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ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΔΛΔΓΚΣΖ ΛΟΓΗΣΖ

Προς ηοσς Μεηότοσς ηης Εηαιρίας «ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Α.Ε.»
Έκθεζη Ελέγτοσ επί ηων Οικονομικών Καηαζηάζεων
Γνώμη
Έρνπκε ειέγμεη ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο Κεληξηθή Αγνξά
Θεζζαινλίθεο Α.Δ. (ε Δηαηξία), νη νπνίεο απνηεινύληαη από ηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο
ζέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2017, ηηο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνύ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιήο
θαζαξήο ζέζεο θαη ηακεηαθώλ ξνώλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζώο θαη
πεξίιεςε ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη κεζόδσλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο
πιεξνθνξίεο.
Καηά ηε γλώκε καο νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εύινγα, από θάζε
νπζηώδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξίαο θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2017, ηε
ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηεο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ
εκεξνκελία απηή ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Χξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, όπσο
απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.

Βάζη γνώμης
Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρό καο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Διέγρνπ (ΓΠΔ) όπσο απηά
έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία. Οη επζύλεο καο, ζύκθσλα κε ηα πξόηππα
απηά πεξηγξάθνληαη πεξαηηέξσ ζηελ παξάγξαθν ηεο έθζεζήο καο “Δπζύλεο ειεγθηή γηα ηνλ
έιεγρν ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ”. Δίκαζηε αλεμάξηεηνη από ηελ Δηαηξία ζύκθσλα κε
ηνλ Κώδηθα Γενληνινγίαο γηα Δπαγγεικαηίεο Διεγθηέο ηνπ Σπκβνπιίνπ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ
Γενληνινγίαο Διεγθηώλ, όπσο απηόο έρεη ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία θαη ηηο
απαηηήζεηο δενληνινγίαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζηελ
Διιάδα θαη έρνπκε εθπιεξώζεη ηηο δενληνινγηθέο καο ππνρξεώζεηο ζύκθσλα κε ηηο
απαηηήζεηο ηεο ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο θαη ηνπ πξναλαθεξόκελνπ Κώδηθα Γενληνινγίαο.
Πηζηεύνπκε όηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε απνθηήζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια λα
παξέρνπλ βάζε γηα ηε γλώκε καο.
Έμθαζη Θεμάηων
Δθηζηνύκε ηελ πξνζνρή ζαο ζηα εμήο :
1. Σηε ζεκείσζε 16 ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, όπνπ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά όηη δελ
απεηθνλίζζεθαλ, ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθνύ εηζνδήκαηνο θαζώο θαη ζηελ θαηάζηαζε
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νηθνλνκηθήο ζέζεο, νη νηθνλνκηθέο επηπηώζεηο από ηελ απαιινηξίσζε κέξνπο ηνπ
γεπέδνπ ηδηνθηεζίαο ηεο Δηαηξίαο, θαζώο κέρξη ζήκεξα δελ έρεη νξηζηηθνπνηεζεί, από ηα
αξκόδηα δηθαζηηθά όξγαλα, ην πνζό ηεο δηθαηνύκελεο από ηελ Δηαηξία απνδεκίσζεο θαη
σο εθ ηνύηνπ ππάξρεη αληηθεηκεληθή αδπλακία γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ.
2. Σηε ζεκείσζε 33 ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, όπνπ γίλεηαη αλαθνξά ζηελ άζθεζε
αγσγήο θαηά ηεο Δηαηξίαο από ππάιιειό ηεο, γηα εξγαηηθέο δηαθνξέο (εξγαηηθό αηύρεκα)
θαη επηζεκαίλεηαη από ηε Γηνίθεζε όηη ζηελ παξνύζα ρξνληθή ζηηγκή δελ είλαη εθηθηό λα
αμηνινγεζνύλ θαη λα απνηππσζνύλ νη ηπρόλ νηθνλνκηθέο επηβαξύλζεηο ηεο Δηαηξίαο.

Εσθύνες ηης διοίκηζης επί ηων οικονομικών καηαζηάζεων
Η δηνίθεζε έρεη ηελ επζύλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εύινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθώλ
θαηαζηάζεσλ ζύκθσλα κε ηα ΓΠΧΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή
Έλσζε, όπσο θαη γηα εθείλεο ηηο δηθιίδεο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο
απαξαίηεηεο, ώζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ
απαιιαγκέλσλ από νπζηώδεο ζθάικα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο.
Καηά ηελ θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, ε δηνίθεζε είλαη ππεύζπλε γηα ηελ
αμηνιόγεζε ηεο ηθαλόηεηαο ηεο Δηαηξίαο λα ζπλερίζεη

ηε δξαζηεξηόηεηά ηεο,

γλσζηνπνηώληαο όπνπ ζπληξέρεη ηέηνηα πεξίπησζε, ηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε
ζπλερηδόκελε δξαζηεξηόηεηα θαη ηε ρξήζε ηεο ινγηζηηθήο βάζεο ηεο ζπλερηδόκελεο
δξαζηεξηόηεηαο, εθηόο θαη εάλ ε δηνίθεζε είηε πξνηίζεηαη λα ξεπζηνπνηήζεη ηελ Δηαηξία ή λα
δηαθόςεη ηε δξαζηεξηόηεηά ηεο ή δελ έρεη άιιε ξεαιηζηηθή ελαιιαθηηθή επηινγή από ην λα
πξνρσξήζεη ζ’ απηέο ηηο ελέξγεηεο.
Εσθύνες ελεγκηή για ηον έλεγτο ηων οικονομικών καηαζηάζεων
Οη ζηόρνη καο είλαη λα απνθηήζνπκε εύινγε δηαζθάιηζε γηα ην θαηά πόζν νη νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο, ζην ζύλνιν ηνπο, είλαη απαιιαγκέλεο από νπζηώδεο ζθάικα, πνπ νθείιεηαη είηε
ζε απάηε είηε ζε ιάζνο θαη λα εθδώζνπκε έθζεζε ειεγθηή, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηε γλώκε
καο. Η εύινγε δηαζθάιηζε ζπληζηά δηαζθάιηζε πςεινύ επηπέδνπ, αιιά δελ είλαη εγγύεζε όηη
ν έιεγρνο πνπ δηελεξγείηαη ζύκθσλα κε ηα ΓΠΔ, όπσο απηά έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ
Διιεληθή Ννκνζεζία, ζα εληνπίδεη πάληα έλα νπζηώδεο ζθάικα, όηαλ απηό ππάξρεη.
Σθάικαηα δύλαηαη λα πξνθύςνπλ από απάηε ή από ιάζνο θαη ζεσξνύληαη νπζηώδε όηαλ,
κεκνλσκέλα ή αζξνηζηηθά, ζα κπνξνύζε εύινγα λα αλακέλεηαη όηη ζα επεξέαδαλ ηηο
νηθνλνκηθέο απνθάζεηο ησλ ρξεζηώλ, πνπ ιακβάλνληαη κε βάζε απηέο ηηο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο.
Ωο θαζήθνλ ηνπ ειέγρνπ, ζύκθσλα κε ηα ΓΠΔ όπσο απηά έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ
Διιεληθή Ννκνζεζία, αζθνύκε επαγγεικαηηθή θξίζε θαη δηαηεξνύκε επαγγεικαηηθό
ζθεπηηθηζκό θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ. Δπίζεο:
4
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 Δληνπίδνπκε θαη αμηνινγνύκε ηνπο θηλδύλνπο νπζηώδνπο ζθάικαηνο ζηηο νηθνλνκηθέο

θαηαζηάζεηο, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο, ζρεδηάδνληαο θαη δηελεξγώληαο
ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηνπο θηλδύλνπο απηνύο θαη απνθηνύκε
ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα λα παξέρνπλ βάζε γηα ηε γλώκε
καο. Ο θίλδπλνο κε εληνπηζκνύ νπζηώδνπο ζθάικαηνο πνπ νθείιεηαη ζε απάηε είλαη
πςειόηεξνο από απηόλ πνπ νθείιεηαη ζε ιάζνο, θαζώο ε απάηε κπνξεί λα εκπεξηέρεη
ζπκπαηγλία, πιαζηνγξαθία, εζθεκκέλεο παξαιείςεηο, ςεπδείο δηαβεβαηώζεηο ή
παξάθακςε ησλ δηθιίδσλ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ.
 Καηαλννύκε ηηο δηθιίδεο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ έιεγρν, κε ζθνπό ην

ζρεδηαζκό ειεγθηηθώλ δηαδηθαζηώλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά όρη κε ζθνπό
ηε δηαηύπσζε γλώκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ δηθιίδσλ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ ηεο
Δηαηξίαο.
 Αμηνινγνύκε

ηελ θαηαιιειόηεηα ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη κεζόδσλ πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ην εύινγν ησλ ινγηζηηθώλ εθηηκήζεσλ θαη ησλ ζρεηηθώλ
γλσζηνπνηήζεσλ πνπ έγηλαλ από ηε Γηνίθεζε.

 Απνθαηλόκαζηε γηα ηελ θαηαιιειόηεηα ηεο ρξήζεο από ηε δηνίθεζε ηεο ινγηζηηθήο

βάζεο ηεο ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηαο θαη κε βάζε ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ
απνθηήζεθαλ γηα ην εάλ ππάξρεη νπζηώδεο αβεβαηόηεηα ζρεηηθά κε γεγνλόηα ή ζπλζήθεο
πνπ κπνξεί λα ππνδειώλνπλ νπζηώδε αβεβαηόηεηα σο πξνο ηελ ηθαλόηεηα ηεο Δηαηξίαο
λα ζπλερίζεη ηε δξαζηεξηόηεηά ηεο. Δάλ ζπκπεξάλνπκε όηη πθίζηαηαη νπζηώδεο
αβεβαηόηεηα, είκαζηε ππνρξεσκέλνη ζηελ έθζεζε ειεγθηή λα επηζηήζνπκε ηελ πξνζνρή
ζηηο ζρεηηθέο γλσζηνπνηήζεηο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ή εάλ απηέο νη
γλσζηνπνηήζεηο είλαη αλεπαξθείο λα δηαθνξνπνηήζνπκε ηε γλώκε καο. Τα ζπκπεξάζκαηά
καο βαζίδνληαη ζε ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ απνθηώληαη κέρξη ηελ εκεξνκελία ηεο έθζεζεο
ειεγθηή. Ωζηόζν, κειινληηθά γεγνλόηα ή ζπλζήθεο ελδέρεηαη λα έρνπλ σο απνηέιεζκα ε
Δηαηξία λα παύζεη λα ιεηηνπξγεί σο ζπλερηδόκελε δξαζηεξηόηεηα.
 Αμηνινγνύκε ηε ζπλνιηθή παξνπζίαζε, ηε δνκή θαη ην πεξηερόκελν ησλ νηθνλνκηθώλ

θαηαζηάζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ γλσζηνπνηήζεσλ, θαζώο θαη ην θαηά πόζν νη
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απεηθνλίδνπλ ηηο ππνθείκελεο ζπλαιιαγέο θαη ηα γεγνλόηα κε
ηξόπν πνπ επηηπγράλεηαη ε εύινγε παξνπζίαζε.
 Σπιιέγνπκε

επαξθή θαη θαηάιιεια ειεγθηηθά ηεθκήξηα αλαθνξηθά κε ηελ
ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθόξεζε ησλ νληνηήησλ ή ησλ επηρεηξεκαηηθώλ
δξαζηεξηνηήησλ εληόο ηεο εηαηξείαο γηα ηελ έθθξαζε γλώκεο επί ησλ νηθνλνκηθώλ
θαηαζηάζεσλ. Δίκαζηε ππεύζπλνη γηα ηελ θαζνδήγεζε, ηελ επίβιεςε θαη ηελ εθηέιεζε
ηνπ ειέγρνπ ηεο Δηαηξίαο. Παξακέλνπκε απνθιεηζηηθά ππεύζπλνη γηα ηελ ειεγθηηθή καο
γλώκε.

Μεηαμύ άιισλ ζεκάησλ, θνηλνπνηνύκε ζηε δηνίθεζε, ην ζρεδηαδόκελν εύξνο θαη ην
ρξνλνδηάγξακκα

ηνπ

ειέγρνπ,

θαζώο

θαη

ζεκαληηθά

επξήκαηα

ηνπ

ειέγρνπ,

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ όπνησλ ζεκαληηθώλ ειιείςεσλ ζηηο δηθιίδεο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ
εληνπίδνπκε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ καο.

5
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Έκθεζη επί Άλλων Νομικών και Κανονιζηικών Απαιηήζεων
Λακβάλνληαο ππόςε όηη ε δηνίθεζε έρεη ηελ επζύλε γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο Έθζεζεο
Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ, θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 5
ηνπ άξζξνπ 2 (κέξνο Β) ηνπ Ν. 4336/2015, ζεκεηώλνπκε όηη:
α) Καηά ηε γλώκε καο ε Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ έρεη θαηαξηηζζεί
ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο λνκηθέο απαηηήζεηο ησλ άξζξσλ 43α ηνπ Κσδ. Ν. 2190/1920
θαη ην πεξηερόκελν απηήο αληηζηνηρεί κε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο
ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31/12/2017.
β) Με βάζε ηε γλώζε πνπ απνθηήζακε θαηά ηνλ έιεγρό καο, γηα ηελ εηαηξία Κεληξηθή Αγνξά
Θεζζαινλίθεο Α.Δ. θαη ην πεξηβάιινλ ηεο, δελ έρνπκε εληνπίζεη νπζηώδεηο αλαθξίβεηεο
ζηελ Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ ηεο Σπκβνπιίνπ.
Θεζζαινλίθε, 28 Απγνύζηνπ 2018
Ο Οξθσηόο Διεγθηήο Λνγηζηήο

Κσλζηαληίλνο Ση. Πεξπεξήο
A.M. EΛΤΔ 1687 Α.Μ. ΣΟΔΛ: 21881
Σαπθνύο 3, Τ.Κ. 54627,
Έλαληη Γηθαζηηθνύ Μεγάξνπ, Θεζζαινλίθε
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ΔΣΖΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΟΤ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ
ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΟΤ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΖ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2017

εκείσζε

πλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο
Κχθινο εξγαζηψλ
Κφζηνο πσιήζεσλ

Πνζά ζε €
1.1-31.12.2017
1.1-31.12.2016

6

3.008.202,61

2.993.953,51

7

(2.431.032,55)

(2.328.475,23)

577.170,06

665.478,28

7

(654.749,75)

(627.127,99)

Έμνδα ιεηηνπξγίαο Γηάζεζεο

7

(46.991,61)

(45.009,19)

Λνηπά έζνδα εθκεηάιιεπζεο

10

425.817,72

421.858,18

301.246,42

415.199,28

-

(2.890.666,49)

169.571,07

148.419,94

470.817,49

(2.327.047,27)

(197.529,11)

680.799,82

273.288,38

(1.646.247,45)

80.000,00

223.999,99

(23.200,00)
56.800,00

(64.960,00)
159.039,99

29,03

21.160,13

(8,42)
20,61

(6.136,44)
15.023,69

56.820,61

174.063,68

330.108,99

(1.472.183,77)

21,16

(127,45)

Μηθηό απνηέιεζκα
Έμνδα Γηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο

Κέξδε πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ,
επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ
Εεκία απνκείσζεο Υξεκαηννηθνλνκηθψλ ηνηρείσλ
Γηαζέζηκσλ πξνο Πψιεζε
Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα

11

Κέξδε / (Εεκίεο) πξν θόξσλ
Φφξνο εηζνδήκαηνο

12

Κέξδε / (Εεκίεο) κεηά από θόξνπο (Α)
Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα πνπ ζα αλαηαμηλνκεζνύλ
κεηαγελέζηεξα ζηα απνηειέζκαηα
Κέξδε απφ επηκέηξεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
ζηνηρείσλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε

17

Αλαινγνχλ θφξνο

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα πνπ δελ ζα
αλαηαμηλνκεζνύλ κεηαγελέζηεξα ζηα
απνηειέζκαηα
Αλαινγηζηηθά θέξδε επί πξνγξακκάησλ
θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ

24

Φφξνο πνπ αλαινγεί ζηα αλαινγηζηηθά θέξδε

ύλνιν ινηπώλ ζπλνιηθώλ εζόδσλ κεηά από
θόξν (Β)
πγθεληξσηηθά/έο έζνδα / (δεκίεο) κεηά από
θόξνπο (Α)+(Β)

Κέξδε / (Εεκίεο) κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή

13

7
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εο

ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2017

εκεηώζεηο
ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ
Με θπθινθνξνύλ Δλεξγεηηθό
Δλζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα
Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο
πψιεζε
Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο
Κπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο
Φφξνο εηζνδήκαηνο
Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα

14
15
16
17

1.032.941,45
33.136,17
30.647.204,98

1.197.081,23
51.480,39
31.495.494,32

18

389.333,31
29.905,47

309.333,31
29.905,47

32.132.521,38

33.083.294,72

858.368,14
6.521.923,73
7.380.291,87

692.346,43
5.618.555,71
6.310.902,14

39.512.813,25

39.394.196,86

18.953.759,95
348.933,46
13.409.675,57

18.953.759,95
275.419,44
13.153.080,60

32.712.368,98

32.382.259,99

23

311.075,78

320.507,12

24
12
25
12

96.533,74
30.000,00
3.491.790,54
2.608.458,63
6.537.858,69

90.343,44
3.629.399,04
2.640.596,24
6.680.845,84

26
27

118.727,75
138.217,83
5.640,00

170.397,45
155.053,58
5.640,00

262.585,58

331.091,03

39.512.813,25

39.394.196,86

19
20

ύλνιν πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ
Μεηνρηθφ θεθάιαην
Απνζεκαηηθά
πζζσξεπκέλα θέξδε (θέξδε εηο λένλ)

21
22

ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ
ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ
Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Λνηπέο Μαθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο
Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζηνπο εξγαδφκελνπο κεηά
ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία
Λνηπέο πξνβιέςεηο
Δπηρνξεγήζεηο
Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο

Πνζά ζε €
31.12.2017
31.12.2016

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Προμηθεσηές και λοιπές σποτρεώζεις
Φόρος ειζοδήμαηος και λοιποί θόροι πληρωηέοι
Έζνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ

ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ θαη Τπνρξεώζεσλ

8
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ΔΣΖΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ
Πνζά ζε €
Μεηνρηθό
Κεθάιαην
Τπόινηπν 1.1.2016

18.953.759,95

Απνζεκαηηθά

Απνηειέζκαηα
εηο λένλ

116.379,45

ύλνιν Ηδίσλ
Κεθαιαίσλ

14.784.304,36

33.854.443,76

(1.646.247,45)

(1.646.247,45)

Εεκίεο ρξήζεο 1.1 - 31.12.2016

-

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ θφξνπο

-

159.039,99

15.023,69

174.063,68

πγθεληξσηηθέο ζπλνιηθέο δεκίεο κεηά απφ θφξνπο

-

159.039,99

(1.631.223,76)

(1.472.183,77)

-

Τπόινηπν 31.12.2016

18.953.759,95

275.419,44

13.153.080,60

32.382.259,99

Τπόινηπν 1.1.2017

18.953.759,95

275.419,44

13.153.080,60

32.382.259,99

Κέξδε ρξήζεο 1.1 - 31.12.2017

-

-

273.288,38

273.288,38

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ θφξνπο

-

56.800,00

20,61

56.820,61

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ θφξνπο

-

56.800,00

273.308,99

330.108,99

Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ

-

16.714,02

(16.714,02)

-

348.933,46

13.409.675,57

32.712.368,98

Τπόινηπν 31.12.2017

18.953.759,95
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ΔΣΖΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΔΗΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Πνζά ζε €
1.11.131.12.2017
31.12.2016
εκείσζε

Σακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Κέξδε / (Εεκίεο) πξν θφξσλ

470.817,49

(2.327.047,27)

Απνζβέζεηο ελζψκαησλ & αζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ

9

1.043.843,98

1.040.701,70

Πξφβιεςε επηζθαιψλ απαηηήζεσλ

19

78.400,27

76.355,08

Εεκία απνκείσζεο Υξεκαηννηθνλνκηθψλ ηνηρείσλ Γηαζέζηκσλ
πξνο Πψιεζε

17

-

2.890.666,49

Αλαινγνχζεο επηρνξεγήζεηο παγίσλ επελδχζεσλ

25

(137.608,50)

(137.608,49)

(414,98)

(14.207,70)

(169.571,07)

(148.419,94)

Λεηηνπξγηθά θέξδε πξηλ ηηο κεηαβνιέο Κεθαιαίνπ Κίλεζεο

1.285.467,19

1.380.439,87

Μείσζε / (Αχμεζε) απαηηήζεσλ

(244.421,98)

(124.954,16)

(45.729,94)

(317.762,69)

4.607,18

4.507,85

999.922,45

942.230,87

(245.235,67)

(226.643,32)

Λνηπά έμνδα / (έζνδα)
Υξεκαηννηθνλνκηθά (έζνδα)

11

Αχμεζε / (Μείσζε) ππνρξεψζεσλ
Αχμεζε ππνρξεψζεσλ παξνρψλ πξνζσπηθνχ

24

Σακηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο
Φφξνη πιεξσζέληεο
Σφθνη πιεξσζέληεο

11

(255,91)

(310,80)

754.430,87

715.276,75

159.450,79

151.930,02

2.557,00

379,00

14+16

(10.089,64)

(29.831,23)

15

(2.981,00)

(286,00)

Καζαξέο ηακηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

148.937,15

122.191,79

Καζαξή (κείσζε) / αύμεζε ζηα ηακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα

903.368,02

837.468,54

5.618.555,71

4.781.087,17

6.521.923,73

5.618.555,71

Καζαξέο ηακηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Σακηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Έζνδα απφ ηφθνπο

11

Δίζπξαμε καθξνπξφζεζκσλ εγγπήζεσλ
Αγνξέο ελζσκάησλ παγίσλ
Αγνξέο άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ

Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ζηελ αξρή ηεο πεξηφδνπ
Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ζην ηέινο ηεο πεξηόδνπ

10
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ΖΜΔΗΩΔΗ ΔΠΗ ΣΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2017
1. Γεληθέο πιεξνθνξίεο
Ζ Δηαηξία ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Αλψλπκνο Δηαηξία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηε
δηνίθεζε, δηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία ηεο Κεληξηθήο Αγνξάο Θεζζαινλίθεο, κε ζθνπφ ηε δηαθίλεζε
- εκπνξία νπσξνθεπεπηηθψλ, θξέαηνο θαη γεληθφηεξα ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ, λσπψλ ή
κεηαπνηεκέλσλ, ζηελ εζσηεξηθή αγνξά. Ζ έδξα ηεο Δηαηξίαο βξίζθεηαη ζηε Θεζζαινλίθε, ζηνλ
Γήκν Ακπεινθήπσλ-Μελεκέλεο θαη ε δηεχζπλζή ηεο ζην δηαδίθηπν είλαη: www.kath.gr.
ε

Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2017
εγθξίζεθαλ ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκφλ 576/5/28-08-2018 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξίαο θαη ηεινχλ ππφ ηελ έγθξηζε ηεο επεξρφκελεο Σαθηηθήο Γεληθήο
πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ.

2. Πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ
Οη παξνχζεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο έρνπλ θαηαξηηζζεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή
Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.), φπσο απηά έρνπλ εθδνζεί απφ ην
πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (.Γ.Λ.Π.) θαζψο θαη ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο
Γηεξκελείεο ηνπο, φπσο απηέο έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηεξκελεηψλ Πξνηχπσλ ηνπ
.Γ.Λ.Π., φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη εθαξκφδνληαη
ε

ππνρξεσηηθά γηα ηηο ρξήζεηο πνπ έιεμαλ ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2017. Γελ ππάξρνπλ πξφηππα θαη
δηεξκελείεο πξνηχπσλ πνπ λα έρνπλ εθαξκνζζεί πξηλ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο εθαξκνγήο
ηνπο.
Οη εηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε επξψ (€) θαη έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα
κε ηελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο (goingconcern) θαη ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο κε
εμαίξεζε ηελ απνηίκεζε ησλ αθηλήησλ γηα ηα νπνία είρε επηιεγεί ε επαλεθηίκεζε ηνπο ζε
ε

εχινγεο αμίεο θαη ε ρξεζηκνπνίεζε απηψλ σο ηεθκαξηφ θφζηνο ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2006,
ρξεζηκνπνηψληαο ηελ απαιιαγή πνπ παξέρεηαη απφ ην ΓΠΥΑ 1, θαη ησλ δηαζέζηκσλ πξνο
πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ζηηο εχινγεο αμίεο ηνπο.

3. Λνγηζηηθέο αξρέο
3.1 Μεηαηξνπή μέλσλ λνκηζκάησλ
ε

Σν λφκηζκα κέηξεζεο θαη αλαθνξάο ηεο Δηαηξίαο απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2002 είλαη ην Δπξψ,
θαηά ζπλέπεηα νη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε Δπξψ (€). Οη ζπλαιιαγέο ζε
μέλν λφκηζκα κεηαηξέπνληαη ζε Δπξψ βάζεη ησλ ηζνηηκηψλ πνπ ηζρχνπλ θαηά ηηο εκεξνκελίεο
ησλ ζπλαιιαγψλ. Οη απαηηήζεηο θαη νη ππνρξεψζεηο ζε μέλν λφκηζκα θαηά ηελ εκεξνκελία
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ζχληαμεο ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ πξνζαξκφδνληαη, ψζηε λα αληαλαθινχλ ηηο
ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο ηεο εκεξνκελίαο ζχληαμεο.

3.2 Δλζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
ε

Ζ Δηαηξία θαηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2006 πξνέβε ζηελ απνηίκεζε ηεο αμίαο ησλ νηθνπέδσλ θαη
θηηξίσλ ηεο ζε εχινγε αμία, ε νπνία πξνζδηνξίζζεθε απφ αλεμάξηεηνπο εθηηκεηέο θαη ε νπνία
ρξεζηκνπνηήζεθε σο ηεθκαξηφ θφζηνο θαηά ηελ εκεξνκελία κεηάβαζεο ζηα Γ.Π.Υ.Α.Ζ
ππεξαμία πνπ πξνέθπςε πηζηψζεθε ζηα “Κέξδε εηο λέν”.
Έθηνηε, νη ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο απνηηκνχληαη ζην θφζηνο θηήζεσο κείνλ ηηο
ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηπρφλ πξνβιέςεηο απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο. Σν θφζηνο
θηήζεσο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο άκεζα επηξξηπηέεο δαπάλεο γηα ηελ απφθηεζε ησλ ζηνηρείσλ.
Οη δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε κεηαγελέζηεξεο ρξήζεηο απμάλνπλ ηε ινγηζηηθή αμία
ησλ ελζσκάησλ αθηλεηνπνηήζεσλ κφλν εάλ πηζαλνινγείηαη φηη ζα εηζξεχζνπλ ζηελ Δηαηξία
κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε θαη ην θφζηνο ηνπο κπνξεί λα επηκεηξεζεί αμηφπηζηα. Οη επηζθεπέο
θαη νη ζπληεξήζεηο θαηαρσξνχληαη ζηελ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεο φηαλ
πξαγκαηνπνηνχληαη.
Σα ελζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαγξάθνληαη θαηά ηελ πψιεζε ή ηελ απφζπξζή
ηνπο ή φηαλ δελ αλακέλνληαη πεξαηηέξσ νηθνλνκηθά νθέιε απφ ηε ζπλερηδφκελε ρξήζε ηνπο. Σα
θέξδε ή νη δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε

δηαγξαθή ελφο παγίνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ

Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεο θαηά ηελ νπνία δηαγξάθεηαη ην ελ ιφγσ πάγην.
Οη ππνιεηκκαηηθέο αμίεο θαη νη σθέιηκεο δσέο ησλ ελζσκάησλ αθηλεηνπνίεζεσλ ππφθεηληαη ζε
επαλεμέηαζε ζε εηήζηα βάζε.
Όηαλ νη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ ππεξβαίλνπλ ηελ αλαθηήζηκε
αμία

ηνπο, νη δηαθνξέο (απνκείσζε) θαηαρσξνχληαη σο έμνδν ζηελ Καηάζηαζε

Απνηειεζκάησλ.
Σα νηθφπεδα δελ απνζβέλνληαη. Οη απνζβέζεηο ησλ άιισλ ζηνηρείσλ ησλ ελζσκάησλ
αθηλεηνπνηήζεσλ ππνινγίδνληαη κε ηε ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο
ηνπο πνπ έρεη σο εμήο:
Κηίξηα

50

ΔΣΖ

Μεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο

10

ΔΣΖ

Απηνθίλεηα

10

ΔΣΖ

8-15

ΔΣΖ

Έπηπια & Λνηπφο εμνπιηζκφο
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3.3 Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα
Οη επελδχζεηο ζε αθίλεηα αθνξνχλ ζε αθίλεηα πνπ θαηέρνληαη κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε
κηζζσκάησλ θαη θεξδψλ απφ ππεξαμίεο θαη επηιέρζεθε ε απεηθφληζε ηνπο ζχκθσλα κε ηελ
κέζνδν ηνπ θφζηνπο. Όιεο νη επελδχζεηο ζε αθίλεηα απνηηκψληαη ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ16
(θφζηνο θηήζεσο κείνλ ηηο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηηο δεκίεο απνκείσζεο) θαηά ηελ
εκεξνκελία αλαθνξάο εθηφο απφ εθείλεο πνπ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα γηα θαηάηαμε σο
θαηερφκελεο πξνο πψιεζε ζχκθσλα κε ην ΓΠΥΑ 5.
Οη ππνιεηκκαηηθέο αμίεο θαη νη σθέιηκεο δσέο ησλ επελδχζεσλ ζε αθίλεηα ππφθεηληαη ζε
επαλεμέηαζε ζε εηήζηα βάζε.
Όηαλ νη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ επελδχζεσλ ζε αθίλεηα ππεξβαίλνπλ ηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπο, νη
δηαθνξέο (απνκείσζε) θαηαρσξνχληαη σο έμνδν ζηελ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ.
Σα νηθφπεδα δελ απνζβέλνληαη. Οη απνζβέζεηο ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ επελδχζεσλ
ζε αθίλεηα ππνινγίδνληαη κε ηε ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπο ε
νπνία ππνινγίζηεθε ζε 50 έηε.

3.4 Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Λνγηζκηθό
Οη άδεηεο ινγηζκηθνχ απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεσο κείνλ ηηο απνζβέζεηο. Οη απνζβέζεηο
δηελεξγνχληαη κε ηε ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ,
ε νπνία εθηηκάηαη ζε πέληε (5) έηε.

3.5 Απνκείσζε αμίαο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ
Σα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ απεξηφξηζηε δηάξθεηα δσήο θαη δελ απνζβέλνληαη
ππφθεηληαη ζε έιεγρν απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο ηνπιάρηζηνλ εηεζίσο.
Οη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ ινηπψλ καθξνπξφζεζκσλ ζηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνχ ειέγρνληαη γηα
ζθνπνχο απνκείσζεο φηαλ γεγνλφηα ή αιιαγέο ζηηο ζπλζήθεο ππνδειψλνπλ φηη ε ινγηζηηθή
ηνπο αμία κπνξεί λα κελ είλαη αλαθηήζηκε.
Όηαλ ε ινγηζηηθή αμία θάπνηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ππεξβαίλεη ην αλαθηήζηκν πνζφ ηνπ ε
αληίζηνηρε δεκία απνκείσζήο ηνπ θαηαρσξείηαη ζηελ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ. Ζ
αλαθηήζηκε αμία πξνζδηνξίδεηαη σο ε κεγαιχηεξε αμία κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο κείνλ ην
θφζηνο δηάζεζεο θαη ηεο αμίαο ρξήζεο. Δχινγε αμία κείνλ ην θφζηνο δηάζεζεο είλαη ην πνζφ
πνπ κπνξεί λα ιεθζεί απφ ηελ πψιεζε ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζηα πιαίζηα κίαο
ακθνηεξνβαξνχο ζπλαιιαγήο ζηελ νπνία ηα κέξε έρνπλ πιήξε γλψζε θαη πξνζρσξνχλ
νηθεηνζειψο, κεηά ηελ αθαίξεζε θάζε πξφζζεηνπ άκεζνπ θφζηνπο δηάζεζεο ηνπ πεξηνπζηαθνχ
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ζηνηρείνπ, ελψ, αμία ρξήζεο είλαη ε θαζαξή παξνχζα αμία ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ
ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ αλακέλεηαη λα εηζξεχζνπλ ζηελ επηρείξεζε απφ ηε ζπλερή ρξήζε ελφο
πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη απφ ηε δηάζεζή ηνπ ζην ηέινο ηεο εθηηκψκελεο σθέιηκεο δσήο
ηνπ.
Πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζζεί ε δεκία απνκείσζεο ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία εληάζζνληαη ζηηο
κηθξφηεξεο δπλαηέο νκάδεο δεκηνπξγίαο ηακηαθψλ ξνψλ.

3.6 Απαηηήζεηο από πειάηεο
Οη απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαη κεηαγελέζηεξα
απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο κε

ηε

ρξήζε ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ,

αθαηξνπκέλσλ θαη ησλ δεκηψλ απνκείσζεο.
ε θάζε εκεξνκελία αλαθνξάο ε Δηαηξία εμεηάδεη εάλ ππάξρνπλ αληηθεηκεληθέο ελδείμεηο γηα ηε
κε είζπξαμε θαζπζηεξεκέλσλ ή επηζθαιψλ απαηηήζεσλ. Δάλ ππάξρνπλ αληηθεηκεληθέο
ελδείμεηο απνκείσζεο, ε δεκία απνκείσζεο ππνινγίδεηαη σο ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο
αμίαο ησλ απαηηήζεσλ θαη ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ εθηηκψκελσλ ηακηαθψλ ξνψλ,
πξνεμνθινπκέλσλ κε ην πξαγκαηηθφ επηηφθην. Ζ ινγηζηηθή αμία ησλ απαηηήζεσλ κεηψλεηαη
κέζσ ηεο πξφβιεςεο επηζθαιψλ απαηηήζεσλ θαη ε ζρεηηθή δεκία αλαγλσξίδεηαη σο έμνδν
ζηελ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ ρξήζεο.
Δάλ κεηά ηελ αλαγλψξηζε ηεο δεκίαο απνκείσζεο πξνθχςνπλ κεηαγελέζηεξα γεγνλφηα ηα
νπνία πξνζαπμάλνπλ ή κεηψλνπλ ην αξρηθφ πνζφ ηεο δεκίαο απνκείσζεο πξνζαξκφδεηαη
αλαιφγσο ε πξφβιεςε επηζθαιψλ απαηηήζεσλ ψζηε λα αληαλαθιά ηνπο πηζαλνινγνχκελνπο
ζρεηηθνχο θηλδχλνπο. Κάζε δηαγξαθή ππνινίπσλ πειαηψλ ρξεψλεηαη ζηελ ππάξρνπζα
πξφβιεςε γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο. Απνηειεί πνιηηηθή ηεο Δηαηξίαο λα κε δηαγξάθεηαη
ζρεδφλ θακία απαίηεζε κέρξη λα εμαληιεζνχλ φιεο νη δπλαηέο λνκηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ
είζπξαμή ηεο.

3.7 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα
Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα πεξηιακβάλνπλ ηα κεηξεηά, ηηο θαηαζέζεηο
φςεσο θαη ηηο βξαρππξφζεζκεο κέρξη 3 κήλεο επελδχζεηο πςειήο ξεπζηνπνηεζηκφηεηαο θαη
ρακεινχ ξίζθνπ.
Γηα ηε ζχληαμε ηεο Καηάζηαζεο Σακεηαθψλ Ρνψλ ηα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα απνηεινχληαη απφ
κεηξεηά θαη θαηαζέζεηο ζε ηξάπεδεο θαζψο θαη ρξεκαηηθά δηαζέζηκα φπσο πξνζδηνξίδνληαη
αλσηέξσ.
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3.8 Μεηνρηθό Κεθάιαην
Οη θνηλέο κεηνρέο θαηαηάζζνληαη ζηα ίδηα θεθάιαηα. Οη ππνρξεσηηθά εμαγνξάζηκεο
πξνλνκηνχρεο κεηνρέο θαηαηάζζνληαη ζηηο ππνρξεψζεηο. Άκεζα θφζηε γηα ηελ έθδνζε
κεηνρψλ εκθαλίδνληαη κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ ζρεηηθνχ θφξνπ εηζνδήκαηνο, ζε κείσζε ηνπ
πξντφληνο ηεο έθδνζεο.

3.9 Παξνρέο ζην πξνζσπηθό
α) Βξαρππξόζεζκεο παξνρέο
Οη βξαρππξφζεζκεο παξνρέο πξνο ην πξνζσπηθφ ζε ρξήκα θαη ζε είδνο αλαγλσξίδνληαη σο
έμνδν φηαλ θαζίζηαληαη δεδνπιεπκέλεο.

β) Παξνρέο κεηά ηελ έμνδν από ηελ ππεξεζία
Οη παξνρέο κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία πεξηιακβάλνπλ ηφζν πξνγξάκκαηα
θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ φζν θαη πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ.
Πξόγξακκα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξώλ
Σα

πξνγξάκκαηα

θαζνξηζκέλσλ

εηζθνξψλ

αθνξνχλ

ηελ

θαηαβνιή

εηζθνξψλ

ζε

Αζθαιηζηηθνχο Φνξείο (π.ρ. Δληαίνο Φνξέαο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ), κε απνηέιεζκα λα κελ
αλαθχπηεη λνκηθή ππνρξέσζε ηεο Δηαηξίαο ζε πεξίπησζε πνπ ην Κξαηηθφ Σακείν αδπλαηεί λα
θαηαβάιιεη ζχληαμε ζηνλ αζθαιηδφκελν. Ζ ππνρξέσζε ηνπ εξγνδφηε πεξηνξίδεηαη ζηελ
θαηαβνιή ησλ εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ ζηα Σακεία. Ζ πιεξσηέα εηζθνξά απφ ηελ Δηαηξία ζε
έλα πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ, αλαγλσξίδεηαη σο ππνρξέσζε κεηά θαη ηελ
αθαίξεζε ηεο εηζθνξάο πνπ θαηαβιήζεθε, ελψ νη δεδνπιεπκέλεο εηζθνξέο αλαγλσξίδνληαη
σο έμνδν ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο.
Πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρώλ
χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ Ν.2112/1920 & Ν. 993/1999 θαζψο θαη ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ
ηνπ Ν.103/1975 φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηνλ Ν. 3232/2004, ηνπ Ν.3513/2006 θαη ηνπ Νφκνπ
γηα ην Μλεκφλην απφ 12/11/2012, ε Δηαηξία ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη απνδεκηψζεηο ζηνπο
απνρσξνχληεο

ή

απνιπφκελνπο

ππαιιήινπο. Γηα ην Ννκηθφ χκβνπιν ηεο Δηαηξίαο

ηζρχνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ θψδηθα πεξί δηθεγφξσλ (αξζ. 94 Π.Γ. 3026/1954) φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν. 1093/1980.
Ζ Δηαηξία θαη’ εθαξκνγή ηνπ Γ.Λ.Π. 19 ”Παξνρέο εξγαδνκέλσλ”, αλαγλσξίδεη ζρεηηθή
πξφβιεςε κφλν γηα ηελ πεξίπησζε απνδεκίσζεο ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ
(πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ). Ζ ππνρξέσζε πνπ αλαγλσξίδεηαη ζηελ Καηάζηαζε
Οηθνλνκηθήο Θέζεο γηα ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ απνηειεί ηελ παξνχζα αμία
ηεο ππνρξέσζεο γηα ηελ θαζνξηζκέλε παξνρή κείνλ ηηο κεηαβνιέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ
νπνηνδήπνηε αλαινγηζηηθφ θέξδνο ή δεκία θαη ην θφζηνο ηεο πξνυπεξεζίαο. Ζ δέζκεπζε ηεο
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θαζνξηζκέλεο παξνρήο ππνινγίδεηαη εηεζίσο απφ αλεμάξηεην αλαινγηζηή κε ηε ρξήζε ηεο
κεζφδνπ ηεο πξνβεβιεκέλεο πηζησηηθήο κνλάδνο (projectedunitcreditmethod). Γηα ηελ
πξνεμφθιεζε ρξεζηκνπνηείηαη ην επηηφθην ησλ καθξνπξνζέζκσλ νκνιφγσλ ηνπ Διιεληθνχ
Γεκνζίνπ.
Ο ππνινγηζκφο ιακβάλεη ππφςε δηάθνξεο παξακέηξνπο, φπσο ηελ ειηθία, ηα έηε
πξνυπεξεζίαο, ην κηζζφ, ζπγθεθξηκέλεο ππνρξεψζεηο γηα θαηαβιεηέεο παξνρέο. Οη
πξνβιέςεηο πνπ αθνξνχλ ηε ρξήζε πεξηιακβάλνληαη ζην θφζηνο πξνζσπηθνχ θαη
ζπλίζηαληαη απφ ην ηξέρνλ θαη παξειζφλ θφζηνο ππεξεζίαο, ην ζρεηηθφ ρξεκαηννηθνλνκηθφ
θφζηνο θαη ηηο φπνηεο πηζαλέο πξφζζεηεο επηβαξχλζεηο.
Σα αλαινγηζηηθά θέξδε θαη νη δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο πξνζαξκνγέο κε βάζε ηα
ηζηνξηθά δεδνκέλα αλαγλσξίδνληαη ζην ζχλνιν ηνπο ζηα Λνηπά πλνιηθά Έζνδα.
γ) Παξνρέο ηεξκαηηζκνύ ηεο απαζρόιεζεο
Οη παξνρέο ηεξκαηηζκνχ ηεο απαζρφιεζεο θαηαβάιινληαη φηαλ νη εξγαδφκελνη απνρσξνχλ
πξηλ ηελ εκεξνκελία ζπληαμηνδνηήζεσο. Ζ Δηαηξία θαηαρσξεί απηέο ηηο παξνρέο φηαλ
δεζκεχεηαη, είηε φηαλ ηεξκαηίδεη ηελ απαζρφιεζε ππαξρφλησλ εξγαδνκέλσλ ζχκθσλα κε έλα
ιεπηνκεξέο πξφγξακκα γηα ην νπνίν δελ ππάξρεη πηζαλφηεηα απφζπξζεο, είηε φηαλ
πξνζθέξεη απηέο ηηο παξνρέο σο θίλεηξν γηα εζεινπζία απνρψξεζε. Παξνρέο ηεξκαηηζκνχ
ηεο απαζρφιεζεο πνπ νθείινληαη 12 κήλεο κεηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο πξνεμνθινχληαη.
ηελ πεξίπησζε ηεξκαηηζκνχ απαζρφιεζεο, πνπ ππάξρεη αδπλακία πξνζδηνξηζκνχ ησλ
εξγαδνκέλσλ πνπ ζα θάλνπλ ρξήζε απηψλ ησλ παξνρψλ, δελ γίλεηαη ινγηζηηθνπνίεζε αιιά
γλσζηνπνίεζε απηψλ σο ελδερφκελε ππνρξέσζε.

3.10 Κξαηηθέο επηρνξεγήζεηο
Ζ Δηαηξία αλαγλσξίδεη ηηο θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο νη νπνίεο ηθαλνπνηνχλ αζξνηζηηθά ηα εμήο
θξηηήξηα:
-

Τπάξρεη ηεθκαηξφκελε βεβαηφηεηα φηη ε επηρείξεζε έρεη ζπκκνξθσζεί ή πξφθεηηαη λα
ζπκκνξθσζεί κε ηνπο φξνπο ηεο επηρνξήγεζεο θαη

-

Τπάξρεη εχινγε βεβαηφηεηα φηη ην πνζφ ηεο επηρνξήγεζεο ζα εηζπξαρζεί.

Οη επηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνχλ έμνδα αλαγλσξίδνληαη κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν ζηα
απνηειέζκαηα κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ζπζρεηηζκνχ ησλ επηρνξεγήζεσλ κε ηα αληίζηνηρα
έμνδα ηα νπνία επηρνξεγνχλ.
Οη

επηρνξεγήζεηο

πνπ

αθνξνχλ

ζε

πεξηνπζηαθά

ζηνηρεία

αλαγλσξίδνληαη

«Μαθξνπξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο» σο έζνδν επνκέλσλ ρξήζεσλ θαη
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Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ κε βάζε ηελ αλακελφκελε σθέιηκε δηάξθεηα δσήο ηνπ
πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ επηρνξεγήζεθε.

3.11 Σξέρσλ θαη αλαβαιιόκελνο θόξνο εηζνδήκαηνο
Ο θφξνο εηζνδήκαηνο απνηειείηαη απφ ηνλ ηξέρσλ θφξν θαη ηνλ αλαβαιιφκελν θφξν, δειαδή
ηνλ θφξν ή ηηο θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα νηθνλνκηθά νθέιε πνπ
πξνθχπηνπλ ζηελ πεξίνδν αιιά έρνπλ ήδε θαηαινγηζηεί ή ζα θαηαινγηζηνχλ απφ ηηο
θνξνινγηθέο αξρέο ζε δηαθνξεηηθέο πεξηφδνπο. Ο θφξνο εηζνδήκαηνο αλαγλσξίδεηαη ζηα
απνηειέζκαηα

ρξήζεο,

εθηφο

ηνπ

θφξνπ

εθείλνπ

πνπ

αθνξά

ζπλαιιαγέο

πνπ

θαηαρσξήζεθαλ απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα, ζηελ νπνία πεξίπησζε θαηαρσξείηαη
απεπζείαο, θαηά αλάινγν ηξφπν, ζηα ίδηα θεθάιαηα.
Οη ηξέρνληεο θφξνη εηζνδήκαηνο πεξηιακβάλνπλ ηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ή θαη
απαηηήζεηο πξνο ηηο δεκνζηνλνκηθέο αξρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο πιεξσηένπο θφξνπο επί
ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο ηεο ρξήζεο θαη ηνπο ηπρφλ πξφζζεηνπο θφξνπο εηζνδήκαηνο
πνπ αθνξνχλ πξνεγνχκελεο ρξήζεηο.
Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηε κέζνδν ηεο ππνρξέσζεο πνπ
πξνθχπηεη απφ ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο θαη ηεο θνξνινγηθήο
βάζεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ. Αλαβαιιφκελνο θφξνο
εηζνδήκαηνο δελ ινγίδεηαη εάλ πξνθχπηεη απφ ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ
ή παζεηηθνχ ζε ζπλαιιαγή, εθηφο επηρεηξεκαηηθήο ζπλέλσζεο, ε νπνία φηαλ έγηλε ε
ζπλαιιαγή δελ επεξέαζε νχηε ην ινγηζηηθφ νχηε ην θνξνινγηθφ θέξδνο ή δεκία.
Ο

αλαβαιιφκελνο

θφξνο

πξνζδηνξίδεηαη

κε

ηνπο

θνξνινγηθνχο

ζπληειεζηέο

(θαη

θνξνινγηθνχο λφκνπο) πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί ή νπζηαζηηθά ζεζπηζηεί κέρξη ηελ εκεξνκελία
ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ θαη αλακέλεηαη λα εθαξκνζηνχλ φηαλ ην ζρεηηθφ ζηνηρείν
Δλεξγεηηθνχ ζα αλαθηεζεί ή ε ππνρξέσζε ζα δηαθαλνληζηεί. ε πεξίπησζε αδπλακίαο
ζαθνχο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ ρξφλνπ αλαζηξνθήο ησλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ εθαξκφδεηαη ν
θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο πνπ ηζρχεη θαηά ηελ επφκελε ηεο εκεξνκελίαο αλαθνξάο.
Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη θαηά ηελ έθηαζε ζηελ νπνία ζα
ππάξμεη κειινληηθφ θνξνινγεηέν θέξδνο γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο πξνζσξηλήο δηαθνξάο
πνπ δεκηνπξγεί ηελ αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε.

3.12 Πξνβιέςεηο
Πξνβιέςεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ε Δηαηξία :

17

ΚΑΘ Α.Δ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1.1 - 31.12.2017
-

έρεη παξνχζα λνκηθή ή ηεθκαηξφκελε δέζκεπζε σο απνηέιεζκα γεγνλφησλ ηνπ
παξειζφληνο

-

είλαη πηζαλφ φηη ζα απαηηεζεί εθξνή πφξσλ γηα ηνλ δηαθαλνληζκφ ηεο δέζκεπζεο

-

ην απαηηνχκελν, γηα ηε δηεπζέηεζε ηεο ππνρξέσζεο, πνζφ κπνξεί λα εθηηκεζεί αμηφπηζηα

Οη πξνβιέςεηο επαλεμεηάδνληαη ζε θάζε εκεξνκελία αλαθνξάο θαη πξνζαξκφδνληαη έηζη
ψζηε λα απεηθνλίδνπλ ηελ παξνχζα αμία ηνπ εμφδνπ πνπ αλακέλεηαη λα απαηηεζεί γηα ηνλ
δηαθαλνληζκφ ηεο ππνρξέσζεο. Αλ ε επίδξαζε ηεο ρξνληθήο αμίαο ηνπ ρξήκαηνο είλαη
ζεκαληηθή, νη πξνβιέςεηο ππνινγίδνληαη πξνεμνθιψληαο ηηο αλακελφκελεο κειινληηθέο
ηακεηαθέο ξνέο κε έλα ζπληειεζηή πξν θφξσλ, ν νπνίνο αληηθαηνπηξίδεη ηηο ηξέρνπζεο
εθηηκήζεηο ηεο αγνξάο γηα ηε ρξνληθή αμία ηνπ ρξήκαηνο, θαη φπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην,
ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη ζπγθεθξηκέλα κε ηελ ππνρξέσζε.
Οη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο δελ αλαγλσξίδνληαη ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο αιιά
γλσζηνπνηνχληαη, εθηφο εάλ ε πηζαλφηεηα κίαο εθξνήο πφξσλ πνπ ελζσκαηψλνπλ νηθνλνκηθά
νθέιε είλαη ειάρηζηε.
Δλδερφκελεο

απαηηήζεηο

δελ

αλαγλσξίδνληαη

ζηηο

Οηθνλνκηθέο

Καηαζηάζεηο

αιιά

γλσζηνπνηνχληαη φηαλ κία εηζξνή νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ είλαη πηζαλή.

3.13 Αλαγλώξηζε εζόδσλ
Σα έζνδα απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ησλ πσιήζεσλ αγαζψλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ,
πξν ΦΠΑ θαη ινηπψλ θφξσλ θαη κεηά ηηο εθπηψζεηο θαη επηζηξνθέο. Ζ αλαγλψξηζε ησλ
εζφδσλ γίλεηαη σο εμήο:
α) Παξνρή ππεξεζηώλ
Σα έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ ινγίδνληαη ηελ πεξίνδν πνπ παξέρνληαη νη ππεξεζίεο, κε
βάζε ην ζηάδην νινθιήξσζεο ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο ζε ζρέζε κε ην εθηηκψκελν
ζχλνιν ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ.
β) Έζνδα από ηόθνπο
Σα έζνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη βάζεη ρξνληθήο αλαινγίαο κε ηε ρξήζε ηνπ
πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ.
γ) Έζνδα από κηζζώζεηο αθηλήησλ
Σα

έζνδα

απφ

κηζζψζεηο

αθηλήησλ

αλαγλσξίδνληαη

ζε δεδνπιεπκέλε βάζε.
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3.14 Μηζζώζεηο
Μηζζψζεηο ζηηο νπνίεο νπζηαζηηθά φινη νη θίλδπλνη θαη ηα νθέιε ηεο ηδηνθηεζίαο δηαηεξνχληαη
απφ ηνπο εθκηζζσηέο ηαμηλνκνχληαη σο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο. Οη ινηπέο κηζζψζεηο
θαηαηάζζνληαη σο ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο.
Δθκηζζσηήο
Δηζπξάμεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο θαηαρσξνχληαη σο έζνδα κε βάζε
ηε ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο.
Σα πνζά πνπ νθείινληαη απφ κηζζσηέο βάζεη ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ θαηαρσξνχληαη σο
απαηηήζεηο κε πνζφ ίζν κε ηελ θαζαξή επέλδπζε ζηε κίζζσζε. Σα ζρεηηθά έζνδα
θαηαρσξνχληαη ζηελ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ

κε ηξφπν πνπ λα δίλεη κηα ζηαζεξή,

δηαρξνληθά, απφδνζε επί ηεο εθάζηνηε αλεμφθιεηεο θαζαξήο επέλδπζεο ηεο Δηαηξίαο.
Μηζζσηήο
Πιεξσκέο κηζζσκάησλ βάζεη ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ θαηαρσξνχληαη ζηα έμνδα κε βάζε ηε
ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο.
Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ θαηέρνληαη βάζεη ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ θαηαρσξνχληαη σο
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο Δηαηξίαο απνηηκψκελα, θαηά ηε ζχλαςε ηεο κίζζσζεο, ζηελ εχινγε
αμία ηνπο ή εθφζνλ είλαη κηθξφηεξε, ζηελ παξνχζα αμία ησλ ειάρηζησλ πιεξσηέσλ
κηζζσκάησλ. Ζ ζρεηηθή ππνρξέσζε ζηνλ εθκηζζσηή θαηαρσξείηαη ζηελ Καηάζηαζε
Οηθνλνκηθήο Θέζεο σο ππνρξέσζε απφ ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε. Οη κηζζσηηθέο πιεξσκέο
κεξίδνληαη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθφ έμνδν θαη ζε θαηαβνιή ππνρξέσζεο κε ηξφπν πνπ λα δίλεη
ζηαζεξφ επηηφθην ζην εθάζηνηε ππφινηπν ηεο ππνρξέσζεο. Σν ρξεκαηννηθνλνκηθφ έμνδν
θαηαρσξείηαη ζηα έμνδα εθηφο εάλ ζρεηίδεηαη άκεζα κε πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν.

3.15 Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα
Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ηεο Δηαηξίαο ηαμηλνκνχληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο κε βάζε
ηελ νπζία ηεο ζχκβαζεο θαη ηνλ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν απνθηήζεθαλ:
(α) Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκώκελα ζηελ εύινγε αμία ηνπο
κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ
Ζ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλεη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ ηθαλνπνηνχλ
νπνηαδήπνηε απφ ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο:
-

Καηέρνληαη γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο. Έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν
θαηέρεηαη γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο εάλ:
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i.

απνθηήζεθε ή δεκηνπξγήζεθε κε ζθνπφ ηελ πψιεζε ή ηελ επαλαγνξά ζην εγγχο
κέιινλ,

ii.

είλαη παξάγσγν (εθηφο απφ παξάγσγν πνπ είλαη ζπκβφιαην ρξεκαηννηθνλνκηθήο
εγγχεζεο ή πξνζδηνξηζκέλν θαη απνηειεζκαηηθφ κέζν αληηζηάζκηζεο).

-

Καηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε νξίζζεθαλ απφ ηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα ζηελ εχινγε αμία
κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ.

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απηήο ηεο θαηεγνξίαο πεξηιακβάλνληαη ζην
Κπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ εάλ θαηέρνληαη γηα εκπνξία ή εάλ αλακέλεηαη λα δηαθαλνληζηνχλ
εληφο 12 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ. Ζ Δηαηξία δελ είρε
ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απηήο ηεο θαηεγνξίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο.
(β) Γάλεηα θαη απαηηήζεηο
Πεξηιακβάλνπλ κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε πάγηεο ή
πξνζδηνξηζκέλεο πιεξσκέο, ηα νπνία δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγή αγνξά θαη δελ
ππάξρεη πξφζεζε εκπνξίαο ηνπο. Πεξηιακβάλνληαη ζην Κπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ εθηφο θαη
εάλ ιήγνπλ ζε δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ 12 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ησλ Οηθνλνκηθψλ
Καηαζηάζεσλ.
(γ) Γηαθξαηνύκελεο σο ηε ιήμε επελδύζεηο
Πεξηιακβάλεη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε πάγηεο ή
πξνζδηνξηζκέλεο πιεξσκέο θαη ζπγθεθξηκέλε ιήμε θαη ηα νπνία ε Δηαηξία έρεη ηελ πξφζεζε
θαη ηελ ηθαλφηεηα λα ηα δηαθξαηήζεη σο ηε ιήμε ηνπο. Ζ Δηαηξία δελ είρε ρξεκαηννηθνλνκηθά
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απηήο ηεο θαηεγνξίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο.
(δ) Γηαζέζηκα γηα πώιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Πεξηιακβάλεη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία δελ κπνξνχλ
λα εληαρζνχλ ζε θάπνηα απφ ηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο. Πεξηιακβάλνληαη ζηα κε
θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία εθφζνλ ε Γηνίθεζε δελ έρεη ηελ πξφζεζε λα ηα
ξεπζηνπνηήζεη κέζα ζε 12 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ. ηελ
θαηεγνξία απηή εληάζζεηαη ε ζπκκεηνρή ηεο Δηαηξίαο ζε εηζεγκέλα ρξεφγξαθα.
Οη αγνξέο θαη νη πσιήζεηο ησλ επελδχζεσλ θαηαρσξνχληαη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο
εκπνξηθήο ζπλαιιαγήο πνπ είλαη θαη ε εκεξνκελία πνπ ε Δηαηξία δεζκεχεηαη λα αγνξάζεη ή
λα πσιήζεη ην ζηνηρείν. Οη επελδχζεηο αξρηθά θαηαρσξνχληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο πιένλ
ησλ άκεζα επηξξηπηέσλ ζηε ζπλαιιαγή δαπαλψλ, κε εμαίξεζε ηα «Υξεκαηννηθνλνκηθά
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκψκελα ζηελ εχινγε αμία ηνπο κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ» φπνπ
νη άκεζα επηξξηπηέεο δαπάλεο ζπλαιιαγήο αλαγλσξίδνληαη σο έμνδν ζηα απνηειέζκαηα ηεο
πεξηφδνπ.
20

ΚΑΘ Α.Δ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1.1 - 31.12.2017

Οη επελδχζεηο δηαγξάθνληαη φηαλ ην δηθαίσκα ζηηο ηακεηαθέο ξνέο απφ ηηο επελδχζεηο ιήγεη ή
κεηαβηβάδεηαη θαη ε Δηαηξία έρεη κεηαβηβάζεη νπζησδψο φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηα νθέιε
πνπ ζπλεπάγεηαη ε ηδηνθηεζία.
Σα «Γηαζέζηκα γηα πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία» απνηηκνχληαη ζηελ
εχινγε αμία ηνπο θαη ηα ζρεηηθά θέξδε ή δεκίεο θαηαρσξνχληαη κέζσ ησλ Λνηπψλ πλνιηθψλ
Δζφδσλ ζε μερσξηζηφ απνζεκαηηθφ ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ κέρξη ηα ζηνηρεία απηά λα
πσιεζνχλ ή λα ραξαθηεξηζζνχλ σο απνκεησκέλα. Καηά ηελ πψιεζε ή φηαλ ραξαθηεξηζζνχλ
σο απνκεησκέλα, ηα ζπζζσξεπκέλα θέξδε ή νη δεκίεο κεηαθέξνληαη ζηελ Καηάζηαζε
Απνηειεζκάησλ.
Οη

εχινγεο

αμίεο

ησλ

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ

πεξηνπζηαθψλ

ζηνηρείσλ

πνπ

είλαη

δηαπξαγκαηεχζηκα ζε ελεξγφ αγνξά πξνζδηνξίδνληαη απφ ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο ηνπο. Γηα ηα κε
δηαπξαγκαηεχζηκα ζηνηρεία νη εχινγεο αμίεο πξνζδηνξίδνληαη κε ηε ρξήζε ηερληθψλ
απνηίκεζεο, φπσο αλάιπζε πξφζθαησλ ζπλαιιαγψλ, ζπγθξίζηκσλ ζηνηρείσλ πνπ
δηαπξαγκαηεχνληαη θαη πξνεμφθιεζε ηακεηαθψλ ξνψλ. Οη κε δηαπξαγκαηεχζηκνη ζε ελεξγφ
αγνξά ζπκκεηνρηθνί ηίηινη πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί ζηελ θαηεγνξία «Γηαζέζηκα πξνο πψιεζε
ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία» θαη ησλ νπνίσλ ε εχινγε αμία δελ είλαη δπλαηφλ λα επηκεηξεζεί
κε αμηνπηζηία απνηηκνχληαη ζην θφζηνο θηήζεο ηνπο.
Σα «Γάλεηα θαη νη απαηηήζεηο» θαη νη «Γηαθξαηνχκελεο σο ηε ιήμε επελδχζεηο»,
κεηαγελέζηεξα απνηηκνχληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο κε ηε ρξήζε ηνπ πξαγκαηηθνχ
επηηνθίνπ.
ε θάζε εκεξνκελία Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ε Δηαηξία εθηηκά αλ ππάξρνπλ αληηθεηκεληθέο
ελδείμεηο πνπ λα νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα δηαζέζηκα γηα πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία είλαη απνκεησκέλα. Γηα ηνπο ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο πνπ έρνπλ
ηαμηλνκεζεί σο «Γηαζέζηκα γηα πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία», ηέηνηα έλδεημε ζπληζηά
ε ζεκαληηθή κείσζε ηεο εχινγεο αμίαο ζε ζρέζε κε ην θφζηνο θηήζεσο ή ε παξαηεηακέλε
κείσζε ηεο εχινγεο αμίαο θάησ ηνπ θφζηνπο. Αλ ζηνηρεηνζεηείηαη απνκείσζε ε ζσξεπκέλε
ζηα Ίδηα Κεθάιαηα δεκία, πνπ είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ θφζηνπο θηήζεσο θαη εχινγεο αμίαο,
κεηαθέξεηαη ζηελ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ. Οη δεκίεο απνκείσζεο ησλ ζπκκεηνρηθψλ
ηίηισλ πνπ θαηαρσξνχληαη ζηελ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ δελ αλαζηξέθνληαη κέζσ ησλ
απνηειεζκάησλ.

(ε) πκςεθηζκόο απαηηήζεσλ - ππνρξεώζεσλ
Ο ζπκςεθηζκφο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κε ππνρξεψζεηο θαη ε
απεηθφληζε ηνπ θαζαξνχ πνζνχ ζηελ Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο πξαγκαηνπνηείηαη κφλν
εθφζνλ ππάξρεη λφκηκν δηθαίσκα γηα ζπκςεθηζκφ θαη ππάξρεη πξφζεζε γηα δηαθαλνληζκφ ηνπ
θαζαξνχ πνζνχ πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ ζπκςεθηζκφ ή γηα ηαπηφρξνλν δηαθαλνληζκφ.
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3.16 Κέξδε / (Εεκίεο) αλά κεηνρή
Σα βαζηθά θέξδε/(δεκίεο) αλά κεηνρή ππνινγίδνληαη δηαηξψληαο ηα θαζαξά θέξδε/(δεκίεο)
πνπ αλαινγνχλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξίαο κε ην κέζν ζηαζκηζκέλν αξηζκφ θνηλψλ κεηνρψλ
πνπ είλαη ζε θπθινθνξία θαηά ηε δηάξθεηα θάζε έηνπο.
Σα απνκεησκέλα θέξδε/(δεκίεο) αλά κεηνρή ππνινγίδνληαη δηαηξψληαο ην θαζαξφ θέξδνο /
(δεκία) πνπ απνδίδεηαη ζηνπο κεηφρνπο ηεο

Δηαηξίαο (αθνχ απηφ πξνζαξκνζηεί κε ηηο

επηδξάζεηο φισλ ησλ δπλεηηθψλ ηίηισλ κεηαηξέςηκσλ ζε κεηνρέο) κε ην κέζν ζηαζκηζκέλν
αξηζκφ ησλ κεηνρψλ ζε θπθινθνξία θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο (πξνζαξκνζκέλν γηα ηελ
επίδξαζε φισλ ησλ δπλεηηθψλ ηίηισλ κεηαηξέςηκσλ ζε κεηνρέο).

3.17 Γηαλνκή κεξηζκάησλ
Ζ δηαλνκή ησλ κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξίαο θαηαρσξείηαη σο ππνρξέσζε ζηηο
Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο, φηαλ ε δηαλνκή εγθξίλεηαη απφ ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ
κεηφρσλ.
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4. εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη θξίζεηο ηεο Γηνηθήζεσο
Ζ ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Α. απαηηεί φπσο ε Γηνίθεζε
ηεο Δηαηξίαο πξνβαίλεη ζηε δηελέξγεηα εθηηκήζεσλ, θξίζεσλ θαη παξαδνρψλ πνπ επεξεάδνπλ
ηα πνζά ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνχ θαη Παζεηηθνχ, ηε γλσζηνπνίεζε ελδερφκελσλ
απαηηήζεσλ

θαη

ππνρξεψζεσλ

θαηά

ηελ

εκεξνκελία

ζχληαμήο

ησλ

Οηθνλνκηθψλ

Καηαζηάζεσλ θαζψο θαη ηα παξνπζηαδφκελα έζνδα θαη έμνδα θαηά ηελ ππφ εμέηαζε ρξήζε.
Παξά ην γεγνλφο φηη απηνί νη ππνινγηζκνί βαζίδνληαη ζηε βέιηηζηε γλψζε ηεο Γηνίθεζεο ζε
ζρέζε κε ηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο θαη πεξηζηάζεηο, ηα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα ελδέρεηαη
ηειηθά λα δηαθέξνπλ απφ απηνχο ηνπο ππνινγηζκνχο.
Οη εθηηκήζεηο θαη θξίζεηο ηεο Γηνίθεζεο επαλεμεηάδνληαη δηαξθψο θαη βαζίδνληαη ζε ηζηνξηθά
δεδνκέλα θαη πξνζδνθίεο γηα κειινληηθά γεγνλφηα, πνπ θξίλνληαη εχινγεο ζχκθσλα κε ηα
ηζρχνληα.
Οη ηνκείο νη νπνίνη απαηηνχλ πςειφηεξνπ βαζκνχ θξίζε θαη φπνπ νη παξαδνρέο θαη νη
εθηηκήζεηο είλαη ζεκαληηθέο γηα ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο παξαηίζεληαη θαησηέξσ:

Πξνβιέςεηο γηα εκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο
Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο πξνβαίλεη ζε πεξηνδηθή επαλεθηίκεζε ηεο επάξθεηαο ηεο πξφβιεςεο
ζρεηηθά κε ηηο επηζθαιείο απαηηήζεηο. Καηά ηελ εθηίκεζε ηνπ κε εηζπξάμηκνπ πνζνχ
ιακβάλνληαη ππφςε ε πνξεία ηπρφλ δηθαζηηθψλ ελεξγεηψλ θαη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή
θαηάζηαζε ηνπ πειάηε.

Ωθέιηκεο δσέο ησλ ελζώκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ, ησλ επελδύζεσλ ζε αθίλεηα θαζώο
θαη ησλ άπισλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ
Ζ Γηνίθεζε πξνβαίλεη ζε νξηζκέλεο εθηηκήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ σθέιηκε δσή ησλ
απνζβεζηέσλ παγίσλ. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο παξαηίζεληαη ζηελ παξάγξαθν 3.2, 3.3 θαη
3.4.
Πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρώλ
Ζ ππνρξέσζε ηεο θαζνξηζκέλεο παξνρήο ππνινγίδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο αλαινγηζηηθέο
εθηηκήζεηο, θαηά ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη παξαδνρέο γηα ηνπο πξνεμνθιεηηθνχο
ζπληειεζηέο, ην ξπζκφ αχμεζεο ησλ κηζζψλ θαη ηα πνζνζηά ζλεζηκφηεηαο. Λφγσ ηεο
καθξνρξφληαο θχζεο ησλ πξνγξακκάησλ, νη παξαδνρέο απηέο ππφθεηληαη ζε ζεκαληηθή
αβεβαηφηεηα (εκείσζε 24).
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5. Νέα πξόηππα, δηεξκελείεο θαη ηξνπνπνίεζε πθηζηάκελσλ πξνηύπσλ

5.1 Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθά από ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2017
ΓΛΠ 7 (Σξνπνπνηήζεηο) Γλσζηνπνηήζεηο
Οη ηξνπνπνηήζεηο εηζάγνπλ ππνρξεσηηθέο γλσζηνπνηήζεηο πνπ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο
ρξήζηεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα αμηνινγήζνπλ ηηο κεηαβνιέο ησλ
ππνρξεψζεσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.

ΓΛΠ 12 (Σξνπνπνηήζεηο) «Αλαγλώξηζε αλαβαιιόκελσλ θνξνινγηθώλ απαηηήζεσλ ζε
κε πξαγκαηνπνηεζείζεο δεκηέο»
Οη ηξνπνπνηήζεηο δηεπθξηλίδνπλ ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ζρεηηθά κε ηελ αλαγλψξηζε
αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ ζε κε πξαγκαηνπνηεζείζεο δεκηέο πνπ έρνπλ
πξνθχςεη απφ δάλεηα πνπ επηκεηξψληαη ζηελ εχινγε αμία.
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5.2

Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθά γηα κεηαγελέζηεξεο πεξηόδνπο θαη δελ

έρνπλ εθαξκνζηεί λσξίηεξα από ηελ Δηαηξεία

ΓΠΥΑ 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα» θαη κεηαγελέζηεξεο ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΥΑ 9
θαη ΓΠΥΑ 7 (εθαξκόδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά
ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2018)
Σν ΓΠΥΑ 9 αληηθαζηζηά ηηο πξφλνηεο ηνπ ΓΛΠ 39 πνπ αθνξνχλ ζηελ ηαμηλφκεζε θαη
επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
ππνρξεψζεσλ θαη ζπκπεξηιακβάλεη επίζεο έλα κνληέιν αλακελφκελσλ πηζησηηθψλ δεκηψλ ην
νπνίν αληηθαζηζηά ην κνληέιν ησλ πξαγκαηνπνηεκέλσλ πηζησηηθψλ δεκηψλ πνπ εθαξκφδεηαη
ζήκεξα. Σν ΓΠΥΑ 9 θαζηεξψλεη κία πξνζέγγηζε ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο βαζηδφκελε ζε
αξρέο θαη αληηκεησπίδεη αζπλέπεηεο θαη αδπλακίεο ζην ηξέρσλ κνληέιν ηνπ ΓΛΠ 39.
Ζ Δηαηξία ζα εθαξκφζεη ην πξφηππν απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2018 αλαδξνκηθά,

ρσξίο λα

αλαζεσξήζεη ηηο ζπγθξηηηθέο πιεξνθνξίεο ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ.
Ζ Δηαηξία δελ έρεη εθαξκφζεη ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο θαζψο δελ έρεη ηέηνηα ρξεκαηννηθνλνκηθά
πξντφληα, ζπλεπψο ε εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ ηνπ ΓΠΥΑ 9 δελ ζα έρεη θακία
επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο.
ηε ρξήζε 2017, Ζ Δηαηξία εμέηαζε ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ
ηακεηαθψλ ξνψλ γηα ηελ ηαμηλφκεζε θαη επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ
αμηνινγψληαο φηη νη δηαηάμεηο ηνπ λένπ ΓΠΥΑ 9 δελ επεξεάδνπλ ηελ ηαμηλφκεζε θαη ηελ
επηκέηξεζε ησλ εκπνξηθψλ θαη άιισλ απαηηήζεσλ ηεο Δηαηξίαο, πνπ ζα ζπλερίδνπλ λα
απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο, κε βάζε ηηο παξφκνηεο δηαηάμεηο ηνπ ΓΛΠ 39.
Δπίζεο, ε Γηνίθεζε εμέηαζε ηελ επίδξαζε ηνπ λένπ κνληέινπ απνκείσζεο. Ζ Δηαηξία
αμηνιφγεζε φηη νη εκπνξηθέο απαηηήζεηο ηεο θαη ηα ινηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία ηεο έρνπλ γεληθά ρακειφ πηζησηηθφ θίλδπλν.
ΓΠΥΑ 9 (Σξνπνπνηήζεηο) «Γηθαηώκαηα πξόσξεο απνπιεξσκήο κε θαηαβνιή
αξλεηηθήο πνηλήο εμόθιεζεο» (εθαξκόδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ
μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2019)
Οη ηξνπνπνηήζεηο παξέρνπλ ζηηο εηαηξείεο ηελ δπλαηφηεηα, εθφζνλ πιεξνχλ κία ζπγθεθξηκέλε
ζπλζήθε, λα επηκεηξνχλ ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία κε δηθαίσκα πξφσξεο απνπιεξσκήο θαη
θαηαβνιή αξλεηηθήο πνηλήο εμφθιεζεο (negativecompensation) ζην αλαπφζβεζην θφζηνο ε
ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ ινηπψλ ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ αληί ζηελ εχινγε αμία κέζσ
απνηειεζκάησλ. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
ΓΠΥΑ 15 «Έζνδα από πκβόιαηα κε Πειάηεο» (εθαξκόδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο
πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2018)
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θνπφο ηνπ πξνηχπνπ είλαη λα παξέρεη έλα εληαίν, θαηαλνεηφ κνληέιν αλαγλψξηζεο ησλ
εζφδσλ απφ φια ηα ζπκβφιαηα κε πειάηεο ψζηε λα βειηηψζεη ηε ζπγθξηζηκφηεηα κεηαμχ
εηαηξεηψλ ηνπ ίδηνπ θιάδνπ, δηαθνξεηηθψλ θιάδσλ θαη δηαθνξεηηθψλ θεθαιαηαγνξψλ.
Πεξηιακβάλεη ηηο αξρέο πνπ πξέπεη λα εθαξκφζεη κία νηθνλνκηθή νληφηεηα γηα λα πξνζδηνξίζεη
ηελ επηκέηξεζε ησλ εζφδσλ θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο αλαγλψξηζήο ηνπο. Ζ βαζηθή αξρή είλαη
φηη κία νηθνλνκηθή νληφηεηα ζα αλαγλσξίζεη ηα έζνδα κε ηξφπν πνπ λα απεηθνλίδεη ηε
κεηαβίβαζε ησλ αγαζψλ ή ππεξεζηψλ ζηνπο πειάηεο ζην πνζφ ην νπνίν αλακέλεη λα δηθαηνχηαη
ζε αληάιιαγκα γηα απηά ηα αγαζά ή ηηο ππεξεζίεο.
Ζ Δηαηξία ζα πηνζεηήζεη ην πξφηππν ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2018 ρξεζηκνπνηψληαο ηελ
ηξνπνπνηεκέλε αλαδξνκηθή κέζνδν, δειαδή ε επίδξαζε απφ ηε κεηάβαζε ζα αλαγλσξηζηεί
ζπζζσξεπηηθά ζηα «Κέξδε εηο λέν», ελψ ηα ζπγθξηηηθά πνζά δελ ζα επαλαδηαηππσζνχλ.
ΓΠΥΑ 16 «Μηζζώζεηο» (εθαξκόδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ
ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2019)
Σν ΓΠΥΑ 16 εθδφζεθε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2016 θαη αληηθαζηζηά ην ΓΛΠ 17. θνπφο ηνπ
πξνηχπνπ είλαη λα εμαζθαιίζεη φηη νη κηζζσηέο θαη νη εθκηζζσηέο παξέρνπλ ρξήζηκε
πιεξνθφξεζε πνπ παξνπζηάδεη εχινγα ηελ νπζία ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ αθνξνχλ κηζζψζεηο.
Σν ΓΠΥΑ 16 εηζάγεη έλα εληαίν κνληέιν γηα ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ απφ ηελ πιεπξά ηνπ κηζζσηή,
ην νπνίν απαηηεί ν κηζζσηήο λα αλαγλσξίδεη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο γηα φιεο ηηο
ζπκβάζεηο κηζζψζεσλ κε δηάξθεηα άλσ ησλ 12 κελψλ, εθηφο εάλ ην ππνθείκελν πεξηνπζηαθφ
ζηνηρείν είλαη κε ζεκαληηθήο αμίαο. ρεηηθά κε ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ απφ ηελ πιεπξά ηνπ
εθκηζζσηή, ην ΓΠΥΑ 16 ελζσκαηψλεη νπζηαζηηθά ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΓΛΠ 17. Δπνκέλσο, ν
εθκηζζσηήο ζπλερίδεη λα θαηεγνξηνπνηεί ηηο ζπκβάζεηο κηζζψζεσλ ζε ιεηηνπξγηθέο θαη
ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο, θαη λα αθνινπζεί δηαθνξεηηθφ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ γηα θάζε ηχπν
ζχκβαζεο.
ην ζηάδην απηφ, ε Δηαηξία δελ κπνξεί λα εθηηκήζεη ηηο επηπηψζεηο ηνπ λένπ πξνηχπνπ ζηηο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο θαζψο δελ έρεη νξηζηηθνπνηήζεη φιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο
αμηνιφγεζήο ηεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ΓΥΠΑ 16. Ζ Δηαηξία ζρεδηάδεη λα πηνζεηήζεη ην λέν
πξφηππν ηελ εκεξνκελία πνπ πξέπεη λα εθαξκνζηεί (1.1.2019).
ΓΠΥΑ 2 (Σξνπνπνηήζεηο) «Σαμηλόκεζε θαη επηκέηξεζε ζπλαιιαγώλ πνπ αθνξνύλ
παξνρέο πνπ εμαξηώληαη από ηελ αμία ησλ κεηνρώλ» (εθαξκόδεηαη ζηηο εηήζηεο
ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2018)
Ζ ηξνπνπνίεζε παξέρεη δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηελ βάζε επηκέηξεζεο φζνλ αθνξά παξνρέο
πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ θαη δηαθαλνλίδνληαη ζε κεηξεηά θαη ηνλ ινγηζηηθφ
ρεηξηζκφ ζρεηηθά κε ηξνπνπνηήζεηο ζε φξνπο πνπ κεηαβάιινπλ κία παξνρή πνπ δηαθαλνλίδεηαη
ζε κεηξεηά ζε παξνρή πνπ δηαθαλνλίδεηαη ζε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο. Δπηπιένλ εηζάγνπλ κία
εμαίξεζε φζνλ αθνξά ηηο αξρέο ηνπ ΓΠΥΑ 2 κε βάζε ηελ νπνία κία παξνρή ζα πξέπεη λα
αληηκεησπίδεηαη ζαλ λα επξφθεηην λα δηαθαλνληζηεί εμ νινθιήξνπ ζε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο,
ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ν εξγνδφηεο ππνρξενχηαη λα παξαθξαηά έλα πνζφ πξνο θάιπςε ησλ
θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ παξνρέο πνπ εμαξηψληαη
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απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ θαη λα ην απνδίδεη ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο. Οη ηξνπνπνηήζεηο δελ
έρνπλ πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
ΓΠΥΑ 4 (Σξνπνπνηήζεηο) «Δθαξκνγή ηνπ ΓΠΥΑ 9 Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ζην ΓΠΥΑ
4 Αζθαιηζηήξηα ζπκβόιαηα» (εθαξκόδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ
μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2018)
Οη ηξνπνπνηήζεηο εηζάγνπλ δχν πξνζεγγίζεηο. Σν ηξνπνπνηεκέλν πξφηππν ζα: α) παξέρεη ηελ
επηινγή ζε φιεο ηηο νληφηεηεο πνπ εθδίδνπλ αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα λα αλαγλσξίδνπλ ζηα
ινηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα θαη φρη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ηηο ηπρφλ απνθιίζεηο πνπ
ζα πξνθχςνπλ ιφγσ ηεο εθαξκνγήο ηνπ ΓΠΥΑ 9 πξηλ ηελ έθδνζε ηνπ λένπ πξνηχπνπ γηα ηα
αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα, θαη β) παξέρεη ζηηο νληφηεηεο, νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ νπνίσλ
αθνξνχλ θπξίσο ηνλ θιάδν ησλ αζθαιίζεσλ, ηελ επηινγή γηα πξνζσξηλή απαιιαγή απφ ηελ
εθαξκνγή ηνπ ΓΠΥΑ 9 έσο ην 2021. Οη νληφηεηεο νη νπνίεο ζα αλαβάινπλ ηελ εθαξκνγή ηνπ
ΓΠΥΑ 9, ζα ζπλερίζνπλ λα εθαξκφδνπλ ην ππάξρνλ πξφηππν ΓΛΠ 39 γηα ηα
ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα.
ΓΛΠ 40 (Σξνπνπνηήζεηο) «Μεηαθνξέο επελδπηηθώλ αθηλήησλ» (εθαξκόδεηαη ζηηο
εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2018)
Οη ηξνπνπνηήζεηο δηεπθξηλίδνπλ φηη πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κεηαθνξά
πξνο ή απφ ηα επελδπηηθά αθίλεηα ζα πξέπεη λα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί αιιαγή ζηε ρξήζε.
Πξνθεηκέλνπ λα ζεσξεζεί φηη έρεη επέιζεη αιιαγή ζηελ ρξήζε ελφο αθηλήηνπ, ζα πξέπεη λα
αμηνινγεζεί θαηά πφζν ην αθίλεην πιεξνί ηνλ νξηζκφ θαη ε αιιαγή ζηε ρξήζε λα κπνξεί λα
ηεθκεξησζεί. Οη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
IAS
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(Σξνπνπνηήζεηο)

«Μαθξνπξόζεζκεο

ζπκκεηνρέο

ζε

ζπγγελείο

θαη

θνηλνπξαμίεο» (εθαξκόδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή
κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2019)
Οη

ηξνπνπνηήζεηο

δηεπθξηλίδνπλ

φηη

νη

νληφηεηεο

πξέπεη

λα

ινγηζηηθνπνηνχλ

ηηο

καθξνπξφζεζκεο ζπκκεηνρέο ηνπο ζε κία ζπγγελή εηαηξεία ή θνηλνπξαμία - ζηηο νπνίεο δελ
εθαξκφδεηαη ε κέζνδνο ηεο θαζαξήο ζέζεο - κε βάζε ην ΓΠΥΑ 9. Οη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ
πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Π 22 «πλαιιαγέο ζε μέλν λόκηζκα θαη πξνθαηαβνιέο» (εθαξκόδεηαη ζηηο
εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2018)
Ζ Γηεξκελεία παξέρεη θαζνδήγεζε ζρεηηθά κε πσο πξνζδηνξίδεηαη ε εκεξνκελία ηεο
ζπλαιιαγήο φηαλ εθαξκφδεηαη ην πξφηππν πνπ αθνξά ηηο ζπλαιιαγέο ζε μέλν λφκηζκα, ΓΛΠ
21. Ζ Γηεξκελεία έρεη εθαξκνγή φηαλ κία νληφηεηα είηε θαηαβάιεη, είηε εηζπξάηηεη
πξνθαηαβνιηθά ηίκεκα γηα ζπκβάζεηο πνπ εθθξάδνληαη ζε μέλν λφκηζκα. Ζ Γηεξκελεία δελ έρεη
πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.

27

ΚΑΘ Α.Δ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1.1 - 31.12.2017
Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Π

23

«Αβεβαηόηεηα ζρεηηθά κε ηνλ

ρεηξηζκό

ζεκάησλ θνξνινγίαο

εηζνδήκαηνο» (εθαξκόδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά
ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2019)
Ζ Γηεξκελεία παξέρεη επεμεγήζεηο σο πξνο ηελ αλαγλψξηζε θαη επηκέηξεζε ηνπ ηξέρνληνο θαη
αλαβαιιφκελνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο φηαλ ππάξρεη αβεβαηφηεηα ζρεηηθά κε ηελ θνξνινγηθή
αληηκεηψπηζε θάπνησλ ζηνηρείσλ. Σν Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Π 23 έρεη εθαξκνγή ζε φιεο ηηο πηπρέο ηεο
ινγηζηηθνπνίεζεο

ηνπ

θφξνπ

εηζνδήκαηνο

φηαλ

ππάξρεη

ηέηνηα

αβεβαηφηεηα,

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θνξνινγεηένπ θέξδνπο/δεκηάο, ηεο θνξνινγηθήο βάζεο ησλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ, ηα θνξνινγηθά θέξδε θαη θνξνινγηθέο δεκηέο θαη
ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο. Ζ Γηεξκελεία δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή
Έλσζε.
Δηήζηεο βειηηώζεηο ζε ΓΠΥΑ (Κύθινο 2014 – 2016)
Οη ηξνπνπνηήζεηο πνπ παξαηίζεληαη παξαθάησ πεξηγξάθνπλ ηηο βαζηθέο αιιαγέο ζε δχν
Πξφηππα. Οη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
ΓΠΥΑ 12 «Γλσζηνπνίεζε ζπκκεηνρήο ζε άιιεο νηθνλνκηθέο νληόηεηεο»
H ηξνπνπνίεζε παξέρεη δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ην φηη ε ππνρξέσζε γηα παξνρή ησλ
γλσζηνπνηήζεσλ ηνπ ΓΠΥΑ 12 έρεη εθαξκνγή ζε ζπκκεηνρέο ζε νληφηεηεο πνπ έρνπλ
θαηεγνξηνπνηεζεί σο δηαθξαηνχκελεο πξνο πψιεζε, εθηφο ηεο ππνρξέσζεο γηα παξνρή
ζπλνπηηθήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο
ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2017.
ΓΛΠ 28 «πκκεηνρέο ζε ζπγγελείο θαη θνηλνπξαμίεο»
Οη ηξνπνπνηήζεηο παξέρνπλ δηεπθξηλήζεηο σο πξνο ην φηη φηαλ νη νξγαληζκνί δηαρείξηζεο
επελδχζεσλ θεθαιαίσλ, ηα ακνηβαία θεθάιαηα, θαη νληφηεηεο κε παξφκνηεο δξαζηεξηφηεηεο
εθαξκφδνπλ ηελ επηινγή λα επηκεηξνχλ ηηο ζπκκεηνρέο ζε ζπγγελείο ή θνηλνπξαμίεο ζε εχινγε
αμία κέζσ απνηειεζκάησλ, απηή ε επηινγή ζα πξέπεη λα γίλεη μερσξηζηά γηα θάζε ζπγγελή ή
θνηλνπξαμία θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο
πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2018.
Δηήζηεο βειηηώζεηο ζε ΓΠΥΑ (Κύθινο 2015 – 2017) (εθαξκόδνληαη ζηηο εηήζηεο
ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2019)
Οη ηξνπνπνηήζεηο πνπ παξαηίζεληαη παξαθάησ πεξηιακβάλνπλ αιιαγέο ζε ηέζζεξα Πξφηππα.
Οη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
ΓΠΥΑ 3 «πλελώζεηο επηρεηξήζεσλ»
Οη ηξνπνπνηήζεηο δηεπθξηλίδνπλ πσο κία νληφηεηα επαλακεηξά ην πνζνζηφ πνπ θαηείρε
πξνεγνπκέλσο ζε κία απφ θνηλνχ ειεγρφκελε δξαζηεξηφηεηα φηαλ απνθηά ηνλ έιεγρν ηεο
επηρείξεζεο απηήο.
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ΓΠΥΑ 11 «Από θνηλνύ ζπκθσλίεο»
Οι ηποποποιήζειρ διεςκπινίζοςν πωρ μία ονηόηηηα δεν επαναμεηπά ηο ποζοζηό πος
καηείσε πποηγοςμένωρ ζε μία από κοινού ελεγσόμενη δπαζηηπιόηηηα όηαν αποκηά
από κοινού έλεγσο ζηην επισείπηζη αςηή.
ΓΛΠ 12 «Φόξνη εηζνδήκαηνο»
Οι

ηποποποιήζειρ

διεςκπινίζοςν

πωρ

μία

ονηόηηηα

λογιζηικοποιεί

όλερ

ηιρ

επιπηώζειρ ζηο θόπο ειζοδήμαηορ από πληπωμέρ μεπιζμάηων με ηον ίδιο ηπόπο.
ΓΛΠ 23 «Κόζηνο δαλεηζκνύ»
Οι ηποποποιήζειρ διεςκπινίζοςν πωρ μία ονηόηηηα σειπίζεηαι ωρ μέπορ ηος γενικού
δανειζμού οποιοδήποηε δάνειο αναλήθθηκε ειδικά για ηην ανάπηςξη ενόρ
πεπιοςζιακού ζηοισείος όηαν ηο ζηοισείο αςηό είναι έηοιμο για ηη σπήζη ηην οποία
πποοπίζεηαι ή ηην πώληζή ηος.
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6. Κύθινο εξγαζηώλ
Ο θχθινο εξγαζηψλ ηεο Δηαηξίαο αλαιχεηαη σο αθνινχζσο:
1.1-31.12.2017

1.1-31.12.2016

Έζνδα κηζζσκάησλ

2.066.099,54

2.032.267,52

Γηθαηψκαηα εηζφδνπ

1.064.560,44

1.083.486,64

57.498,18

51.604,84

Δθπηψζεηο εζφδσλ κηζζσκάησλ

(179.955,55)

(173.405,49)

ύλνιν

3.008.202,61

2.993.953,51

Σφθνη ππεξεκεξίαο

7. Μεξηζκόο εμόδσλ θαηά ιεηηνπξγία
Ζ θαηαλνκή ησλ εμφδσλ θαηά θέληξν θφζηνπο (θφζηνο πσιήζεσλ, έμνδα δηνηθεηηθήο
ιεηηνπξγίαο θαη έμνδα ιεηηνπξγίαο δηάζεζεο) έρεη σο εμήο :

Υξήζε 2017

Κόζηνο

Πεξηγξαθή Λνγαξηαζκνύ

Πσιήζεσλ

Γηνίθεζε

Γηάζεζε

ύλνιν

Ακνηβέο & Έμνδα πξνζσπηθνχ

327.710,77

88.262,31

6.334,62

422.307,70

Ακνηβέο ηξίησλ

500.740,90

134.864,50

9.679,27

645.284,67

Παξνρέο ηξίησλ

312.005,27

84.032,35

6.031,03

402.068,65

Φφξνη ηέιε

402.491,14

108.402,90

7.780,11

518.674,15

78.061,54

21.024,30

1.508,92

100.594,76

810.022,93

218.163,39

15.657,66

1.043.843,98

2.431.032,55

654.749,75

46.991,61

3.132.773,91

Γηάθνξα έμνδα
Απνζβέζεηο παγίσλ
ύλνιν

Υξήζε 2016

Κόζηνο

Πεξηγξαθή Λνγαξηαζκνύ

Πσιήζεσλ

Γηνίθεζε

Γηάζεζε

ύλνιν

Ακνηβέο & Έμνδα πξνζσπηθνχ

315.771,87

85.046,80

6.103,84

406.922,51

Ακνηβέο ηξίησλ

484.329,51

130.444,42

9.362,04

624.135,97

Παξνρέο ηξίησλ

268.243,74

72.246,06

5.185,12

345.674,92

Φφξνη ηέιε

387.822,43

104.452,17

7.496,57

499.771,17

64.723,16

17.431,88

1.251,09

83.406,13

807.584,52

217.506,66

15.610,53

1.040.701,71

2.328.475,23

627.127,99

45.009,19

3.000.612,41

Γηάθνξα έμνδα
Απνζβέζεηο παγίσλ
ύλνιν
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8. Κόζηνο κηζζνδνζίαο
Σν θφζηνο κηζζνδνζίαο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ αλσηέξσ Καηάζηαζε πλνιηθνχ
Δηζνδήκαηνο αλαιχεηαη σο εμήο:

Μηζζνί

1.1-31.12.2017

1.1-31.12.2016

324.203,52

314.843,20

Παξεπφκελεο παξνρέο

5.299,97

5.644,40

Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο

88.197,03

81.927,06

6.219,33

6.324,57

423.919,85

408.739,23

Πξφβιεςε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ (εκείσζε 24)
ύλνιν

To θφζηνο κηζζνδνζίαο έρεη επηβαξχλεη ηελ Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο σο εμήο:

1.1-31.12.2017

1.1-31.12.2016

327.710,77

315.771,87

Έμνδα Γηνίθεζεο

88.262,31

85.046,80

Έμνδα Γηάζεζεο

6.334,62

6.103,84

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα (εκείσζε 11)

1.612,15

1.816,72

423.919,85

408.739,23

Κφζηνο πσιήζεσλ

ύλνιν

Ο αξηζκφο ηνπ απαζρνινπκέλνπ πξνζσπηθνχ ηεο Δηαηξίαο έρεη σο αθνινχζσο:
Άηνκα
31.12.2017

31.12.2016

Γηνηθεηηθφ Πξνζσπηθφ

15

15

Σερληθφ Πξνζσπηθφ

4

4

Ννκηθφο χκβνπινο
ύλνιν

1
20

1
20

9. Απνζβέζεηο
Οη απνζβέζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ αλσηέξσ Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο
αλαιχνληαη σο εμήο:
Κόζηνο
πσιήζεσλ
135.202,03

Γηνίθεζε
36.413,95

Γηάζεζε
2.613,44

ύλνιν
174.229,42

16.548,37

4.456,97

319,88

21.325,22

Αθίλεηα γηα επέλδπζε (εκείσζε 16)

658.272,53

177.292,47

12.724,34

848.289,34

ύλνιν

810.022,93

218.163,39

15.657,66

1.043.843,98

Πεξίνδνο 1.1 - 31.12.2017
Δλζψκαηα πάγηα

(εκείσζε 14)

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (εκείσζε 15)
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Κόζηνο
πσιήζεσλ
136.201,32

Γηνίθεζε
36.683,09

Γηάζεζε
2.632,76

ύλνιν
175.517,17

24.092,09

6.488,72

465,70

31.046,51

Αθίλεηα γηα επέλδπζε (εκείσζε 16)

647.291,11

174.334,85

12.512,07

834.138,03

ύλνιν

807.584,52

217.506,66

15.610,53

1.040.701,71

Πεξίνδνο 1.1 - 31.12.2016
Δλζψκαηα πάγηα

(εκείσζε 14)

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (εκείσζε 15)

10. Λνηπά έζνδα / (έμνδα) εθκεηάιιεπζεο
Σα ινηπά έζνδα εθκεηάιιεπζεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ αλσηέξσ Καηάζηαζε πλνιηθνχ
Δηζνδήκαηνο αλαιχνληαη σο εμήο:

1.1-31.12.2017

1.1-31.12.2016

1.963,68

1.800,04

Έζνδα απφ κεηαπψιεζε ειεθηξηθνχ

149.790,21

141.968,69

Κνηλφρξεζηα θαηαζηεκάησλ

182.625,07

175.928,33

Απνζβέζεηο επηρνξεγήζεσλ (εκείσζε 25)

137.608,50

137.608,49

Γηάθνξα έζνδα

38.699,71

41.493,87

Γηάθνξα έμνδα

(6.469,18)

(586,16)

Απνκείσζε απαηηήζεσλ (εκείσζε 19)

(78.400,27)

(76.355,08)

ύλνιν

425.817,72

421.858,18

Δλνίθηα κεραλεκάησλ

11. Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα / (έμνδα)
Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα / (έμνδα) εθκεηάιιεπζεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ αλσηέξσ
Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο αλαιχνληαη σο εμήο:

1.1-31.12.2017

1.1-31.12.2016

11.988,34

(1.382,56)

(255,91)

(310,80)

(1.612,15)

(1.816,72)

Πηζησηηθνί ηφθνη

159.450,79

151.930,02

ύλνιν

169.571,07

148.419,94

Σφθνη εγγπήζεσλ (εκείσζε 23)
Έμνδα ηξαπεδψλ
Σφθνη απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ (εκείσζε 24)

12. Σξέρσλ θαη αλαβαιιόκελνο θόξνο εηζνδήκαηνο
Ο θφξνο εηζνδήκαηνο πνπ αλαγλσξίζηεθε ζηελ Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο ηεο
Δηαηξίαο αλαιχεηαη σο αθνινχζσο:
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1.1-31.12.2017

1.1-31.12.2016

Σξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο

252.875,14

208.383,43

Αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο

(55.346,03)

(889.183,25)

Έμνδν / (Έζνδν) θόξνπ εηζνδήκαηνο

197.529,11

(680.799,82)

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξαηίζεηαη ζπκθσλία κεηαμχ ηνπ νλνκαζηηθνχ θαη πξαγκαηηθνχ
θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή:
1.1-31.12.2017

1.1-31.12.2016

470.817,49

(2.327.047,27)

29%

29%

136.537,07

(674.843,71)

Δπίδξαζε κε εθπηπηφκελσλ θνξνινγηθά δαπαλψλ

31.074,05

2.053,92

Πξφβιεςε γηα αλέιεγθηεο ρξήζεηο

30.000,00

-

(82,01)

(8.010,03)

197.529,11

(680.799,82)

Κέξδε / (Εεκίεο) πξν θόξσλ
πληειεζηήο θφξνπ εηζνδήκαηνο
Αλακελόκελν έμνδν / (έζνδν) θόξνπ

Πξνζαξκνγέο γηα έζνδα πνπ δελ θνξνινγνχληαη
Πξαγκαηηθό έμνδν / (έζνδν) θόξνπ

Ο θφξνο εηζνδήκαηνο ηεο ηξέρνπζαο θαη ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο έρεη ππνινγηζζεί
ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ ηξέρνληα ζπληειεζηή θφξνπ, ν νπνίνο αλέξρεηαη ζε 29% (βάζεη ησλ
δηαηάμεσλ ηεο παξ. 4, ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 4334/2015).
Ζ Δηαηξία θάλνληαο ρξήζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3888/2010 πεξαίσζε ηηο εθθξεκείο
θνξνινγηθά ρξήζεηο 2007 έσο 2009. Γηα ηε ρξήζε 2010, νη θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηεο
Δηαηξίαο δελ έρνπλ εμεηαζηεί απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο, φκσο ε ρξήζε απηή, ππφ
ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο, ππφθεηηαη ζε παξαγξαθή βάζεη ηεο ηζρχνπζαο απφθαζεο
1738/2017 ηνπ .Σ.Δ. θαη ηεο ζρεηηθήο Δγθ. 1752/2017 ηνπ Γηνηθεηή ηεο ΑΑΓΔ. Ζ Γηνίθεζε
ηεο Δηαηξίαο βάζηκα εθηηκά φηη δελ αλακέλεηαη λα ππάξμνπλ ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία, φπσο
εθδφζεηο πιαζηψλ ή εηθνληθψλ θνξνινγηθψλ πνπ λα αθνξνχλ απηή ηε ρξήζε, ζπλεπψο
νπζηαζηηθά ε ρξήζε απηή ζεσξείηαη σο παξαγεγξακκέλε.
Γηα ηηο ρξήζεηο 2011 - 2015 ε Δηαηξία είρε ππαρζεί ζηνλ θνξνινγηθφ έιεγρν ησλ Οξθσηψλ
Διεγθηψλ Λνγηζηψλ φπσο πξνβιέπνληαλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2238/1994 (ρξήζεηο 2011,
2012 θαη 2013) θαη φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο Ν. 4174/2013 (ρξήζε 2014 θαη 2015)
θαη έιαβε Πηζηνπνηεηηθφ Φνξνινγηθήο πκκφξθσζεο απφ Οξθσηφ Διεγθηή Λνγηζηή ρσξίο
επηθχιαμε ή έκθαζε γλψκεο.
Γηα ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε 2016, ε Δηαηξία επέιεμε λα κελ ππαρζεί ζηνλ πξναηξεηηθφ
θνξνινγηθφ έιεγρν ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ. Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο βάζηκα
εθηηκά φηη ζε πεξίπησζε κειινληηθνχ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ απηήο ηεο ρξήζεο δελ αλακέλεηαη
λα πξνθχςνπλ πξφζζεηεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο νη νπνίεο ζα έρνπλ νπζηψδε επίδξαζε
ζηηο Οηθνλνκηθέο ηεο Καηαζηάζεηο.
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Αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε 2017, ε Δηαηξία έρεη ππαρζεί πξναηξεηηθά ζηνλ θνξνινγηθφ έιεγρν
ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ. Ο θνξνινγηθφο έιεγρνο βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη ην
ζρεηηθφ θνξνινγηθφ πηζηνπνηεηηθφ αλακέλεηαη λα ρνξεγεζεί κεηά ηελ έγθξηζε ησλ
Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο 2017. ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο ηεο
ρξήζεο ιήθζεθαλ ππφςε ηα κέρξη ζηηγκήο επξήκαηα ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή θαη αλ
κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ πξνθχςνπλ πξφζζεηεο θνξνινγηθέο
ππνρξεψζεηο, εθηηκάηαη φηη απηέο δελ ζα έρνπλ νπζηψδε επίδξαζε ζηηο Οηθνλνκηθέο
Καηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο.
ε ελδερφκελν θνξνινγηθφ έιεγρν ησλ ζρεηηθψλ αλέιεγθησλ ρξήζεσλ είλαη πηζαλφλ λα
επηβιεζνχλ πξφζζεηνη θφξνη θαη πξνζαπμήζεηο. H Δηαηξεία ζεσξεί φηη έρεη ζρεκαηίζεη
επαξθείο πξνβιέςεηο έλαληη ησλ πξφζζεησλ θφξσλ πνπ πηζαλφλ λα πξνθχςνπλ θαηά ηνπο
κειινληηθνχο θνξνινγηθνχο ειέγρνπο, βάζεη ησλ επξεκάησλ ησλ θνξνινγηθψλ ειέγρσλ
πξνεγνχκελσλ εηψλ θαη πξνγελέζηεξσλ δηεξκελεηψλ ησλ θνξνινγηθψλ λφκσλ. Σν πνζφ ησλ
πξνβιέςεσλ πνπ έρεη ζρεκαηηζζεί γηα πηζαλνχο πξφζζεηνπο θφξνπο πνπ ζα πξνθχςνπλ
απφ ηνλ νξηζηηθφ θνξνινγηθφ έιεγρν ησλ αλέιεγθησλ ρξήζεσλ αλέξρεηαη ζε Δπξψ 30.000,00.

Αλαβαιιφκελνη θφξνη εηζνδήκαηνο ππνινγίδνληαη ζε φιεο ηηο πξνζσξηλέο θνξνινγηθέο
δηαθνξέο, ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ θνξνινγηθφ ζπληειεζηή πνπ ζα ηζρχεη θαηά ηε ρξήζε πνπ
κία απαίηεζε πξαγκαηνπνηείηαη ή κία ππνρξέσζε δηαθαλνλίδεηαη θαη ιακβάλνληαο ππφςε
ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κέρξη ηελ εκεξνκελία ησλ Οηθνλνκηθψλ
Καηαζηάζεσλ.
Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ζπκςεθίδνληαη κε ηηο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο
ππνρξεψζεηο φηαλ ππάξρεη έλα δπλάκελν λα αζθεζεί λφκηκα δηθαίσκα γηα ζπκςεθηζκφ θαη
ππφθεηληαη θαη ηα δχν ζηελ ίδηα θνξνινγηθή αξρή. Σα ζπκςεθηζκέλα πνζά έρνπλ σο εμήο:

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο
Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο
ύλνιν

31.12.2017

31.12.2016

13.488.328,58

13.112.446,48

(16.096.787,21)

(15.753.042,72)

(2.608.458,63)

(2.640.596,24)

31.12.2017

31.12.2016

(2.640.596,24)

(3.458.683,05)

55.346,03

889.183,25

(23.208,42)

(71.096,44)

(2.608.458,63)

(2.640.596,24)

Ζ θίλεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ έρεη σο εμήο :

Τπφινηπν έλαξμεο
(Υξεψζεηο) / Πηζηψζεηο ζηα απνηειέζκαηα
Πηζηψζεηο ζηα Λνηπά πλνιηθά Έζνδα
ύλνιν
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Ζ

θίλεζε

ησλ

ινγαξηαζκψλ

ησλ

αλαβαιιφκελσλ

θνξνινγηθψλ

απαηηήζεσλ

θαη

αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο, ρσξίο λα
ιακβάλνληαη ππφςε νη ζπκςεθηζκνί, έρεη σο εμήο:

Πεξηγξαθή
Οηθφπεδα
Κηίξηα
Λνηπά πάγηα
Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

ε
Απνηειέζκαηα
ρξήζεσο

31.12.2016

ε Λνηπά
πλνιηθά
Έζνδα

31.12.2017

(3.289.351,63)

-

-

(3.289.351,63)

(910.390,08)

38.116,98

-

(872.273,10)

(47.439,53)

3.548,90

-

(43.890,63)

36.980,56

(6.506,29)

-

30.474,27

Δπηρνξεγήζεηο

445.776,38

21.102,61

-

466.878,99

Δγγπήζεηο ελνηθίσλ

(20.254,16)

(3.476,62)

-

(23.730,78)

Απνκείσζε απαηηήζεσλ

268.349,26

22.736,08

-

291.085,34

Πξνβιέςεηο πξνζσπηθνχ

26.199,61

1.803,60

(8,42)

27.994,79

Γηάθνξεο πξνβιέςεηο

11.240,07

(21.979,23)

-

(10.739,16)

-

-

-

-

838.293,28
(2.640.596,24)

55.346,03

(23.200,00)
(23.208,42)

815.093,28
(2.608.458,63)

Απνδεκίσζε απαιινηξίσζεο
Δπηκέηξεζε ΥΓΠ
ύλνιν

Αληίζηνηρα, ε θίλεζε ηεο ζπγθξηηηθήο ρξήζεο 2016 παξνπζηάδεηαη παξαθάησ:

Πεξηγξαθή
Οηθφπεδα

31.12.2015

ε
Απνηειέζκαηα
ρξήζεσο

ε Λνηπά
πλνιηθά
Έζνδα

31.12.2016

(3.289.351,63)

-

-

(3.289.351,63)

(906.184,09)

(4.205,99)

-

(910.390,08)

(48.512,19)

1.072,66

-

(47.439,53)

42.551,01

(5.570,45)

-

36.980,56

Δπηρνξεγήζεηο

423.366,23

22.410,15

-

445.776,38

Δγγπήζεηο ελνηθίσλ

(20.655,10)

400,94

-

(20.254,16)

Απνκείσζε απαηηήζεσλ

247.366,29

20.982,97

-

268.349,26

Πξνβιέςεηο πξνζσπηθνχ

30.501,92

1.834,13

(6.136,44)

26.199,61

Γηάθνξεο πξνβιέςεηο

(2.725,49)

13.965,56

-

11.240,07

64.960,00
(3.458.683,05)

838.293,28
889.183,25

(64.960,00)
(71.096,44)

838.293,28
(2.640.596,24)

Κηίξηα
Λνηπά πάγηα
Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Δπηκέηξεζε ΥΓΠ
ύλνιν
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13. Κέξδε / (Εεκίεο) αλά κεηνρή
Σα βαζηθά θέξδε / (δεκίεο) αλά κεηνρή ππνινγίδνληαη κε δηαίξεζε ηνπ θέξδνπο ή ηεο δεκίαο
κεηά απφ θφξνπο πνπ αλαινγεί ζηνπο θαηφρνπο θνηλψλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξίαο κε ην κέζν
ζηαζκηζκέλν αξηζκφ θνηλψλ κεηνρψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο
ησλ θνηλψλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξίαο αλέξρεηαη ζε 12.917 κεηνρέο.

1.131.12.2017

1.131.12.2016

Κέξδε / (Εεκίεο) ρξήζεο

273.288,38

(1.646.247,45)

Αξηζκφο θνηλψλ κεηνρψλ

12.917

12.917

Κέξδε / (Εεκίεο) αλά κεηνρή

21,16

(127,45)

εκεηψλεηαη φηη ε Δηαηξεία δελ έρεη εθδψζεη δπλεηηθνχο ηίηινπο κεηαηξέςηκνπο ζε θνηλέο
κεηνρέο.
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14. Δλζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Σα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία ηεο Δηαηξίαο αλαιχνληαη σο αθνινχζσο:

Οηθόπεδα

Δλζώκαηα πάγηα θίλεζε έηνπο 2017
Ηδηόθηεηα
Μερ/γηθόο
Μεηαθνξηθά
Λνηπόο
θηίξηα
εμνπιηζκόο
κέζα
εμνπιηζκόο

ύλνιν

Κόζηνο
1.1.2017
Μεηαθνξά απφ αθηλεηνπνηήζεηο
ππφ εθηέιεζε
Πξνζζήθεο ρξήζεο
31.12.2017

88.478,32
88.478,32

378.813,78

970.360,59

-

-

220.654,25
-

964.106,29

2.622.413,23

-

-

378.813,78

970.360,59

220.654,25

10.089,64
974.195,93

10.089,64
2.632.502,87

Απνζβέζεηο
1.1.2017

-

165.499,81

751.337,19

118.726,17

389.768,83

1.425.332,00

Απνζβέζεηο ρξήζεο

-

18.940,69
184.440,50

54.198,73
805.535,92

19.154,72
137.880,89

81.935,28
471.704,11

174.229,42
1.599.561,42

31.12.2017
Αλαπόζβεζηε αμία
31.12.2017

88.478,32

194.373,28

164.824,67

82.773,36

502.491,82

1.032.941,45

1.1.2017

88.478,32

213.313,97

219.023,40

101.928,08

574.337,46

1.197.081,23

Οηθόπεδα

Δλζώκαηα πάγηα θίλεζε έηνπο 2016
Ηδηόθηεηα
Μερ/γηθόο Μεηαθνξηθά
Λνηπόο
θηίξηα
εμνπιηζκόο
κέζα
εμνπιηζκόο

ύλνιν

Κόζηνο
1.1.2016
Μεηαθνξά απφ αθηλεηνπνηήζεηο
ππφ εθηέιεζε
Πξνζζήθεο ρξήζεο
31.12.2016

88.478,32
88.478,32

378.813,78
-

912.171,48
58.189,11

216.634,25
-

938.295,06

2.534.392,89

-

58.189,11

378.813,78

970.360,59

4.020,00
220.654,25

25.811,23
964.106,29

29.831,23
2.622.413,23

Απνζβέζεηο
1.1.2016

-

146.559,12

696.056,70

99.571,45

307.627,57

1.249.814,84

Απνζβέζεηο ρξήζεο

-

18.940,69
165.499,81

55.280,49
751.337,19

19.154,72
118.726,17

82.141,26
389.768,83

175.517,16
1.425.332,00

31.12.2016
Αλαπόζβεζηε αμία
31.12.2016

88.478,32

213.313,97

219.023,40

101.928,08

574.337,46

1.197.081,23

1.1.2016

88.478,32

232.254,66

216.114,78

117.062,80

630.667,49

1.284.578,05

Δπί ησλ αθηλήησλ ηεο Δηαηξίαο δελ πθίζηαληαη εκπξάγκαηα βάξε.
Καηά ηελ ηξέρνπζα ρξήζε ε Δηαηξεία πξνζέιαβε αλεμάξηεην εμεηδηθεπκέλν εθηηκεηή γηα ηνλ
ε

πξνζδηνξηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2017 θαη ζχκθσλα κε ηελ απφ
Μάξηην 2018 έθζεζε εθηίκεζεο, ε εχινγε αμία ηνπ ζπλφινπ ησλ νηθνπέδσλ θαη θηηξίσλ
(Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα θαη επελδχζεηο ζε αθίλεηα)
33.777.106,00.
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15. Άϋια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Σα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο Δηαηξίαο αλαιχνληαη σο αθνινχζσο:
Γαπάλεο
ινγηζκηθνύ

Γαπάλεο
ινγηζκηθνύ

Κόζηνο
1.1.2017

Κόζηνο

Πξνζζήθεο ρξήζεο
31.12.2017

1.1.2016

273.851,76
2.981,00
276.832,76

273.851,76

Απνζβέζεηο
1.1.2016

222.371,37

Απνζβέζεηο ρξήζεο
31.12.2017

286,00

31.12.2016

Απνζβέζεηο
1.1.2017

273.565,76

Πξνζζήθεο ρξήζεο

21.325,22

Αλαπόζβεζηε αμία
1.1.2017

31.046,51

31.12.2016

243.696,59

31.12.2017

191.324,86

Απνζβέζεηο ρξήζεο

222.371,37

Αλαπόζβεζηε αμία
33.136,17

31.12.2016

51.480,39

51.480,39

1.1.2016

82.240,90

16. Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα
Οη επελδχζεηο ζε αθίλεηα ηεο Δηαηξίαο αλαιχνληαη σο αθνινχζσο:

Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα έηνπο 2017
Ηδηόθηεηα
θηίξηα

Οηθόπεδα

Αθηλεηνπ/ζεηο
ππό εθηέιεζε

ύλνιν

Κόζηνο
1.1.2017
Μεηαθνξά
31.12.2017

19.705.518,58

19.295.776,46

424.539,30

39.425.834,34

424.539,30

(424.539,30)

-

19.720.315,76

-

39.425.834,34

19.705.518,58

Απνζβέζεηο
1.1.2017

-

7.930.340,02

-

7.930.340,02

Απνζβέζεηο ρξήζεο

-

848.289,34

-

848.289,34

31.12.2017

-

8.778.629,36

-

8.778.629,36

Αλαπόζβεζηε αμία
31.12.2017

19.705.518,58

10.941.686,40

-

30.647.204,98

1.1.2017

19.705.518,58

11.365.436,44

424.539,30

31.495.494,32
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Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα έηνπο 2016
Ηδηόθηεηα
θηίξηα

Οηθόπεδα

Αθηλεηνπ/ζεηο
ππό εθηέιεζε

ύλνιν

Κόζηνο
1.1.2016
Μεηαθνξά ζε
κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ
31.12.2016

19.705.518,58

19.295.776,46

-

-

19.705.518,58

19.295.776,46

482.728,41

39.484.023,45

(58.189,11)

(58.189,11)

424.539,30

39.425.834,34

Απνζβέζεηο
1.1.2016

-

7.096.201,99

-

7.096.201,99

Απνζβέζεηο ρξήζεο

-

834.138,03

-

834.138,03

31.12.2016

-

7.930.340,02

-

7.930.340,02

Αλαπόζβεζηε αμία
31.12.2016

19.705.518,58

11.365.436,44

424.539,30

31.495.494,32

1.1.2016

19.705.518,58

12.199.574,47

482.728,41

32.387.821,46

Οη επελδχζεηο ζε αθίλεηα απνηηκνχληαη κε ηε κέζνδν ηνπ θφζηνπο, δειαδή ζχκθσλα κε ην
ΓΛΠ 16 (θφζηνο θηήζεσο κείνλ ηηο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηηο δεκίεο απνκείσζεο) θαηά
ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο εθηφο απφ εθείλεο πνπ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα γηα θαηάηαμε σο
θαηερφκελεο πξνο πψιεζε ζχκθσλα κε ην ΓΠΥΑ 5.
Καηά ηελ ηξέρνπζα ρξήζε ε Δηαηξία πξνζέιαβε αλεμάξηεηε εμεηδηθεπκέλε εθηηκήηξηα γηα ηνλ
ε

πξνζδηνξηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2017. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο
παξαηίζεληαη ζηε ζεκείσζε 14 αλσηέξσ.
Σα έζνδα πνπ αλαγλσξίζηεθαλ ζηνλ «Κχθιν Δξγαζηψλ» ζηελ Καηάζηαζε πλνιηθνχ
Δηζνδήκαηνο απφ κηζζψζεηο αθηλήησλ παξνπζηάδνληαη παξαθάησ :

Δλνίθηα απφ αθίλεηα

1.1 31.12.2017

1.1 31.12.2016

2.066.099,54

2.032.267,52

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 ΠΑΘΔ θαη Δζσηεξηθήο Πεξηθεξεηαθήο νδνχ Θεζ/λίθεο» ζπλνιηθνχ εκβαδνχ
149.122 η.κ.
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Αξρηθψο κε ηελ ππ’ αξηζκ. 2300/2014 απφθαζε ηνπ Σξηκεινχο Δθεηείνπ Θεζζαινλίθεο
(άξζξνπ 7Α ηνπ Ν. 2882/2001) θαζνξίζζεθε ε θαηαβνιή ηνπ 85% ηεο απνδεκίσζεο ηνπ
απαιινηξηνπκέλνπ ηκήκαηνο ηεο ΚΑΘ Α.Δ. (νηθφπεδν θαη επηθείκελα ) ζην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ
1.606.655,60 επξψ, δειαδή θαηαβιεηέν πνζφ 1.365.657,26 επξψ.
Ζ παξαπάλσ απνδεκίσζε δελ έρεη απνδνζεί αθφκε ζηελ Δηαηξία, δηφηη ε αλαγλψξηζε ηεο
ΚΑΘ Α.Δ. σο δηθαηνχρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ απφθαζε (ηππηθφ ην ζέκα ηεο
αλαγλψξηζεο), ε νπνία ζα εθδνζεί επί ηεο αηηήζεσο ηεο ΚΑΘ Α.Δ. γηα ηνλ νξηζηηθφ
πξνζδηνξηζκφ ηηκήο κνλάδνο απνδεκηψζεσο.
Με ηελ ππ’ αξηζ. 2078/2017 απφθαζε ηνπ Σξηκεινχο Δθεηείνπ Θεζζαινλίθεο θαζνξίζζεθε
πξνζσξηλή ηηκή κνλάδνο απνδεκηψζεσο 80 €/η.κ Ζ ΚΑΘ άζθεζε ηελ ππ’ αξηζ. θαηαζ. ΓΑΚ
640/2018 αίηεζε γηα νξηζηηθφ πξνζδηνξηζκφ κε ηελ νπνία δηεθδηθεί πνζφ 200 €/η.κ., ελψ ην
Γεκφζην κε ηελ δηθή ηνπ αίηεζε ζα δηεθδηθήζεη κηθξφηεξε ηηκή κνλάδνο. Σν απνηέιεζκα δελ
κπνξεί λα πξνβιεθζεί. Ζ δηθάζηκνο νξίζζεθε γηα ηελ 03.12.2018 ρσξίο λα απνθιείεηαη
ελδερφκελν αλαβνιήο.
Ζ έθηαζε ε νπνία απαιινηξηψλεηαη απφ ηελ Κεληξηθή Αγνξά Θεζζαινλίθεο είλαη, κεηά ηελ 1ε
δηφξζσζε ηνπ θηεκαηνινγηθνχ πίλαθα θαη δηαγξάκκαηνο, 26.340 η.κ.: Η) λνηηνδπηηθψο έθηαζε
εκβαδνχ 11.951 η.κ. ΗΗ) βνξεηνδπηηθψο έθηαζε εκβαδνχ 9.317 η.κ. θαη ΗΗΗ) αλαηνιηθψο έθηαζε
εκβαδνχ 5.072 η.κ.,
Απφ απηά :
α) 9.222 η.κ. εκθαλίδεηαη σο απηαπνδεκηνχκελν
β) εδαθηθφ ηκήκα ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 432 η.κ. απνηειεί ππνρξέσζε ηξίησλ ηδηνθηεζηψλ πξνο
ηελ Κ.Α.Θ. Α.Δ.
γ) Σα ππφινηπα ηκήκαηα εκβαδνχ 11.951 η.κ., 1.371 η.κ., 1.423 η.κ., 1.414 η.κ. 333 η.κ., 194
η.κ., δειαδή ζπλνιηθψο 16.686 η.κ. είλαη ππνρξέσζε ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ
εκεηψλεηαη φηη γηα έθηαζε 75,00 η.κ. αγξνχ ε Κ.Α.Θ. Α.Δ. ππέρεη ππνρξέσζε απνδεκίσζεο
πξνο ην ΚΠ 131.
Σν Διιεληθφ Γεκφζην κε ηελ βεβαίσζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γηεχζπλζεο
Γεκφζηαο Πεξηνπζίαο (πξψελ Κηεκαηηθή Τπεξεζία ηνπ Γεκνζίνπ) «πεξί πξνβνιήο ή κε
δηθαησκάησλ ηνπ Γεκνζίνπ» πξνβάιιεη δηθαίσκα θπξηφηεηαο γηα ηα παξαθάησ εδαθηθά
ηκήκαηα επεηδή δήζελ δελ θαιχπηνληαη απφ ηνλ ηίηιν ηεο ΚΑΘ Α.Δ. :
α) απφ ηελ κείδνλα έθηαζε εκβαδνχ 11.951 η.κ. εδαθηθφ ηκήκα εκβαδνχ 392 η.κ. θαη
β) απφ ηελ κείδνλα έθηαζε εκβαδνχ 5.072 η.κ. εδαθηθφ ηκήκα εκβαδνχ 479 η.κ..
Δπνκέλσο, δελ έρεη νξηζηηθνπνηεζεί, νχηε ε απνδεκηνχκελε απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην, νχηε ε
ελδερνκέλσο απηαπνδεκηνχκελε, νχηε ε ελδερνκέλσο απνδεκηνχκελε απφ άιιεο ή
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νθείινπζα απνδεκίσζε ζε άιιεο ηδηνθηεζίεο, ην νπνίν ζα γίλεη κε ηελ απφθαζε γηα ηνλ
νξηζηηθφ πξνζδηνξηζκφ.
Γελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ απαιινηξίσζε εδαθηθφ ηκήκα εκβαδνχ 5.636 η.κ. (δξφκνο
φπηζζελ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ., επξηζθφκελνο εθηφο κελ ηεο πεξίθξαμεο, εληφο φκσο ησλ νξίσλ ηεο
ηδηνθηεζίαο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.), ην νπνίν απφ ηελ επηζθφπεζε ησλ ζρεηηθψλ δηαγξακκάησλ απφ
ηνπο κεραληθνχο θαο Καλάθε (ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο) θαη θνπ Απφζηνινπ
Εαραξηάδε (ακαξάο & πλεξγάηεο Α.Δ.) εκθαλίδεηαη σο δξφκνο δηαλνκήο ή έθηαζε
πξνεγνχκελεο απαιινηξίσζεο. Ζ έθηαζε απηή νχησο ή άιισο είλαη ν δξφκνο, πνπ πεξλά
έμσ απφ ηελ νπίζζηα πιεπξά ηεο Κ.Α.Θ.Α.Δ. έσο ην χςνο ηεο ΜΔΒΓΑΛ. χκθσλα κε ην ππ’
αξηζ. πξση. 137511/2571/08.04.2016 έγγξαθν ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο
Θξάθεο ε έθηαζε απηή (εκβαδφ 5.636 η.κ.) ζα ελζσκαησζεί ζην νδηθφ δίθηπν ηεο πεξηνρήο
πξνθεηκέλνπ

λα

ρξεζηκνπνηεζεί

σο

δξφκνο

γηα

ηηο

αλάγθεο

εμππεξέηεζεο

ηνπ

θαηαζθεπαδφκελνπ έξγνπ γηα ην νπνίν θεξχρζεθε ε έλδηθε απαιινηξίσζε.
Βάζηκα ε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο εθηηκά (βάζεη εηδηθήο ηερληθήο έθζεζεο αλαγλσξηζκέλνπ
κειεηεηηθνχ - ηερληθνχ γξαθείνπ θαη ινηπψλ δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ πνπ έρεη ζηε
δηάζεζή ηεο) φηη ε αλακελφκελε δηθαζηηθή απφθαζε γηα ην πνζφ ηεο απνδεκίσζεο ηεο
απαιινηξίσζεο ελδερνκέλσο ζα ππεξθαιχπηεη ηηο αληίζηνηρεο αμίεο ησλ παγίσλ απηψλ,
φπσο απεηθνλίδνληαη ζηα βηβιία ηεο Δηαηξίαο, πάληνηε ππφ ηελ επηθχιαμε φηη νπδέπνηε είλαη
δπλαηφλ λα πξνδηθαζζεί ην απνηέιεζκα δηθαζηηθήο απνθάζεσο. εκεηψλεηαη δε φηη, κε ηελ
ππ’ αξηζ. θαηαζ. ΓΑΚ 640/2018 αίηεζε ηεο Δηαηξίαο γηα νξηζηηθφ πξνζδηνξηζκφ ηηκήο κνλάδνο
δεηείηαη σο απνδεκίσζε απαιινηξίσζεο ηνπ ΑΚΗΝΖΣΟΤ ην πνζφ ησλ 5.268.000 επξψ
(ζεκαληηθά πςειφηεξν απφ ηελ αμία ησλ βηβιίσλ ιφγσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο εκπνξηθήο
ηνπνζεζίαο).
Δμαηηίαο ησλ αλσηέξσ, κέρξη ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο δηθαζηηθήο απφθαζεο ε Γηνίθεζε ηεο
Δηαηξίαο δελ ζεσξεί νξζφ θαη ζθφπηκν λα πξνβεί ζε απεηθφληζε ησλ φπνησλ πηζαλψλ
επηπηψζεσλ ζηελ Καηάζηαζε πλνιηθψλ Δζφδσλ θαη ζηελ Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο
ηεο ρξήζεο.
Δπί ησλ επελδχζεσλ ζε αθίλεηα ηεο Δηαηξίαο δελ πθίζηαληαη εκπξάγκαηα βάξε.
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17. Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πώιεζε
Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζεο ηελ 31.12.2017 παξνπζηάδνληαη
παξαθάησ:
Αξηζκόο
κεηνρώλ
Σξάπεδα Αηηηθήο

10.666.666

Αμία
31.12.2016
309.333,31

Γηαθνξά
επηκέηξεζεο
80.000,00

Αμία
31.12.2017
389.333,31

Αληίζηνηρα, ηελ 31.12.2016 παξνπζηάδνληαη παξαθάησ:

Σξάπεδα Αηηηθήο

Αξηζκόο
κεηνρώλ

Αμία θηήζεο

Γηαθνξά
επηκέηξεζεο

Αμία
31.12.2016

10.666.666

3.199.999,80

(2.890.666,49)

309.333,31

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξίαο θαηά ηελ ζπλεδξίαζε ηνπ ζηηο 16/12/2015, απνθάζηζε
ηε ζπκκεηνρή ηεο Δηαηξίαο ζηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηζεγκέλεο ζην Υ.Α.Α.
Σξάπεδαο Αηηηθήο, κε ην πνζφ ησλ € 3.200.000. Ζ απφθαζε απηή επηθπξψζεθε θαη εγθξίζεθε
απφ ηελ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηελ 29/12/2015.
Ζ επέλδπζε απηή έρεη εληαρζεί ζηελ θαηεγνξία ησλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ.
Ζ Δηαηξία πξνέβε ζε απνηίκεζε ηεο αμίαο ηεο επέλδπζεο ηελ 31.12.2015 θαη ε κεηαβνιή ηεο
εχινγεο αμίαο (δεκία) πνπ πξνέθπςε θαηαρσξήζεθε κέζσ ησλ ινηπψλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ
ζηα Ίδηα Κεθάιαηα θαη ζπγθεθξηκέλα ζην «Απνζεκαηηθφ επηκέηξεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
ζηνηρείσλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε».
Καηά ηελ απνηίκεζε ηεο επέλδπζεο ηελ 31.12.2016 πξνέθπςε δεκία χςνπο € 2.666.666,50 ε
νπνία θξίζεθε ζεκαληηθή θαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 67 ηνπ ΓΛΠ 39 αλαγλσξίζηεθε δεκία
απνκείσζεο, ε νπνία επηβάξπλε ηα Απνηειέζκαηα ρξήζεο. Καη’ εθαξκνγή ηεο ίδηαο
παξαγξάθνπ ηνπ ΓΛΠ 39 ε δεκία ε νπνία ηελ ρξήζε 2015 είρε αλαγλσξηζηεί απεπζείαο ζηα
ίδηα θεθάιαηα θαη ζπγθεθξηκέλα ζην «Απνζεκαηηθφ επηκέηξεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
ζηνηρείσλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε» πνζνχ € 223.999,99, κεηαθέξζεθε ζηα Απνηειέζκαηα
ρξήζεο. πλεπψο, ε ζπλνιηθή επηβάξπλζε ησλ Απνηειεζκάησλ ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο
2016 αλήιζε ζε € 2.890.666,49.
Καηά ηελ απνηίκεζε ηεο 31.12.2017 ε κεηαβνιή ηεο εχινγεο αμίαο (θέξδνο) πνπ πξνέθπςε,
χςνπο € 80.000,00 κεηά απφ αλαβαιιφκελε θνξνινγία € 23.200,00, θαηαρσξήζεθε κέζσ
ησλ ινηπψλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ ζηα Ίδηα Κεθάιαηα θαη ζπγθεθξηκέλα ζην «Απνζεκαηηθφ
επηκέηξεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε».
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Σελ 26.4.2018 ην Γηνηθεηηθφ

πκβνχιην ηεο «ATTICA BANK ΑΝΩΝΤΜΖ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ

ΔΣΑΗΡΔΗΑ» αλαθνίλσζε :
α. ην reverse split ησλ θνηλψλ κεηνρψλ ηεο θαη ηε κείσζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηεο θνηλήο
κεηνρήο.
β. ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ κε θαηαβνιή κεηξεηψλ θαη δηθαίσκα πξνηίκεζεο
ππέξ ησλ παιαηψλ κεηφρσλ ηεο κε αλαινγία 4 λέεο πξνο 1 παιαηά κεηνρή θαη ηηκή δηάζεζεο
€0,30 γηα θάζε κηα λέα κεηνρή.
Ωο απνηέιεζκα ηνπ reverse split ν αξηζκφο ησλ κεηνρψλ πνπ θαηέρεη ε Δηαηξία ζηελ Σξάπεδα
Αηηηθήο αλέξρεηαη πιένλ ζε 752.233 κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο € 0,30.
Ζ Δηαηξία κε ηελ 567/9/09-05-2018 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο απνθάζηζε λα
κε ζπκκεηάζρεη ζηελ πξναλαθεξζείζα αχμεζε θαη θαηφπηλ απηήο πξνέβε ζε πψιεζε ησλ
δηθαησκάησλ πξνηίκεζεο πνπ θαηείρε ζηηο 10/5/2018 έλαληη ζπλνιηθνχ πνζνχ € 3.597,21.

18. Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο
Οη ινηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο ηεο Δηαηξίαο παξνπζηάδνληαη παξαθάησ:

Γνζείζεο εγγπήζεηο

31.12.2017

31.12.2016

29.905,47

29.905,47

ηηο δνζείζεο εγγπήζεηο πεξηιακβάλνληαη εγγπήζεηο ζηε Γ.Δ.Ζ. θαη ζηελ Δ.Τ.Α.Θ.

19. Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο
Οη πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο ηεο Δηαηξίαο αλαιχνληαη σο εμήο:

31.12.2017

31.12.2016

1.829.780,36

1.699.514,35

(1.205.676,40)

(1.127.276,13)

624.103,96

572.238,22

Λνηπέο απαηηήζεηο

113.720,18

97.203,86

Έζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα

118.077,33

20.437,68

2.466,67

2.466,67

858.368,14

692.346,43

Πειάηεο
Απνκείσζε επηζθαιψλ Απαηηήζεσλ

Έμνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ
χλνιν

Οη «Λνηπέο απαηηήζεηο» αλαιχνληαη σο αθνινχζσο:
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31.12.2017

31.12.2016

Λνηπνί ρξεψζηεο δηάθνξνη

88.659,48

68.104,25

Πξνθαηαβιεκέλνη θφξνη εηζνδήκαηνο

22.051,50

22.356,31

-

-

3.009,20

6.743,30

113.720,18

97.203,86

Υξεσζηηθφ ππφινηπν Φ.Π.Α.
Πξνθαηαβνιέο
χλνιν

Όιεο νη απαηηήζεηο είλαη βξαρππξφζεζκεο θαη δελ απαηηείηαη πξνεμφθιεζε θαηά ηελ
εκεξνκελία αλαθνξάο. Γελ ππάξρεη ζπγθέληξσζε πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ζε ζρέζε κε ηηο
απαηηήζεηο απφ ηνπο πειάηεο, θαζψο ε Δηαηξία έρεη κεγάιν αξηζκφ πειαηψλ θαη ν πηζησηηθφο
ηεο θίλδπλνο δηαζπείξεηαη.
Ζ θίλεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ησλ πξνβιέςεσλ επηζθαιψλ απαηηήζεσλ έρεη σο αθνινχζσο :

31.12.2017

31.12.2016

1.127.276,13

1.050.921,05

Πξφζζεηε πξφβιεςε ζηε ρξήζε

111.340,52

76.355,08

Με ρξεζηκνπνηεζείζα πξφβιεςε

(32.940,25)

-

-

-

1.205.676,40

1.127.276,13

Τπφινηπν έλαξμεο

Υξεζηκνπνηεζείζα πξφβιεςε
Τπφινηπν ιήμεο

Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο πξνβαίλεη ζε πεξηνδηθή επαλεθηίκεζε ηεο επάξθεηαο ηεο πξφβιεςεο
ζρεηηθά κε ηηο επηζθαιείο απαηηήζεηο. Καηά ηελ εθηίκεζε ηνπ κε εηζπξάμηκνπ πνζνχ
ιακβάλνληαη ππφςε ε πνξεία ηπρφλ δηθαζηηθψλ ελεξγεηψλ θαη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή
θαηάζηαζε ηνπ πειάηε.
εκεηψλεηαη, φηη ε Δηαηξία πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο λνκηθέο ελέξγεηεο (εμψδηθεο
νριήζεηο, αγσγέο, δηαηαγέο πιεξσκήο) γηα ηελ είζπξαμε ησλ θαζπζηεξεκέλσλ νθεηιψλ.
Δπίζεο, θνηλνπνηεί ζηηο αληίζηνηρεο Γ.Ο.Τ. ησλ νθεηιεηψλ ηα ζρεηηθά πνζά πξνο είζπξαμε
ηνπο.
ε

ε

Καηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2017 θαη ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2016 ε ρξνληθή ελειηθίσζε ηνπ
ππνινίπνπ ησλ κε απνκεησκέλσλ πειαηψλ παξνπζηάδεηαη παξαθάησ:

0 - 30 εκέξεο
31 - 60 εκέξεο
61 - 90 εκέξεο
91 - 120 εκέξεο
121 - 150 εκέξεο
151 - 180 εκέξεο
> 181 εκέξεο

31.12.2017
59.421,34
50.197,73
45.798,28
8.201,53
44.554,40
39.081,92
376.848,76
624.103,96

31.12.2016
78.769,32
44.553,86
37.044,64
9.395,64
28.938,90
30.832,01
342.703,85
572.238,22
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20. Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδύλακα
Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα ηεο Δηαηξίαο αλαιχνληαη σο εμήο:
31.12.2017

31.12.2016

3.334,00

2.481,60

1.716.229,26

1.586.587,11

-

0,06

Καηαζέζεηο ζε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο

4.802.360,47

4.029.486,94

χλνιν

6.521.923,73

5.618.555,71

Γηαζέζηκα ζην ηακείν
Γηαζέζηκα ζε ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο
Καηαζέζεηο Πξνζεζκίαο

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξίαο θαηά ηελ ζπλεδξίαζε ηνπ ζηηο 16/12/2015, ελέθξηλε ηελ
κεηαθνξά ηνπ πνζνχ ησλ € 3.894.064,55 ζε ινγαξηαζκφ ηακεηαθήο δηαρείξηζεο ηεο Σξάπεδαο
ηεο Διιάδνο κε βάζε ηελ Πξάμε Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ «Καηεπείγνπζα ξχζκηζε γηα ηε
κεηαθνξά ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ ησλ Φνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο πξνο επέλδπζε ζηελ
Σξάπεδα ηεο Διιάδνο» πνπ δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ 41/20.4.2015.Ζ απφθαζε επηθπξψζεθε
απφ ηελ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηελ 29/12/2015. Σν ππφινηπν ησλ
δηαζεζίκσλ ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδαο αλέξρεηαη ηελ 31/12/2017 ζε € 4.802.360,47.
Σα δηαζέζηκα ηεο Δηαηξίαο είλαη εθθξαζκέλα ζε Δπξψ θαη ηα έζνδα απφ ηφθνπο αλήιζαλ ζε €
159.450,79 (εκείσζε 11).

21. Μεηνρηθό Κεθάιαην
Σν ζχλνιν ησλ εθδνζεηζψλ θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ είλαη 12.917 κεηνρέο (2016: 12.917
κεηνρέο) κε νλνκαζηηθή αμία € 1.467,35 αλά κεηνρή. Όιεο νη εθδνζείζεο κεηνρέο έρνπλ
εμνθιεζεί πιήξσο.

22. Απνζεκαηηθά
Σα απνζεκαηηθά ηεο Δηαηξίαο αλαιχνληαη σο αθνινχζσο:
Σαθηηθό
Απνζεκαηηθό
Τπόινηπν 1.1.2017
Δπηκέηξεζε ΥΓΠ ζε εχινγε αμία
Γηαλνκή ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ
Τπόινηπν 31.12.2017

128.394,50
-

Αθνξνιόγεηα
απνζεκαηηθά
147.024,94
-

16.714,02
145.108,52

Σαθηηθό
Απνζεκαηηθό

Απνζεκαηηθά
επηκέηξεζεο
ΥΓΠ

147.024,94

Αθνξνιόγεηα
απνζεκαηηθά

-

275.419,44

56.800,00

56.800,00

56.800,00

16.714,02
348.933,46

Απνζεκαηηθά
επηκέηξεζεο
ΥΓΠ

Τπόινηπν 1.1.2016

128.394,50

147.024,94

(159.039,99)

116.379,45

Μεηαθνξά απνζεκαηηθνχ επηκέηξεζεο
ΥΓΠ ζε απνηειέζκαηα
Τπόινηπν 31.12.2016

128.394,50

147.024,94

159.039,99
-

159.039,99
275.419,44
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23. Λνηπέο Μαθξνπξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο
Ζ θίλεζε ησλ ινηπψλ καθξνπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο 2017 θαη
ηεο ζπγθξηηηθήο ρξήζεο 2016 παξνπζηάδεηαη παξαθάησ:

31.12.2017

31.12.2016

320.507,12

326.845,56

22.512,00

48.474,00

(19.955,00)

(48.095,00)

-

(8.100,00)

Σφθνη πξνεμφθιεζεο

(11.988,34)

1.382,56

ύλνιν

311.075,78

320.507,12

Λεθζείζεο εγγπήζεηο
(+) : Δηζπξάμεηο
(-) : Πιεξσκέο - Δπηζηξνθέο
(-) : Γηαγξαθέο

Οη ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο αθνξνχλ ζην ζχλνιν ηνπο ιεθζείζεο εγγπήζεηο ησλ
θαηαζηεκάησλ.
εκεηψλεηαη, φηη ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ησλ Γ.Π.Υ.Α. (Γηεζλή Πξφηππα Υξεκ/θήο Αλαθνξάο)
νη ιεθζείζεο εγγπήζεηο ησλ θαηαζηεκάησλ πξνεμνθιήζεθαλ ζηελ παξνχζα αμία ηνπο θαη νη
πξνθχςαληεο πηζησηηθνί ηφθνη ηεο ρξήζεο 2017, χςνπο € 11.988,34,θαηαρσξήζεθαλ ζηα
απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεσο (εκείσζε 11).

24. Τπνρξεώζεηο παξνρώλ ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία
Ζ θίλεζε ηεο ππνρξέσζεο πνπ έρεη αλαγλσξηζζεί ζηελ Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο έρεη
σο εμήο:

Τπφινηπν έλαξμεο
χλνιν ρξέσζεο ζηα απνηειέζκαηα
Αλαινγηζηηθά (θέξδε) / δεκίεο
Τπφινηπν ιήμεο

31.12.2017

31.12.2016

90.343,44

105.179,00

6.219,33

6.324,57

(29,03)

(21.160,13)

96.533,74

90.343,44

Σα πνζά πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηελ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ αλαιχνληαη σο
αθνινχζσο:

31.12.2017

31.12.2016

Κφζηνο ηξέρνπζαο απαζρφιεζεο

4.607,18

4.507,85

Υξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο

1.612,15

1.816,72

χλνιν πεξηιακβαλφκελν ζηηο παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο

6.219,33

6.324,57
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Οη αλαινγηζηηθέο δεκίεο / θέξδε έρνπλ αλαγλσξηζζεί ζην ζχλνιν ηνπο ζηα Λνηπά πλνιηθά
Έζνδα.
Οη θχξηεο αλαινγηζηηθέο παξαδνρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ έρνπλ σο εμήο:
31.12.2017

31.12.2016

Πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην

2,00%

2,00%

Γείθηεο αχμεζεο ζπληαμηνδνηηθνχ θφζηνπο

3,00%

3,00%

16,94

17,85

Μέζε ππνιεηπφκελε δηάξθεηα ππεξεζίαο

Ζ επαηζζεζία ηεο ππνρξέσζεο ζε κεηαβνιέο ησλ βαζηθψλ αλαινγηζηηθψλ παξαδνρψλ
παξνπζηάδεηαη αθνινχζσο:
Δπίδξαζε ζηελ ππνρξέσζε
Μεηαβνιή
Αχμεζε ζηελ
Μείσζε ζηελ
ζηελ ππφζεζε
ππφζεζε
ππφζεζε
Πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην

0,25%

-2,00%

1,96%

Μειινληηθέο απμήζεηο κηζζψλ

0,50%

4,05%

-3,16%

Ζ αλαινγηζηηθή κειέηε ζπληάρζεθε απφ ηνλ θ. Αιθηβηάδε Βαιαρά Αξηζκ. Αδείαο
Κ4/5847/20.1.81.

25. Δπηρνξεγήζεηο
Ζ θίλεζε ησλ επηρνξεγήζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο 2017 θαη ηεο
ζπγθξηηηθήο 2016 παξνπζηάδεηαη παξαθάησ:

31.12.2017
Αξρηθή αμία
επηρνξήγεζεο
1.1.2017
πξνζζήθεο ρξήζεο
κεηψζεηο ρξήζεο
31.12.2017

5.082.742,04

απνζβέζεηο ρξήζεο
κεηψζεηο ρξήζεο
31.12.2017

-

-

-

κεηψζεηο ρξήζεο

-

5.082.742,04

1.1.2017

31.12.2016

5.082.742,04

Απνζβέζεηο
1.453.343,00
137.608,50
1.590.951,50

Αλαπόζβεζηε αμία
31.12.2017

5.082.742,04

πξνζζήθεο ρξήζεο

Απνζβέζεηο
1.1.2017

31.12.2016
Αξρηθή αμία
επηρνξήγεζεο
1.1.2016

1.1.2016
απνζβέζεηο ρξήζεο
κεηψζεηο ρξήζεο
31.12.2016

1.315.734,51
137.608,49
1.453.343,00

Αλαπόζβεζηε αμία
3.491.790,54

31.12.2016

3.629.399,04

3.629.399,04

1.1.2016

3.767.007,53

Σν ππφινηπν ηνπ αλσηέξσ ινγαξηαζκνχ αθνξά ζε επηρνξεγήζεηο γηα απφθηεζε παγίσλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη έρεη εηζπξαρζεί ζην ζχλνιν ηνπ.
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26. Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο
Σν ππφινηπν ησλ πξνκεζεπηψλ θαη ινηπψλ ππνρξεψζεσλ αλαιχεηαη σο αθνινχζσο:

31.12.2017

31.12.2016

73.589,01

90.357,13

8.541,51

10.181,51

26.663,59

59.245,88

Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί

2.816,32

250,25

Λνηπέο ππνρξεψζεηο

7.117,32

10.362,68

118.727,75

170.397,45

Πξνκεζεπηέο
Δπηηαγέο πιεξσηέεο
Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα

ύλνιν

27. Φόξνο Δηζνδήκαηνο θαη Λνηπνί θόξνη πιεξσηένη
Σν θνλδχιην «Φφξνο εηζνδήκαηνο θαη Λνηπνί θφξνη πιεξσηένη» αλαιχεηαη σο αθνινχζσο:

31.12.2017

31.12.2016

22.608,91

17.417,43

218,30

277,56

3.552,50

3.019,47

Λνηπνί θφξνη - ηέιε

38.983,73

38.709,22

Φφξνη Δηζνδήκαηνο
ύλνιν

72.854,39
138.217,83

95.629,90
155.053,58

Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο
(Φ.Π.Α.)
Φφξνη - Σέιε ακνηβψλ πξνζσπηθνχ
Φφξνη - Ακνηβψλ ηξίησλ

28. πλαιιαγέο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε θαηά ην Γ.Λ.Π. 24
Πέξαλ ησλ ακνηβψλ ησλ κειψλ Γηνίθεζεο δελ πθίζηαληαη άιιεο ζπλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα
κέξε φπσο απηά νξίδνληαη απφ ην Γ.Λ.Π. 24. Δπηζεκαίλεηαη, φηη ην ζχλνιν ηνπ Μεηνρηθνχ
Κεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο αλήθεη ζην Διιεληθφ Γεκφζην.
Οη πάζεο θχζεσο ακνηβέο ησλ κειψλ ηεο Γηνίθεζεο ηεο Δηαηξίαο παξνπζηάδνληαη παξαθάησ:

Μηζζνί θαη ακνηβέο
ε

1.1-31.12.2017

1.1-31.12.2016

52.285,90

52.552,56

Καηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2017 δελ πθίζηαληαη απαηηήζεηο ή ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξίαο απφ
θαη πξνο ηα κέιε ηεο Γηνίθεζεο.
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29. Γεζκεύζεηο, ελδερόκελεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεώζεηο
29.1 Λεηηνπξγηθέο κηζζώζεηο - Δθκηζζσηήο
Οη απαηηήζεηο απφ κειινληηθά κηζζψκαηα ζχκθσλα κε κε αθπξψζηκεο ιεηηνπξγηθέο
κηζζψζεηο έρνπλ σο εμήο:

Μεληαίν
Μίζζσκα

Μέρξη 1
έηνο

Από 1 έσο
5 έηε

Μεηά από 5
έηε

ύλνιν

4.564.899,00

10.637.121,00

875.894,00

2.002.514,00

5.440.793,00

12.639.635,00

ΛΑΥΑΝΟΓΟΡΑ

126.374,15

1.215.414,00

4.856.808,00

ΚΡΔΑΣΑΓΟΡΑ

34.692,00

225.324,00

901.296,00

161.066,15

1.440.738,00

5.758.104,00

Σα ελνίθηα πνπ θαηαρσξήζεθαλ ζηα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη παξαθάησ:

Δλνίθηα απφ αθίλεηα

1.1 31.12.2017

1.1 31.12.2016

2.066.099,54

2.032.267,52

Οη κηζζώζεηο ηεο Δηαηξίαο αθνξνύλ :
1. Δθκηζζψζεηο θαηαζηεκάησλ εληφο ιαραλαγνξάο
2. Δθκηζζψζεηο θαηαζηεκάησλ εληφο θξεαηαγνξάο
3. Δθκηζζψζεηο ινηπψλ ρψξσλ

29.2 Δπίδηθεο δηαθνξέο
Ζ Δηαηξία ζρεκαηίδεη πξφβιεςε ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ζρεηηθά κε ηηο εθθξεκείο
λνκηθέο ππνζέζεηο, φηαλ είλαη πηζαλφ φηη ζα απαηηεζεί εθξνή πφξσλ γηα ηνλ δηαθαλνληζκφ ηεο
ππνρξέσζεο θαη ην πνζφ κπνξεί λα εθηηκεζεί αμηφπηζηα.
Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο απαηηήζεηο θαηά ηεο Δηαηξίαο.
Ζ Δηαηξία έρεη επίδηθεο απαηηήζεηο απφ πειάηεο ηεο, χςνπο € 123.900,49. Γηα ην κέξνο ησλ
απαηηήζεσλ απηψλ γηα ην νπνίν ε Δηαηξία εθηηκά φηη δελ είλαη αλαθηήζηκν έρεη ζρεκαηίζεη
πξφβιεςε επηζθάιεηαο.
Πέξαλ ησλ αλσηέξσ, δελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππφ δηαηηεζία δηαθνξέο δηθαζηηθνχ ή
δηαηηεηηθψλ νξγάλσλ πνπ λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή
ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξίαο.
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30. Δύινγε αμία ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ
Γελ πθίζηαηαη δηαθνξά κεηαμχ ησλ εχινγσλ αμηψλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ ινγηζηηθψλ ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ (δειαδή ησλ εκπνξηθψλ θαη
ινηπψλ

απαηηήζεσλ,

ησλ

ηακεηαθψλ

δηαζεζίκσλ,

ησλ

πξνκεζεπηψλ

θαη

ινηπψλ

ππνρξεψζεσλ) ιφγσ ηεο βξαρππξφζεζκεο ιήμεο ηνπο.
Ζ εχινγε αμία ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ είλαη ην πνζφ πνπ εηζπξάηηεηαη γηα ηελ
πψιεζε ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή πιεξψλεηαη γηα ην δηαθαλνληζκφ κηαο ππνρξέσζεο
ζε κία ζπλαιιαγή ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο κεηαμχ δχν εκπνξηθά ζπλαιιαζζφκελσλ θαηά ηελ
εκεξνκελία απνηίκεζεο ηεο.
Ζ εχινγε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ηεο 31
Γεθεκβξίνπ 2017 πξνζδηνξίζηεθε κε ηελ θαιχηεξε δπλαηή εθηίκεζε απφ ηελ Γηνίθεζε.
Οη κέζνδνη απνηίκεζεο ηεο εχινγεο αμίαο ηεξαξρνχληαη ζε ηξία επίπεδα:
Δπίπεδν 1: Γηαπξαγκαηεχζηκεο αμίεο απφ ελεξγέο αγνξέο γηα φκνηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
ή ππνρξεψζεηο,
Δπίπεδν 2: Λνηπέο ηερληθέο γηα ηηο νπνίεο φιεο νη εηζξνέο πνπ έρνπλ ζεκαληηθή
επίδξαζε ζηελ θαηαγεγξακκέλε εχινγε αμία είλαη παξαηεξήζηκεο, είηε άκεζα είηε έκκεζα,
Δπίπεδν 3: Σερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ εηζξνέο πνπ έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ
θαηαγεγξακκέλε εχινγε αμία θαη δελ βαζίδνληαη ζε παξαηεξήζηκα δεδνκέλα ηεο αγνξάο.
Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε πνπ δηαζέηεη ε Δηαηξία έρνπλ
απνηηκεζεί ζην επίπεδν 1 ηεο ηεξαξρίαο.

31. Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ
Παξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ
Ζ πνιηηηθή πνπ εθαξκφδεη ε Δηαηξία ζηε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ ψζηε λα ηνπο ειέγρεη
εμεγείηαη θαησηέξσ:
α) Κίλδπλνο αγνξάο
Ο θίλδπλνο αγνξάο δεκηνπξγείηαη απφ ην ελδερφκελν νη αιιαγέο ζηηο ηηκέο ηεο αγνξάο, φπσο
ζε ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο, επηηφθηα θαη ηηκέο κεηνρψλ, λα επεξεάζνπλ ηελ αμία ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ πνπ θαηέρεη ε Δηαηξεία.
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(i)

πλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο

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) Κίλδπλνο δηαθύκαλζεο ηηκώλ
Ζ Δηαηξία εθηίζεηαη ζε θίλδπλν κεηαβνιήο ηεο ηηκήο ησλ εηζεγκέλσλ ζπκκεηνρψλ ηεο νη
νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ζηε θαηεγνξία «Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο
πψιεζε». Δάλ ε ηηκή ηεο κεηνρήο κεηαβιεζεί θαηά ± 5%:

-

Σα θέξδε ηεο ρξήζεο ζα παξακείλνπλ ακεηάβιεηα

-

Σα Λνηπά πλνιηθά Έζνδα ζα απμεζνχλ / (κεησζνχλ) θαηά €19.467

Ζ έθζεζε ηεο Δηαηξίαο ζην ζπγθεθξηκέλν θίλδπλν είλαη ζεκαληηθή θαζψο ην γεληθφηεξν
νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ηεο ρψξαο είλαη δπζκελέο θαη νη δηαθπκάλζεηο ζηηο ηηκέο ησλ
εηζεγκέλσλ κεηνρψλ ζεκαληηθέο.
(iii) Κίλδπλνο ηακηαθώλ ξνώλ θαη θίλδπλνο κεηαβνιώλ εύινγεο αμίαο ιόγσ κεηαβνιώλ
ησλ επηηνθίσλ
Ζ Δηαηξία δελ έρεη ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ θαη σο εθ ηνχηνπ δελ ππάξρεη νπζηαζηηθφο θίλδπλνο
ιφγσ ηεο κεηαβνιήο ησλ επηηνθίσλ.

β) Πηζησηηθόο θίλδπλνο
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.
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.
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γ) Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο
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 (€ 6,5 εθ.
ζηηο 31/12/2017 έλαληη € 5,6 εθ. ζηηο 31/12/2016).
Ζ ρξνλνινγηθή σξίκαλζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξίαο βάζεη
πιεξσκψλ πνπ απνξξένπλ απφ ζρεηηθέο ζπκβάζεηο, ζε κε πξνεμνθιεκέλεο ηηκέο, είλαη κέρξη
1 έηνο.

32. Μεξίζκαηα αλά κεηνρή
εο

ηελ επαλαιεπηηθή Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο 14

επηεκβξίνπ 2017 δελ

ηέζεθε ζέκα δηαλνκήο κεξίζκαηνο ιφγσ ησλ δεκηψλ ηεο ρξήζεο 2016.
ηελ επεξρφκελε εηήζηα Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην
ηεο Δηαηξίαο ζα πξνηείλεη ηε δηαλνκή κεξίζκαηνο ζπλνιηθνχ πνζνχ €113.250.

33. Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο
ηηο 15/05/2018 ππάιιεινο ηεο ΚΑΘ Α.Δ. άζθεζε αγσγή θαηά ηεο Δηαηξίαο θαη κηζζσηή ηεο,
γηα εξγαηηθέο δηαθνξέο απαηηψληαο ζπλνιηθά απφ ηνπο ελαγφκελνπο αιιειεγγχσο θαη εηο
νιφθιεξν ην πνζφ ησλ € 222.231,78. Ζ αγσγή ζα ζπδεηεζεί ηελ 02.10.2018.
Καζψο ε επίδνζε ηεο ελ ιφγσ αγσγήο έγηλε ζηηο 09/07/2018 ε Γηνίθεζε ηεο εηαηξίαο δελ
δχλαηαη λα πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε αμηφπηζηε εθηίκεζε ηεο έθβαζήο ηεο, θαζψο θαη ηεο ηπρφλ
νηθνλνκηθήο επίδξαζεο απηήο.
Δθηφο ηνπ αλσηέξσ δελ ππήξμαλ γεγνλφηα κεηαγελέζηεξα ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ
πνπ λα αθνξνχλ ηελ Δηαηξία, γηα ηα νπνία λα επηβάιιεηαη απφ ηα Γηεζλή Πξφηππα
Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο είηε αλαθνξά είηε δηαθνξνπνίεζε ζηα θνλδχιηα ησλ
Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ.
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ΚΑΘ Α.Δ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1.1 - 31.12.2017
Θεζζαινλίθε, 28 Απγνχζηνπ 2018
Ο ΠΡΟΔΓΡΟΣΟΤ Γ. &Γ/ΝΩΝ
ΤΜΒΟΤΛΟ

ΈΝΑ ΜΔΛΟ ΣΟΤ Γ.

ΥΑΜΠΗΓΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ
ΑΓΣ Υ. 341871

ΓΗΟΝΑ ΓΔΩΡΓΗΟ
ΑΓΣ ΑΔ. 659668

Ο ΤΝΣΑΞΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ
ΤΜΒΟΤΛΟ

Ο ΦΟΡΟΣΔΥΝΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ

ΓΔΡΑΗΜΟ ΓΚΡΔΚΟ
Α.Α. Ο.Δ.Δ. 50335

ΠΑΝΣΔΛΖ ΚΡΗΚΖ
ΑΓΣ ΑΖ. 670695
ΑΡ.ΑΓ. 7064/00- Α ΣΑΞΖ
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