφ
(€7,8 εθ. ζηηο 31/12/2014 έλαληη €8,5 εθ. ζηηο 31/12/2013). Ζ Δηαηξία ηνπνζεηεί ηα
πιενλάδνληα δηαζέζηκα ζε ηνθνθφξεο πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο.
Ζ ρξνλνινγηθή σξίκαλζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξίαο βάζεη
πιεξσκψλ πνπ απνξξένπλ απφ ζρεηηθέο ζπκβάζεηο, ζε κε πξνεμνθιεκέλεο ηηκέο,
είλαη κέρξη 1 έηνο.

11. Μεπιζμαηική πολιηική
Καηά ηελ θιεηφκελε ρξήζε ε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο ζα πξνηείλεη πξνο ηελ
επεξρφκελε Σαθηηθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ ηε δηαλνκή κεξίζκαηνο ζπλνιηθνχ
πνζνχ 222.400,00 € ή 17,22€ / κεηνρή.
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Θεζζαινλίθε 27 Απξηιίνπ 2015
ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ ΔΚ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟΤ
ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ ΣΟΤ Γ.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΚΑΙ ΓΙΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ

ΚΑΚΑΦΙΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ
ΑΓΣ ΑΒ 700294
Ζ παξνχζα Έθζεζε Γηαρείξηζεο, ε νπνία απνηειείηαη απφ 15 ( δεθαπέληε ) ζειίδεο είλαη
απηή πνπ αλαθέξεηαη ζην Πηζηνπνηεηηθφ Διέγρνπ πνπ ρνξεγήζακε κε εκεξνκελία
28/4/2015.
Θεζζαινλίθε, 28 Απξηιίνπ 2015
Ο ΟΡΚΧΣΟ ΔΛΔΓΚΣΖ ΛΟΓΗΣΖ
ΣΑΜΑΣΗΟ ΓΖΜ. ΚΟΤΒΔΛΑΡΖ
Αξ Μ ΟΔΛ 22851

πλεξγαδφκελνη Οξθσηνί Λνγηζηέο α.ε.ν.ε.
κέινο ηεο Crowe Horwath International
Φσθ. Νέγξε 3, 11257 Αζήλα
Αξ Μ ΟΔΛ 125
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