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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Προς τους μετόχους της Εταιρίας «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.»

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας "ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ" οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση
χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2016, τις καταστάσεις συνολικού
εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που
έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και
μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως
απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηματοοικονομικών
καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη
είτε σε λάθος.

Ευθύνη του Ελεγκτή

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με
κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με
σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι χρηματοοικονομικές
καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών
τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις χρηματοοικονομικές
καταστάσεις.  Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή
περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά
τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές
δικλίδες που σχετίζονται με την  κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών
διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση
γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της Εταιρίας. Ο
έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών
αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που
έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και
κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.



ΚΑΘ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1.1 - 31.12.2016

4

Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη

Από τον έλεγχό μας προέκυψε ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρίας δεν
έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τη χρήση 2010. Για τις χρήσεις από το
2011 έως και το 2015 η Εταιρία έχει λάβει φορολογικό πιστοποιητικό χωρίς
επιφύλαξη, ενώ για τη χρήση 2016 επέλεξε τη μη λήψη φορολογικού πιστοποιητικού
και ως εκ τούτου η χρήση 2016 παραμένει ανέλεγκτη. Η Εταιρία δεν έχει προβεί σε
εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν να
καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική
πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας, δεν έχουμε
διασφαλίσει εύλογη βεβαιότητα σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της απαιτούμενης
πρόβλεψης για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις.

Γνώμη με Επιφύλαξη

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από την πιθανή επίπτωση του θέματος που μνημονεύεται
στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι ανωτέρω οικονομικές
καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση
της «ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ» κατά την 31 Δεκεμβρίου 2016, τη
χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε
την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Έμφαση Θέματος

Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 16 των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων, όπου περιγράφεται αναλυτικά ότι δεν απεικονίσθηκαν, στην
κατάσταση των συνολικών εσόδων καθώς και στην κατάσταση οικονομικής θέσης,
κατά την παρούσα αλλά και κατά την προηγούμενη χρήση, οι οικονομικές επιπτώσεις
από την απαλλοτρίωση μέρους του γηπέδου ιδιοκτησίας της Εταιρίας, διότι μέχρι
σήμερα δεν έχει οριστικοποιηθεί το τίμημα της απαλλοτρίωσης από τα αρμόδια
όργανα και ως εκ τούτου υπάρχει αντικειμενική αδυναμία για τον ακριβή
προσδιορισμό του.

Άλλο Θέμα

Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας για τη χρήση που έληξε την 31η
Δεκεμβρίου 2015 είχαν ελεγχθεί από άλλο Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, ο οποίος
εξέφρασε σύμφωνη γνώμη - με θέμα έμφασης το οποίο αφορούσε την
απαλλοτρίωση μέρους του γηπέδου της Εταιρίας.
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Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης
του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στα
πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

Θεσσαλονίκη, 4 Αυγούστου 2017

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Κωνσταντίνος Στ. Περπερής
A.M. EΛΤΕ 1687 Α.Μ. ΣΟΕΛ: 21881

Σαπφούς 3, Τ.Κ. 54627,
Έναντι Δικαστικού Μεγάρου, Θεσσαλονίκη
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ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Ποσά σε €
Σημείωση 1.1-31.12.2016 1.1-31.12.2015

Συνεχιζόμενες δραστηριότητες
Κύκλος εργασιών 6 2.993.953,51 3.136.313,75
Κόστος πωλήσεων 7 (2.328.475,23) (2.443.955,03)
Μικτό αποτέλεσμα 665.478,28 692.358,72
Έξοδα Διοικητικής λειτουργίας 7 (627.127,99) (658.230,16)
Έξοδα λειτουργίας Διάθεσης 7 (45.009,19) (47.241,40)
Λοιπά έσοδα  εκμετάλλευσης 10 421.858,18 414.124,07
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσμάτων 415.199,28 401.011,23

Ζημία απομείωσης Χρηματοοικονομικών Στοιχείων
Διαθέσιμων προς Πώληση

17 (2.890.666,49) -

Χρηματοοικονομικά έσοδα 11 148.419,94 118.619,03
(Ζημίες) / Κέρδη προ φόρων (2.327.047,27) 519.630,26

Φόρος εισοδήματος 12 680.799,82 (547.154,91)
Ζημίες μετά από φόρους (Α) (1.646.247,45) (27.524,65)

Λοιπά συνολικά έσοδα / (ζημίες) που θα
αναταξινομηθούν μεταγενέστερα στα
αποτελέσματα

Κέρδη / (Ζημίες) από επιμέτρηση
χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων προς
πώληση 17 223.999,99 (223.999,99)
Αναλογούν φόρος (64.960,00) 64.960,00

159.039,99 (159.039,99)

Λοιπά συνολικά έσοδα / (ζημίες) που δεν θα
αναταξινομηθούν μεταγενέστερα στα
αποτελέσματα

Αναλογιστικά κέρδη / (ζημίες) επί προγραμμάτων
καθορισμένων παροχών 24 21.160,13 5.757,91
Φόρος που αναλογεί στα αναλογιστικά κέρδη /
(ζημίες) (6.136,44) (1.669,79)

15.023,69 4.088,12

Σύνολο λοιπών συνολικών κερδών / (ζημιών)
μετά από φόρο (Β) 174.063,68 (154.951,87)

Συγκεντρωτικές ζημίες μετά από φόρους (Α)+(Β) (1.472.183,77) (182.476,52)

Ζημίες μετά από φόρους ανά μετοχή 13 (127,45) (2,13)
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Ποσά σε €
Σημειώσεις 31.12.2016 31.12.2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 14 1.197.081,23 1.284.578,05
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 15 51.480,39 82.240,90
Επενδύσεις σε ακίνητα 16 31.495.494,32 32.387.821,46
Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς
πώληση

17
309.333,31 2.975.999,81

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 18 29.905,47 29.905,47
33.083.294,72 36.760.545,69

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 19 692.346,43 643.747,35
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 20 5.618.555,71 4.781.087,17

6.310.902,14 5.424.834,52

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 39.394.196,86 42.185.380,21

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο 21 18.953.759,95 18.953.759,95
Αποθεματικά 22 275.419,44 116.379,45
Συσσωρευμένα κέρδη (κέρδη εις νέον) 13.153.080,60 14.784.304,36
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 32.382.259,99 33.854.443,76

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 23 320.507,12 326.845,56
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους μετά
την έξοδο από την υπηρεσία 24 90.343,44 105.179,00
Επιχορηγήσεις 25 3.629.399,04 3.767.007,53
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 12 2.640.596,24 3.458.683,05

6.680.845,84 7.657.715,14
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 26 170.397,45 463.125,55
Φόρος εισοδήματος και λοιποί φόροι πληρωτέοι 27 155.053,58 204.455,76
Έσοδα επομένων χρήσεων 5.640,00 5.640,00

331.091,03 673.221,31

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 39.394.196,86 42.185.380,21
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ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Ποσά σε €

Μετοχικό
Κεφάλαιο

Αποθεματικά Αποτελέσματα
εις νέον

Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων

Υπόλοιπο 1.1.2015 18.953.759,95 275.419,44 15.030.140,89 34.259.320,28
Ζημίες χρήσης 1.1 - 31.12.2015 - - (27.524,65) (27.524,65)
Λοιπές συνολικές ζημίες μετά από φόρους - (159.039,99) 4.088,12 (154.951,87)
Συγκεντρωτικές συνολικές ζημίες μετά από φόρους - (159.039,99) (23.436,53) (182.476,52)
Διανομή κερδών - - (222.400,00) (222.400,00)
Υπόλοιπο 31.12.2015 18.953.759,95 116.379,45 14.784.304,36 33.854.443,76

Υπόλοιπο 1.1.2016 18.953.759,95 116.379,45 14.784.304,36 33.854.443,76
Ζημίες χρήσης 1.1 - 31.12.2016 - - (1.646.247,45) (1.646.247,45)
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους - 159.039,99 15.023,69 174.063,68
Συγκεντρωτικές συνολικές ζημίες μετά από φόρους - 159.039,99 (1.631.223,76) (1.472.183,77)
Διανομή κερδών - - - -
Υπόλοιπο 31.12.2016 18.953.759,95 275.419,44 13.153.080,60 32.382.259,99
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ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

1.1-31.12.2016 1.1-31.12.2015
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Σημείωση

(Ζημίες) / Κέρδη προ φόρων (2.327.047,27) 519.630,26
Αποσβέσεις ενσώματων & ασώματων ακινητοποιήσεων 9 1.040.701,70 1.019.935,65
Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων 19 76.355,08 133.310,43
Ζημία καταστροφής παγίων - 10.723,11
Ζημία απομείωσης Χρηματοοικονομικών Στοιχείων Διαθέσιμων προς
Πώληση 17 2.890.666,49 -
Αναλογούσες επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων 25 (137.608,49) (137.608,49)
Λοιπά έσοδα (14.207,70) (33.773,53)
Χρηματοοικονομικά (έσοδα) 11 (148.419,94) (118.619,03)
Λειτουργικά κέρδη πριν τις μεταβολές Κεφαλαίου Κίνησης 1.380.439,87 1.393.598,40
Μείωση / (Αύξηση)  απαιτήσεων (124.954,16) 124.729,92
Αύξηση / (Μείωση)  υποχρεώσεων (317.762,69) (144.877,67)
Αύξηση υποχρεώσεων παροχών προσωπικού 24 4.507,85 7.832,03
Ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 942.230,87 1.381.282,68

Φόροι πληρωθέντες (226.643,32) (66.425,27)
Τόκοι πληρωθέντες 11 (310,80) (269,40)
Καθαρές ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 715.276,75 1.314.588,01

Ταμιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Έσοδα από τόκους 11 151.930,02 129.180,85
Είσπραξη μακροπρόθεσμων εγγυήσεων 379,00 3.122,00
Απόκτηση χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων για πώληση 17 - (3.199.999,80)
Αγορές ενσωμάτων παγίων 14+16 (29.831,23) (1.033.677,92)
Αγορές άυλων περιουσιακών στοιχείων 15 (286,00) (14.969,00)
Καθαρές ταμιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες 122.191,79 (4.116.343,87)

Ταμιακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Μερίσματα πληρωθέντα - (222.400,00)
Καθαρές Ταμιακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες - (222.400,00)

Καθαρή (μείωση) / αύξηση  στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 837.468,54 (3.024.155,86)
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου 4.781.087,17 7.805.243,03
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου 20 5.618.555,71 4.781.087,17

Ποσά σε €
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

1. Γενικές πληροφορίες

Η Εταιρία ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ανώνυμος Εταιρία δραστηριοποιείται στη

διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης, με σκοπό τη διακίνηση

- εμπορία οπωροκηπευτικών, κρέατος και γενικότερα των αγροτικών προϊόντων, νωπών ή

μεταποιημένων, στην εσωτερική αγορά. Η έδρα της Εταιρίας βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, στον

Δήμο Μενεμένης και η διεύθυνσή της στο διαδίκτυο είναι: www.kath.gr.

Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2016

εγκρίθηκαν σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 548 / 2 / 4-08-2017 απόφαση του Διοικητικού

Συμβουλίου της Εταιρίας και τελούν υπό την έγκριση της επερχόμενης Τακτικής Γενικής

Συνέλευσης των Μετόχων.

2. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων

Οι παρούσες ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), όπως αυτά έχουν εκδοθεί από το

Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ.Δ.Λ.Π.) καθώς και σύμφωνα με τις σχετικές

Διερμηνείες τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διερμηνειών Προτύπων του

Σ.Δ.Λ.Π., όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται

υποχρεωτικά για τις χρήσεις που έληξαν την 31η Δεκεμβρίου 2016. Δεν υπάρχουν πρότυπα και

διερμηνείες προτύπων που να έχουν εφαρμοσθεί πριν την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής

τους.

Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζονται σε ευρώ (€) και έχουν συνταχθεί σύμφωνα

με την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) και του ιστορικού κόστους με

εξαίρεση την αποτίμηση των ακινήτων για τα οποία είχε επιλεγεί η επανεκτίμηση τους σε

εύλογες αξίες και η χρησιμοποίηση αυτών ως τεκμαρτό κόστος την 1η Ιανουαρίου 2006,

χρησιμοποιώντας την απαλλαγή που παρέχεται από το ΔΠΧΑ 1, και των διαθέσιμων προς

πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων στις εύλογες αξίες τους.

3. Λογιστικές αρχές

3.1 Μετατροπή ξένων νομισμάτων

Το νόμισμα μέτρησης και αναφοράς της Εταιρίας από την 1η Ιανουαρίου 2002 είναι το Ευρώ,

κατά συνέπεια οι Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ (€). Οι συναλλαγές σε

ξένο νόμισμα μετατρέπονται σε Ευρώ βάσει των ισοτιμιών που ισχύουν κατά τις ημερομηνίες

των συναλλαγών. Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα κατά την ημερομηνία
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σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων προσαρμόζονται, ώστε να αντανακλούν τις

συναλλαγματικές ισοτιμίες της ημερομηνίας σύνταξης.

3.2 Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία

Η Εταιρία κατά την 1η Ιανουαρίου 2006 προέβη στην αποτίμηση της αξίας των οικοπέδων και

κτιρίων της σε εύλογη αξία, η οποία προσδιορίσθηκε από ανεξάρτητους εκτιμητές και η οποία

χρησιμοποιήθηκε ως τεκμαρτό κόστος κατά την ημερομηνία μετάβασης στα Δ.Π.Χ.Α. Η

υπεραξία  που  προέκυψε  πιστώθηκε στα  “Κέρδη  εις  νέο”.

Έκτοτε,  οι  ενσώματες  ακινητοποιήσεις  αποτιμούνται  στο  κόστος  κτήσεως  μείον  τις

συσσωρευμένες αποσβέσεις και τυχόν προβλέψεις απομείωσης της αξίας τους. Το κόστος

κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων.

Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται σε μεταγενέστερες χρήσεις αυξάνουν τη λογιστική αξία

των ενσωμάτων ακινητοποιήσεων μόνο εάν πιθανολογείται ότι θα εισρεύσουν στην Εταιρία

μελλοντικά οικονομικά οφέλη και το κόστος τους μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα. Οι επισκευές

και οι συντηρήσεις καταχωρούνται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων της χρήσης όταν

πραγματοποιούνται.

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία διαγράφονται κατά την πώληση ή την απόσυρσή

τους ή όταν δεν αναμένονται περαιτέρω οικονομικά οφέλη από τη συνεχιζόμενη χρήση τους. Τα

κέρδη ή οι ζημίες που προκύπτουν από τη  διαγραφή ενός παγίου περιλαμβάνονται στην

Κατάσταση Αποτελεσμάτων της χρήσης κατά την οποία διαγράφεται το εν λόγω πάγιο.

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων ακινητοποίησεων υπόκεινται σε

επανεξέταση σε ετήσια βάση.

Όταν  οι  λογιστικές  αξίες  των  ενσώματων  ακινητοποιήσεων  υπερβαίνουν  την  ανακτήσιμη

αξία  τους,  οι διαφορές (απομείωση) καταχωρούνται ως έξοδο στην Κατάσταση

Αποτελεσμάτων.

Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωμάτων

ακινητοποιήσεων υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής

τους που έχει ως εξής:

Κτίρια 50 ΕΤΗ

Μηχανολογικός εξοπλισμός 10 ΕΤΗ

Αυτοκίνητα 10 ΕΤΗ

Έπιπλα & Λοιπός εξοπλισμός 8-15 ΕΤΗ
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3.3 Επενδύσεις σε ακίνητα

Οι επενδύσεις σε ακίνητα αφορούν σε ακίνητα που κατέχονται με σκοπό την απόκτηση

μισθωμάτων και κερδών από υπεραξίες και επιλέχθηκε η απεικόνιση τους σύμφωνα με την

μέθοδο του κόστους. Όλες οι επενδύσεις σε ακίνητα αποτιμώνται σύμφωνα με το ΔΛΠ 16

(κόστος κτήσεως μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις ζημίες απομείωσης) κατά την

ημερομηνία αναφοράς εκτός από εκείνες που πληρούν τα κριτήρια για κατάταξη ως

κατεχόμενες προς πώληση σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 5.

Η Εταιρία κατά την 1η Ιανουαρίου 2006 προέβη στην αποτίμηση των επενδύσεών της σε

ακίνητα σε εύλογη αξία, η οποία προσδιορίσθηκε από ανεξάρτητους εκτιμητές και η οποία

χρησιμοποιήθηκε ως τεκμαρτό κόστος κατά την ημερομηνία μετάβασης στα Δ.Π.Χ.Α. Η

υπεραξία  που  προέκυψε  πιστώθηκε  στα  “Κέρδη  εις  νέο”.

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των επενδύσεων σε ακίνητα υπόκεινται σε

επανεξέταση σε ετήσια βάση.

Όταν οι λογιστικές αξίες των επενδύσεων σε ακίνητα υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, οι

διαφορές (απομείωση) καταχωρούνται ως έξοδο στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων.

Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των κτιριακών εγκαταστάσεων των επενδύσεων

σε ακίνητα υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους η

οποία υπολογίστηκε σε 50 έτη.

3.4 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία

Λογισμικό

Οι άδειες λογισμικού αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις

διενεργούνται με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών,

η οποία  εκτιμάται σε πέντε (5) έτη.

3.5 Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που έχουν απεριόριστη διάρκεια ζωής και δεν αποσβένονται

υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους τουλάχιστον ετησίως.

Οι λογιστικές αξίες των λοιπών μακροπρόθεσμων στοιχείων του Ενεργητικού ελέγχονται για

σκοπούς απομείωσης όταν γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες υποδηλώνουν ότι η λογιστική

τους αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη.

Όταν η λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό του η

αντίστοιχη ζημία απομείωσής του καταχωρείται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. Η
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ανακτήσιμη αξία προσδιορίζεται ως η μεγαλύτερη αξία μεταξύ της εύλογης αξίας μείον το

κόστος διάθεσης και της αξίας χρήσης. Εύλογη αξία μείον το κόστος διάθεσης είναι το ποσό

που μπορεί να ληφθεί από την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου στα πλαίσια μίας

αμφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα μέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν

οικειοθελώς, μετά την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου κόστους διάθεσης του περιουσιακού

στοιχείου, ενώ, αξία χρήσης είναι η καθαρή παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών

ταμειακών ροών που αναμένεται να εισρεύσουν στην επιχείρηση από τη συνεχή χρήση ενός

περιουσιακού στοιχείου και από τη διάθεσή του στο τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής

του.

Προκειμένου να προσδιορισθεί η ζημία απομείωσης τα περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις

μικρότερες δυνατές ομάδες δημιουργίας ταμιακών ροών.

3.6 Απαιτήσεις από πελάτες

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα

αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με τη χρήση του πραγματικού επιτοκίου,

αφαιρουμένων και των ζημιών απομείωσης.

Σε κάθε ημερομηνία αναφοράς η Εταιρία εξετάζει εάν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις για τη

μη είσπραξη καθυστερημένων ή επισφαλών απαιτήσεων. Εάν υπάρχουν αντικειμενικές

ενδείξεις απομείωσης, η ζημία απομείωσης υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ της λογιστικής

αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων ταμιακών ροών,

προεξοφλουμένων με το πραγματικό επιτόκιο.  Η λογιστική αξία των απαιτήσεων μειώνεται

μέσω της πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων και η σχετική ζημία αναγνωρίζεται ως έξοδο

στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσης.

Εάν μετά την αναγνώριση της ζημίας απομείωσης προκύψουν μεταγενέστερα γεγονότα τα

οποία προσαυξάνουν ή μειώνουν το αρχικό ποσό της ζημίας απομείωσης προσαρμόζεται

αναλόγως η πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων ώστε να αντανακλά τους πιθανολογούμενους

σχετικούς κινδύνους. Κάθε διαγραφή υπολοίπων πελατών χρεώνεται στην υπάρχουσα

πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις. Αποτελεί πολιτική του Εταιρίας να μη διαγράφεται

σχεδόν καμία απαίτηση μέχρι να εξαντληθούν όλες οι δυνατές νομικές ενέργειες για την

είσπραξή της.

3.7 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις

όψεως και  τις βραχυπρόθεσμες μέχρι 3 μήνες επενδύσεις υψηλής ρευστοποιησιμότητας και

χαμηλού ρίσκου.
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Για τη σύνταξη της Κατάστασης Ταμειακών Ροών τα χρηματικά διαθέσιμα αποτελούνται από

μετρητά και καταθέσεις σε τράπεζες καθώς και χρηματικά διαθέσιμα όπως προσδιορίζονται

ανωτέρω.

3.8 Μετοχικό Κεφάλαιο

Οι κοινές μετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Οι υποχρεωτικά εξαγοράσιμες

προνομιούχες μετοχές κατατάσσονται στις υποχρεώσεις. Άμεσα κόστη για την έκδοση

μετοχών εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήματος, σε μείωση του

προϊόντος της έκδοσης.

3.9 Παροχές στο προσωπικό

α) Βραχυπρόθεσμες παροχές

Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος αναγνωρίζονται ως

έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευμένες.

β) Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία

Οι παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαμβάνουν τόσο προγράμματα

καθορισμένων εισφορών όσο και προγράμματα καθορισμένων παροχών.

Πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών
Τα προγράμματα καθορισμένων εισφορών αφορούν την καταβολή εισφορών σε

Ασφαλιστικούς Φορείς (π.χ. Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων), με αποτέλεσμα να μην

ανακύπτει νομική υποχρέωση της Εταιρίας σε περίπτωση που το Κρατικό Ταμείο αδυνατεί να

καταβάλλει σύνταξη στον ασφαλιζόμενο. Η υποχρέωση του εργοδότη περιορίζεται στην

καταβολή των εργοδοτικών εισφορών στα Ταμεία. Η πληρωτέα εισφορά από την Εταιρία σε

ένα πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών, αναγνωρίζεται ως υποχρέωση μετά και την

αφαίρεση της εισφοράς που καταβλήθηκε, ενώ οι δεδουλευμένες εισφορές αναγνωρίζονται

ως έξοδο στα αποτελέσματα της χρήσης.

Προγράμματα καθορισμένων παροχών
Σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.2112/1920 & Ν. 993/1999 καθώς και των σχετικών διατάξεων

του Ν.103/1975 όπως αντικαταστάθηκε με τον Ν. 3232/2004, του Ν.3513/2006 και του Νόμου

για το Μνημόνιο από 12/11/2012, η Εταιρία υποχρεούται να καταβάλει αποζημιώσεις  στους

αποχωρούντες  ή  απολυόμενους  υπαλλήλους. Για το Νομικό Σύμβουλο της Εταιρίας

ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του κώδικα περί δικηγόρων (αρθ. 94 Π.Δ. 3026/1954) όπως

τροποποιήθηκε με τον Ν. 1093/1980.

Η Εταιρία κατ’ εφαρμογή του Δ.Λ.Π. 19 ”Παροχές εργαζομένων”, αναγνωρίζει σχετική

πρόβλεψη μόνο για την περίπτωση αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης του προσωπικού



ΚΑΘ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1.1 - 31.12.2016

15

(πρόγραμμα καθορισμένων παροχών). Η υποχρέωση που αναγνωρίζεται στην Κατάσταση

Οικονομικής Θέσης για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών αποτελεί την παρούσα αξία

της υποχρέωσης για την καθορισμένη παροχή μείον τις μεταβολές που προκύπτουν από

οποιοδήποτε αναλογιστικό κέρδος ή ζημία και το κόστος της προϋπηρεσίας. Η δέσμευση της

καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή με τη χρήση της

μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδος (projected unit credit method). Για την

προεξόφληση χρησιμοποιείται το επιτόκιο των μακροπροθέσμων ομολόγων του Ελληνικού

Δημοσίου.

Ο υπολογισμός λαμβάνει υπόψη διάφορες παραμέτρους, όπως την ηλικία, τα έτη

προϋπηρεσίας, το μισθό, συγκεκριμένες υποχρεώσεις για καταβλητέες παροχές. Οι

προβλέψεις που αφορούν τη χρήση περιλαμβάνονται στο κόστος προσωπικού και

συνίστανται από το τρέχον και παρελθόν κόστος υπηρεσίας, το σχετικό χρηματοοικονομικό

κόστος και τις όποιες πιθανές πρόσθετες επιβαρύνσεις.

Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζημίες που προκύπτουν από τις προσαρμογές με βάση τα

ιστορικά δεδομένα αναγνωρίζονται στο σύνολο τους στα Λοιπά Συνολικά Έσοδα.

γ) Παροχές τερματισμού της απασχόλησης

Οι παροχές τερματισμού της απασχόλησης καταβάλλονται όταν οι εργαζόμενοι αποχωρούν

πριν την ημερομηνία συνταξιοδοτήσεως. Η Εταιρία καταχωρεί αυτές τις παροχές όταν

δεσμεύεται, είτε όταν τερματίζει την απασχόληση υπαρχόντων εργαζομένων σύμφωνα με ένα

λεπτομερές πρόγραμμα για το οποίο δεν υπάρχει πιθανότητα απόσυρσης, είτε όταν

προσφέρει αυτές τις παροχές ως κίνητρο για εθελουσία αποχώρηση. Παροχές τερματισμού

της απασχόλησης που οφείλονται 12 μήνες μετά την ημερομηνία αναφοράς προεξοφλούνται.

Στην περίπτωση τερματισμού απασχόλησης, που υπάρχει αδυναμία προσδιορισμού των

εργαζομένων που θα κάνουν χρήση αυτών των παροχών, δεν γίνεται λογιστικοποίηση αλλά

γνωστοποίηση αυτών ως ενδεχόμενη υποχρέωση.

3.10 Κρατικές επιχορηγήσεις

Η Εταιρία αναγνωρίζει τις κρατικές επιχορηγήσεις οι οποίες ικανοποιούν αθροιστικά τα εξής

κριτήρια:

- Υπάρχει τεκμαιρόμενη βεβαιότητα ότι η επιχείρηση έχει συμμορφωθεί ή πρόκειται να

συμμορφωθεί με τους όρους της επιχορήγησης και

- Υπάρχει εύλογη βεβαιότητα ότι το ποσό της επιχορήγησης θα εισπραχθεί.

Οι επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα αναγνωρίζονται με συστηματικό τρόπο στα

αποτελέσματα με βάση την αρχή του συσχετισμού των επιχορηγήσεων με τα αντίστοιχα

έξοδα τα οποία επιχορηγούν.
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Οι επιχορηγήσεις που αφορούν σε περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται στις

«Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις» ως έσοδο επομένων χρήσεων και  μεταφέρονται στην

Κατάσταση Αποτελεσμάτων με βάση την αναμενόμενη ωφέλιμη διάρκεια ζωής του

περιουσιακού στοιχείου που επιχορηγήθηκε.

3.11 Τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος

Ο φόρος εισοδήματος αποτελείται από τον τρέχων φόρο και τον αναβαλλόμενο φόρο, δηλαδή

τον φόρο ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις που σχετίζονται με τα οικονομικά οφέλη που

προκύπτουν στην περίοδο αλλά έχουν ήδη καταλογιστεί ή θα καταλογιστούν από τις

φορολογικές αρχές σε διαφορετικές περιόδους. Ο φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται στα

αποτελέσματα χρήσης, εκτός του φόρου εκείνου που αφορά συναλλαγές που

καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια, στην οποία περίπτωση καταχωρείται

απευθείας, κατά ανάλογο τρόπο, στα ίδια κεφάλαια.

Οι τρέχοντες φόροι εισοδήματος περιλαμβάνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ή και

απαιτήσεις προς τις δημοσιονομικές αρχές που σχετίζονται με τους πληρωτέους φόρους επί

του φορολογητέου εισοδήματος της χρήσης και τους τυχόν πρόσθετους φόρους εισοδήματος

που αφορούν προηγούμενες χρήσεις.

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με τη μέθοδο της υποχρέωσης που

προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής

βάσης των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων. Αναβαλλόμενος φόρος

εισοδήματος δεν λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού

ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηματικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε η

συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζημία.

Ο αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται με τους φορολογικούς συντελεστές (και

φορολογικούς νόμους) που έχουν θεσπιστεί ή ουσιαστικά θεσπιστεί μέχρι την ημερομηνία

των Οικονομικών Καταστάσεων και αναμένεται να εφαρμοστούν όταν το σχετικό στοιχείο

Ενεργητικού θα ανακτηθεί ή η υποχρέωση θα διακανονιστεί. Σε περίπτωση αδυναμίας

σαφούς προσδιορισμού του χρόνου αναστροφής των προσωρινών διαφορών εφαρμόζεται ο

φορολογικός συντελεστής που ισχύει κατά την επόμενη της ημερομηνίας αναφοράς.

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα

υπάρξει μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για τη χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς

που δημιουργεί την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση.
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3.12 Προβλέψεις

Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρία :

- έχει παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη δέσμευση ως αποτέλεσμα γεγονότων του

παρελθόντος

- είναι πιθανό ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων για τον διακανονισμό της δέσμευσης

- το απαιτούμενο, για τη διευθέτηση της υποχρέωσης, ποσό μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα

Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία αναφοράς και προσαρμόζονται έτσι

ώστε να απεικονίζουν την παρούσα αξία του εξόδου που αναμένεται να απαιτηθεί για τον

διακανονισμό της υποχρέωσης. Αν η επίδραση της χρονικής αξίας του χρήματος είναι

σημαντική, οι προβλέψεις υπολογίζονται προεξοφλώντας τις αναμενόμενες μελλοντικές

ταμειακές ροές με ένα συντελεστή προ φόρων, ο οποίος αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες

εκτιμήσεις της αγοράς για  τη  χρονική  αξία  του  χρήματος,  και  όπου  κρίνεται  απαραίτητο,

τους  κινδύνους  που  σχετίζονται συγκεκριμένα με την υποχρέωση.

Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις Οικονομικές Καταστάσεις αλλά

γνωστοποιούνται, εκτός εάν η πιθανότητα μίας εκροής πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά

οφέλη είναι ελάχιστη.

Ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις Οικονομικές Καταστάσεις αλλά

γνωστοποιούνται όταν μία εισροή οικονομικών ωφελειών είναι πιθανή.

3.13 Αναγνώριση εσόδων

Τα έσοδα αποτιμώνται στην εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών,

προ ΦΠΑ και λοιπών φόρων και μετά τις εκπτώσεις και επιστροφές. Η αναγνώριση των

εσόδων γίνεται ως εξής:

α) Παροχή υπηρεσιών

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι υπηρεσίες, με

βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας σε σχέση με το εκτιμώμενο

σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών.

β) Έσοδα από τόκους

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας με τη χρήση του

πραγματικού επιτοκίου.

γ) Έσοδα από μισθώσεις ακινήτων

Τα   έσοδα   από   μισθώσεις   ακινήτων   αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της χρήσης

σε δεδουλευμένη βάση.
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3.14 Μισθώσεις

Μισθώσεις στις οποίες ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας διατηρούνται

από τους εκμισθωτές ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Οι λοιπές μισθώσεις

κατατάσσονται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις.

Εκμισθωτής

Εισπράξεις που προκύπτουν από λειτουργικές μισθώσεις καταχωρούνται ως έσοδα με βάση

τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.

Τα ποσά που οφείλονται από μισθωτές βάσει χρηματοδοτικών μισθώσεων καταχωρούνται ως

απαιτήσεις με ποσό ίσο με την καθαρή επένδυση στη μίσθωση. Τα σχετικά έσοδα

καταχωρούνται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων με τρόπο που να δίνει μια σταθερή,

διαχρονικά, απόδοση επί της εκάστοτε ανεξόφλητης καθαρής επένδυσης της Εταιρίας.

Μισθωτής

Πληρωμές μισθωμάτων βάσει λειτουργικών μισθώσεων καταχωρούνται στα έξοδα με βάση τη

σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.

Περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται βάσει χρηματοδοτικών μισθώσεων καταχωρούνται ως

περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας αποτιμώμενα, κατά την σύναψη της μίσθωσης, στην

εύλογη αξία τους ή εφόσον είναι μικρότερη, στην παρούσα αξία των ελάχιστων πληρωτέων

μισθωμάτων. Η σχετική υποχρέωση στον εκμισθωτή καταχωρείται στην Κατάσταση

Οικονομικής Θέσης ως υποχρέωση από χρηματοδοτική μίσθωση. Οι μισθωτικές πληρωμές

μερίζονται σε χρηματοοικονομικό έξοδο και σε καταβολή υποχρέωσης με τρόπο που να δίνει

σταθερό επιτόκιο στο εκάστοτε υπόλοιπο της υποχρέωσης. Το χρηματοοικονομικό έξοδο

καταχωρείται στα έξοδα εκτός εάν σχετίζεται άμεσα με περιουσιακό στοιχείο.

3.15 Χρηματοοικονομικά μέσα

Τα χρηματοοικονομικά μέσα της Εταιρίας ταξινομούνται στις παρακάτω κατηγορίες με βάση

την ουσία της σύμβασης και τον σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν:

(α) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους
μέσω των αποτελεσμάτων

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που ικανοποιούν

οποιαδήποτε από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

- Κατέχονται για εμπορικούς σκοπούς. Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο

κατέχεται για εμπορικούς σκοπούς εάν:
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i. αποκτήθηκε ή δημιουργήθηκε με σκοπό την πώληση ή την επαναγορά στο εγγύς

μέλλον,

ii. είναι παράγωγο (εκτός από παράγωγο που είναι συμβόλαιο χρηματοοικονομικής

εγγύησης ή προσδιορισμένο και αποτελεσματικό μέσο αντιστάθμισης).

- Κατά την αρχική αναγνώριση ορίσθηκαν από την οικονομική οντότητα στην εύλογη αξία

μέσω των αποτελεσμάτων.

Τα χρηματοοικονομικά  περιουσιακά  στοιχεία  αυτής  της  κατηγορίας  περιλαμβάνονται  στο

Κυκλοφορούν Ενεργητικό εάν κατέχονται για εμπορία ή εάν αναμένεται να διακανονιστούν

εντός 12 μηνών από την ημερομηνία των Οικονομικών Καταστάσεων. Η Εταιρία δεν είχε

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αυτής της κατηγορίας κατά τη διάρκεια της χρήσης.

(β) Δάνεια και απαιτήσεις

Περιλαμβάνουν μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες ή

προσδιορισμένες πληρωμές, τα οποία δεν διαπραγματεύονται σε ενεργή αγορά και δεν

υπάρχει πρόθεση εμπορίας τους. Περιλαμβάνονται στο Κυκλοφορούν Ενεργητικό εκτός και

εάν λήγουν σε διάστημα μεγαλύτερο των 12 μηνών από την ημερομηνία των Οικονομικών

Καταστάσεων.

(γ) Διακρατούμενες ως τη λήξη επενδύσεις

Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες ή

προσδιορισμένες πληρωμές και συγκεκριμένη λήξη και τα οποία η Εταιρία έχει την πρόθεση

και την ικανότητα να τα διακρατήσει ως τη λήξη τους. Η Εταιρία δεν είχε χρηματοοικονομικά

περιουσιακά στοιχεία αυτής της κατηγορίας κατά τη διάρκεια της χρήσης.

(δ) Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν μπορούν

να ενταχθούν σε κάποια από τις ανωτέρω κατηγορίες. Περιλαμβάνονται στα μη

κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία εφόσον η Διοίκηση δεν έχει την πρόθεση να τα

ρευστοποιήσει μέσα σε 12 μήνες από την ημερομηνία των Οικονομικών Καταστάσεων. Στην

κατηγορία αυτή εντάσσεται η συμμετοχή της Εταιρίας σε εισηγμένα χρεόγραφα.

Οι αγορές και οι πωλήσεις των επενδύσεων καταχωρούνται κατά την ημερομηνία της

εμπορικής συναλλαγής που είναι και η ημερομηνία που η Εταιρία δεσμεύεται να αγοράσει ή

να πωλήσει το στοιχείο. Οι επενδύσεις αρχικά καταχωρούνται στην εύλογη αξία τους πλέον

των άμεσα επιρριπτέων στη συναλλαγή δαπανών, με εξαίρεση τα «Χρηματοοικονομικά

περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους μέσω των αποτελεσμάτων» όπου

οι άμεσα επιρριπτέες δαπάνες συναλλαγής αναγνωρίζονται ως έξοδο στα αποτελέσματα της

περιόδου.
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Οι επενδύσεις διαγράφονται όταν το δικαίωμα στις ταμειακές ροές από τις επενδύσεις λήγει ή

μεταβιβάζεται και η Εταιρία έχει μεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τα οφέλη

που συνεπάγεται η ιδιοκτησία.

Τα «Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία» αποτιμούνται στην

εύλογη αξία τους και τα σχετικά κέρδη ή ζημίες καταχωρούνται μέσω των Λοιπών Συνολικών

Εσόδων σε ξεχωριστό αποθεματικό των Ιδίων Κεφαλαίων μέχρι τα στοιχεία αυτά να

πωληθούν ή να χαρακτηρισθούν ως απομειωμένα. Κατά την πώληση ή όταν χαρακτηρισθούν

ως απομειωμένα, τα συσσωρευμένα κέρδη ή οι ζημίες μεταφέρονται στην Κατάσταση

Αποτελεσμάτων.

Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που είναι

διαπραγματεύσιμα σε ενεργό αγορά προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιμές τους. Για τα μη

διαπραγματεύσιμα στοιχεία οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται με τη χρήση τεχνικών

αποτίμησης, όπως ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών, συγκρίσιμων στοιχείων που

διαπραγματεύονται και προεξόφληση ταμειακών ροών. Οι μη διαπραγματεύσιμοι σε ενεργό

αγορά συμμετοχικοί τίτλοι που έχουν ταξινομηθεί στην κατηγορία «Διαθέσιμα προς πώληση

χρηματοοικονομικά στοιχεία» και των οποίων η εύλογη αξία δεν είναι δυνατόν να επιμετρηθεί

με αξιοπιστία αποτιμούνται στο κόστος κτήσης τους.

Τα «Δάνεια και οι απαιτήσεις» και οι «Διακρατούμενες ως τη λήξη επενδύσεις»,

μεταγενέστερα αποτιμούνται στο αναπόσβεστο κόστος με τη χρήση του πραγματικού

επιτοκίου.

Σε κάθε ημερομηνία Οικονομικών Καταστάσεων η Εταιρία εκτιμά αν υπάρχουν αντικειμενικές

ενδείξεις που να οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τα διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά

περιουσιακά στοιχεία είναι απομειωμένα. Για τους συμμετοχικούς τίτλους που έχουν

ταξινομηθεί ως «Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία», τέτοια ένδειξη συνιστά

η σημαντική μείωση της εύλογης αξίας σε σχέση με το κόστος κτήσεως ή η παρατεταμένη

μείωση της εύλογης αξίας κάτω του κόστους. Αν στοιχειοθετείται απομείωση η σωρευμένη

στα Ίδια Κεφάλαια ζημία, που είναι η διαφορά μεταξύ κόστους κτήσεως και εύλογης αξίας,

μεταφέρεται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. Οι ζημίες απομείωσης των συμμετοχικών

τίτλων που καταχωρούνται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων δεν αναστρέφονται μέσω των

αποτελεσμάτων.

(ε) Συμψηφισμός απαιτήσεων - υποχρεώσεων

Ο συμψηφισμός χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων με υποχρεώσεις και η

απεικόνιση του καθαρού ποσού στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης πραγματοποιείται μόνο

εφόσον υπάρχει νόμιμο δικαίωμα για συμψηφισμό και υπάρχει πρόθεση για διακανονισμό του

καθαρού ποσού που προκύπτει από τον συμψηφισμό ή για ταυτόχρονο διακανονισμό.
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3.16 Κέρδη / (Ζημίες) ανά μετοχή

Τα βασικά κέρδη / (ζημίες) ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη / (ζημίες)

που αναλογούν στους μετόχους της Εταιρίας με το μέσο σταθμισμένο αριθμό κοινών μετοχών

που είναι σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια κάθε έτους.

Τα απομειωμένα κέρδη / (ζημίες) ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας το καθαρό κέρδος /

(ζημία) που αποδίδεται στους μετόχους της Εταιρίας (αφού αυτό προσαρμοστεί με τις

επιδράσεις όλων των δυνητικών τίτλων μετατρέψιμων σε μετοχές) με το μέσο σταθμισμένο

αριθμό των μετοχών σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια του έτους (προσαρμοσμένο για την

επίδραση όλων των δυνητικών τίτλων μετατρέψιμων σε μετοχές).

3.17 Διανομή μερισμάτων

Η διανομή των μερισμάτων στους μετόχους της Εταιρίας καταχωρείται ως υποχρέωση στις

Οικονομικές Καταστάσεις, όταν η διανομή εγκρίνεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση των

μετόχων.



ΚΑΘ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1.1 - 31.12.2016

22

4. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της Διοικήσεως

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. απαιτεί όπως η Διοίκηση

της Εταιρίας προβαίνει στη διενέργεια εκτιμήσεων, κρίσεων και παραδοχών που επηρεάζουν

τα ποσά των στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού, τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων

απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία σύνταξής των Οικονομικών

Καταστάσεων καθώς και τα παρουσιαζόμενα έσοδα και έξοδα κατά την υπό εξέταση χρήση.

Παρά το γεγονός  ότι αυτοί οι υπολογισμοί βασίζονται στη βέλτιστη γνώση της Διοίκησης σε

σχέση με τις τρέχουσες συνθήκες και περιστάσεις, τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται

τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισμούς.

Οι εκτιμήσεις και κρίσεις της Διοίκησης επανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται σε ιστορικά

δεδομένα και προσδοκίες για μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα

ισχύοντα.

Οι τομείς οι οποίοι απαιτούν υψηλότερου βαθμού κρίση και όπου οι παραδοχές και οι

εκτιμήσεις είναι σημαντικές για τις Οικονομικές Καταστάσεις παρατίθενται κατωτέρω:

Προβλέψεις για εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις

Η Διοίκηση της Εταιρίας προβαίνει σε περιοδική επανεκτίμηση της επάρκειας της πρόβλεψης

σχετικά με τις επισφαλείς απαιτήσεις. Κατά την εκτίμηση του μη εισπράξιμου ποσού

λαμβάνονται υπόψη η πορεία τυχόν δικαστικών ενεργειών και η χρηματοοικονομική

κατάσταση του πελάτη.

Ωφέλιμες ζωές των ενσώματων ακινητοποιήσεων, των επενδύσεων σε ακίνητα καθώς
και των άυλων περιουσιακών στοιχείων

Η Διοίκηση προβαίνει σε ορισμένες εκτιμήσεις αναφορικά με την ωφέλιμη ζωή των

αποσβεστέων παγίων. Περισσότερες πληροφορίες παρατίθενται στην παράγραφο 3.2, 3.3 και

3.4.

Προγράμματα καθορισμένων παροχών

Η υποχρέωση της καθορισμένης παροχής υπολογίζεται χρησιμοποιώντας αναλογιστικές

εκτιμήσεις,   κατά   τις   οποίες   χρησιμοποιούνται   παραδοχές   για   τους   προεξοφλητικούς

συντελεστές, το ρυθμό αύξησης των μισθών και τα ποσοστά θνησιμότητας. Λόγω της

μακροχρόνιας φύσης των προγραμμάτων, οι παραδοχές αυτές υπόκεινται σε σημαντική

αβεβαιότητα (Σημείωση 24).
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5. Νέα πρότυπα, διερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων

5.1 Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά από την 1η Ιανουαρίου 2016

ΔΠΧΑ 11 (Τροποποίηση) «Από κοινού συμφωνίες - Λογιστικός χειρισμός της
απόκτησης μεριδίου σε μια από κοινού δραστηριότητα»

Η  τροποποίηση  παρέχει οδηγίες και διευκρινίζει τον κατάλληλο λογιστικό χειρισμό όταν ένας

επενδυτής αποκτά συμμετοχή σε μία από κοινού δραστηριότητα η οποία αποτελεί

«επιχείρηση». Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή

μετά την 1 Ιανουαρίου 2016. Η τροποποίηση δεν έχει καμία επίδραση στην Εταιρία.

ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38 (Τροποποιήσεις)- «Διευκρινήσεις για τις επιτρεπτές μεθόδους
απόσβεσης»

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η χρήση μεθόδων βασισμένων στα έσοδα δεν είναι κατάλληλες

για τον υπολογισμό των αποσβέσεων ενός περιουσιακού στοιχείου και ότι τα έσοδα δεν

θεωρούνται κατάλληλη βάση επιμέτρησης της ανάλωσης των οικονομικών ωφελειών που

ενσωματώνονται σε ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο. Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016. Η τροποποίηση δεν έχει

καμία επίδραση στην Εταιρία.

ΔΛΠ 27 «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» - τροποποίηση

Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1

Ιανουαρίου 2016. Η τροποποίηση επιτρέπει στις οικονομικές οντότητες να χρησιμοποιούν τη

μέθοδο της καθαρής θέσης προκειμένου να λογιστικοποιούν τις επενδύσεις σε θυγατρικές,

συγγενείς και κοινοπραξίες στις ατομικές τους οικονομικές καταστάσεις και επίσης ξεκαθαρίζει

τον ορισμό των ατομικών οικονομικών καταστάσεων. Η τροποποίηση δεν έχει καμία επίδραση

στην Εταιρία.

• Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2012 – 2014

Οι βελτιώσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1

Ιανουαρίου 2016. Οι βελτιώσεις δεν έχουν επίδραση στις Οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας.

Οι βελτιώσεις επιφέρουν τροποποιήσεις στα ακόλουθα πρότυπα:

Δ.Π.Χ.Α. 5 «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση
και Διακοπείσες δραστηριότητες»

Διευκρινίζει ότι η αλλαγή από μια μέθοδο διάθεσης σε μια άλλη (πώληση ή διανομή στους

ιδιοκτήτες) δεν θα πρέπει να θεωρείται ως νέο σχέδιο πώλησης αλλά ως συνέχιση του αρχικού
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σχεδίου και ως εκ τούτου δεν πρέπει να λογιστικοποιείται ως αλλαγή. Επίσης, η αλλαγή της

μεθόδου διάθεσης δεν μεταβάλει την ημερομηνία ταξινόμησης.

Δ.Π.Χ.Α. 7 «Χρηματοοικονομικά μέσα - Γνωστοποιήσεις»

Προσθέτει επιπλέον οδηγίες ώστε να διευκρινιστεί κατά πόσο ένα συμβόλαιο εξυπηρέτησης

συνιστά συνεχιζόμενη ανάμιξη σε ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο που έχει

μεταβιβασθεί για τον καθορισμό των γνωστοποιήσεων που απαιτούνται. Επιπλέον, διευκρινίζει

ότι οι γνωστοποιήσεις του ΔΠΧΑ 7, σχετικά με τον συμψηφισμό χρηματοοικονομικών

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, δεν απαιτούνται για τις ενδιάμεσες συνοπτικές

οικονομικές καταστάσεις.

Δ.Λ.Π. 19 «Παροχές σε εργαζομένους»

Διευκρινίζει ότι τα εταιρικά ομόλογα υψηλής ποιότητας που χρησιμοποιούνται στον

προσδιορισμό του προεξοφλητικού επιτοκίου για τις υποχρεώσεις παροχών προσωπικού μετά

την έξοδο από την υπηρεσία πρέπει να είναι εκφρασμένα στο ίδιο νόμισμα όπως οι παροχές οι

οποίες πρέπει να καταβληθούν. Συνεπώς, το σημαντικό είναι το νόμισμα στο οποίο

παρουσιάζονται οι υποχρεώσεις και όχι η χώρα στην οποία αυτές προκύπτουν.

Δ.Λ.Π. 34 «Ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά»

Διευκρινίζει την έννοια του «πληροφόρηση που γνωστοποιείται οπουδήποτε αλλού στην

ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά» και απαιτεί παραπομπή μεταξύ των ενδιάμεσων

οικονομικών καταστάσεων και του σημείου που περιλαμβάνονται (π.χ. Έκθεση Διαχείρισης,

Έκθεση κινδύνου).

ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών καταστάσεων» - τροποποίηση :
Γνωστοποιήσεις

Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1

Ιανουαρίου 2016. Η τροποποίηση διευκρινίζει τις οδηγίες του ΔΛΠ 1 σχετικά με τις έννοιες της

σημαντικότητας και της συγκέντρωσης, την παρουσίαση των μερικών αθροισμάτων, τη δομή

των οικονομικών καταστάσεων και τις γνωστοποιήσεις των λογιστικών πολιτικών. Η Εταιρία έχει

λάβει υπόψη την τροποποίηση για την προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων.

ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις», ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση
συμμετοχών σε άλλες οντότητες» και ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις
και Κοινοπραξίες» - τροποποίηση : Εταιρείες επενδύσεων – Εφαρμογή της απαλλαγής
από την υποχρέωση ενοποίησης

Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1

Ιανουαρίου 2016. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν την εφαρμογή της απαλλαγής των εταιρειών
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επενδύσεων και των θυγατρικών τους από την υποχρέωση ενοποίησης. Οι τροποποιήσεις δεν

έχουν καμία επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας.

ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους» (τροποποίηση): Εισφορές των εργαζομένων

Η τροποποίηση εφαρμόζεται για εισφορές από εργαζομένους ή τρίτους σε προγράμματα

καθορισμένων παροχών. Ο στόχος της τροποποίησης είναι η απλοποίηση του λογιστικού

χειρισμού των εισφορών που είναι ανεξάρτητες από τον αριθμό των ετών υπηρεσίας των

εργαζομένων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή η οποία

εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Φεβρουαρίου 2015.

Η εφαρμογή της ανωτέρω τροποποίησης δεν έχει καμία επίδραση στις Οικονομικές

Καταστάσεις της Εταιρίας.

• Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2010 – 2012

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υιοθετήσει αυτές τις βελτιώσεις οι οποίες εφαρμόζονται σε ετήσιες

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Φεβρουαρίου 2015. Οι βελτιώσεις δεν

έχουν επίδραση στις Οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας. Οι βελτιώσεις επιφέρουν

τροποποιήσεις στα ακόλουθα πρότυπα:

Δ.Π.Χ.Α. 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών»

Τροποποιεί τους ορισμούς «προϋπόθεση κατοχύρωσης» και «συνθήκη αγοράς» και προσθέτει

ορισμούς για «όρο απόδοσης» και «όρο υπηρεσίας».

Δ.Π.Χ.Α. 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων»

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η υποχρέωση για ενδεχόμενο τίμημα το οποίο πληρεί τον

ορισμό του χρηματοοικονομικού στοιχείου ταξινομείται ως στοιχείο καθαρής θέσης ή

χρηματοοικονομική υποχρέωση βάση των ορισμών του ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά μέσα:

Παρουσίαση». Επίσης, διευκρινίζει πως οι μεταβολές στην εύλογη αξία του ενδεχόμενου

τιμήματος, το οποίο δεν είναι στοιχείο της καθαρής θέσης, ανεξάρτητα εάν είναι

χρηματοοικονομικό στοιχείο, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα.

Δ.Π.Χ.Α. 8 «Λειτουργικοί τομείς»

Απαιτεί γνωστοποίηση σχετικά µε τις κρίσεις που κάνει η Διοίκηση όταν εφαρμόζει τα κριτήρια

συγκέντρωσης στους λειτουργικούς τομείς και αποσαφηνίζει ότι οι συμφωνίες των

περιουσιακών στοιχείων των τομέων απαιτούνται µόνο εάν πραγματοποιείται τακτική αναφορά

των περιουσιακών στοιχείων του τομέα.
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Δ.Π.Χ.Α. 13 «Επιμέτρηση εύλογης αξίας»

Διευκρινίζει ότι µε την έκδοση του Δ.Π.Χ.Α. 13 και την τροποποίηση των Δ.Π.Χ.Α. 9 και Δ.Λ.Π.

39  δεν  αναιρείται  η  δυνατότητα  της  επιμέτρησης  των βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων και

υποχρεώσεων σε µη προεξοφλημένη βάση, εφόσον η επίπτωση της μη προεξόφλησης είναι

ασήμαντη (τροποποιεί µόνο τη βάση για συμπεράσματα).

Δ.Λ.Π. 16 «Ενσώματα πάγια» και Δ.Λ.Π. 38 «Άυλα περιουσιακά στοιχεία»

Διευκρινίζει ότι η μικτή αξία των ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων προσαρμόζεται

κατά τρόπο που είναι συνεπής µε την αναπροσαρμογή της λογιστικής αξίας.

Δ.Λ.Π. 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών»

Διευκρινίζει πως μια οικονομική οντότητα που παρέχει υπηρεσίες βασικών διοικητικών

στελεχών θεωρείται συνδεδεμένο μέρος και υπόκειται στις σχετικές γνωστοποιήσεις.
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5.2  Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους και δεν
έχουν εφαρμοστεί νωρίτερα από την Εταιρία

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα»

Τον Ιούλιο του 2014 το ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) εξέδωσε την τελική

έκδοση του ΔΠΧΑ 9. Η τελική έκδοση ενοποιεί τις προηγούμενες εκδόσεις του προτύπου και

αντικαθιστά το ΔΛΠ 39. Εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά

την 1 Ιανουαρίου 2018.

Το ΔΠΧΑ 9 καθορίζει ένα μοντέλο ταξινόμησης και επιμέτρησης των χρηματοοικονομικών

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, εισάγει ένα μοντέλο απομείωσης της αξίας των

περιουσιακών στοιχείων το οποίο βασίζεται στις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες παρά στις

πραγματοποιηθείσες πιστωτικές ζημίες και καθιερώνει μια προσέγγιση της λογιστικής

αντιστάθμισης η οποία ενισχύει τις γνωστοποιήσεις αναφορικά με τις δραστηριότητες

διαχείρισης κινδύνου.

Η Εταιρία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις οικονομικές της

καταστάσεις.

ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις»

Εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η  Ιανουαρίου

2018. Η εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται. Την 16.12.2011 και την 19.11.2013, το ΣΔΛΠ

εξέδωσε την τροποποίηση του ΔΠΧΑ 7 με την οποία προστέθηκαν στο πρότυπο

γνωστοποιήσεις αναφορικά με τη μετάβαση στο ΔΠΧΑ 9. Η Εταιρία βρίσκεται στη διαδικασία

εκτίμησης της επίδρασης της τροποποίησης στις οικονομικές της καταστάσεις.

ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες»

Στις 28 Μαΐου 2014 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες» το

οποίο είναι υποχρεωτικής εφαρμογής σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά

την 1 Ιανουαρίου 2018 και αποτελεί το νέο πρότυπο που αφορά στην αναγνώριση του εσόδου.

Το νέο πρότυπο περιλαμβάνει τις αρχές που πρέπει να εφαρμόσει μια οικονομική οντότητα για

να προσδιορίσει την επιμέτρηση των εσόδων και τη χρονική στιγμή της αναγνώρισης τους.

Επίσης, απαιτεί από τις οικονομικές οντότητες να παρέχουν στους χρήστες των οικονομικών

καταστάσεων πιο κατατοπιστικές σχετικές γνωστοποιήσεις. Το πρότυπο καθιερώνει ένα ενιαίο

μοντέλο πέντε βημάτων, που πρέπει να εφαρμόζεται σε όλες τις συμβάσεις με τους πελάτες για

την αναγνώριση του εσόδου. Η Εταιρία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του

νέου προτύπου στις οικονομικές της καταστάσεις.
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ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις»

Το ΔΠΧΑ 16 εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2016 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 17. Εφαρμόζεται σε

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019. Σκοπός του

προτύπου είναι να εξασφαλίσει ότι οι μισθωτές και οι εκμισθωτές παρέχουν χρήσιμη

πληροφόρηση που παρουσιάζει εύλογα την ουσία των συναλλαγών που αφορούν μισθώσεις.

Το ΔΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο μοντέλο για το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του μισθωτή,

το οποίο απαιτεί ο μισθωτής να αναγνωρίζει περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες τις

συμβάσεις μισθώσεων με διάρκεια άνω των 12 μηνών, εκτός εάν το υποκείμενο περιουσιακό

στοιχείο είναι μη σημαντικής αξίας. Σχετικά με το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του

εκμισθωτή, το ΔΠΧΑ 16 ενσωματώνει ουσιαστικά τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 17. Επομένως, ο

εκμισθωτής συνεχίσει να κατηγοριοποιεί τις συμβάσεις μισθώσεων σε λειτουργικές και

χρηματοδοτικές μισθώσεις, και να ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό χειρισμό για κάθε τύπο

σύμβασης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει το νέο πρότυπο. Η Εταιρία βρίσκεται στη

διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του νέου προτύπου στις οικονομικές της καταστάσεις.

ΔΛΠ 7 (Τροποποίηση)  «Κατάσταση Ταμειακών Ροών»

Εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου

2017. Η εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται. Τον Ιανουάριο του 2016 το ΣΔΛΠ εξέδωσε

τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 7 «Κατάσταση Ταμειακών Ροών» αναφορικά με βελτιώσεις στις

γνωστοποιήσεις. Αυτές οι γνωστοποιήσεις απαιτούν οι εταιρίες να παρέχουν πληροφόρηση

σχετικά με μεταβολές στις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις τους που προκύπτουν από

χρηματοδοτικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων μεταβολών από ταμειακές ροές καθώς

και μη ταμειακές μεταβολές (όπως κέρδη ή ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές). Η Εταιρία

θα εξετάσει την επίδραση της τροποποίησης στις οικονομικές της καταστάσεις. Η τροποποίηση

δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΔΛΠ 12 «Φόροι Εισοδήματος» - Τροποποίηση

Η τροποποίηση εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2016 και εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2017.

Η τροποποίηση διευκρινίζει το λογιστικό χειρισμό σχετικά με την αναγνώριση αναβαλλόμενων

φορολογικών απαιτήσεων σε μη πραγματοποιηθείσες ζημίες που έχουν προκύψει από δάνεια

που επιμετρώνται στην εύλογη αξία. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή

Ένωση.
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ΔΠΧΑ 10 & ΔΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) «Πώληση ή εισφορά περιουσιακών στοιχείων
ανάμεσα σε επενδυτή και σε συγγενή του εταιρία ή κοινοπραξία»

Τον Σεπτέμβριο του 2014 το ΣΔΛΠ ανακοίνωσε πως οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται στις

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016. Τον Δεκέμβριο

του 2015 ανακοινώθηκε πως αναβάλλεται επ’ αόριστον η εφαρμογή. Η εφαρμογή νωρίτερα

επιτρέπεται.

Τον Σεπτέμβριο του 2014, το ΣΔΛΠ εξέδωσε τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες

Οικονομικές Καταστάσεις» και ΔΛΠ 28 «Συμμετοχές σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και

Κοινοπραξίες». Οι τροποποιήσεις αφορούν μια αναγνωρισμένη ασυνέπεια μεταξύ των

απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 10 και εκείνων του ΔΛΠ 28 (2011), για την αντιμετώπιση της πώλησης ή

της εισφοράς των περιουσιακών στοιχείων μεταξύ του επενδυτή και της συγγενούς ή της

κοινοπραξίας. Η κύρια συνέπεια των τροποποιήσεων είναι ότι το συνολικό κέρδος ή η ζημία

αναγνωρίζεται όταν η συναλλαγή περιλαμβάνει μια επιχειρηματική δραστηριότητα (όταν

στεγάζεται ή όχι σε μια θυγατρική). Μερικό κέρδος ή ζημία αναγνωρίζεται όταν η συναλλαγή

περιλαμβάνει στοιχεία ενεργητικού που δεν συνιστούν επιχειρηματική δραστηριότητα, ακόμη και

αν τα στοιχεία αυτά στεγάζονται σε θυγατρική. Η Εταιρία θα εξετάσει την επίδραση των

τροποποιήσεων στις οικονομικές καταστάσεις της. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν υιοθετηθεί

από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΔΠΧΑ 2 (Τροποποιήσεις) «Ταξινόμηση και επιμέτρηση συναλλαγών που αφορούν
παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών»

Εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου

2018. Η εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται. Τον Ιούνιο του 2016 το ΣΔΛΠ εξέδωσε τροποποιήσεις

στο ΔΠΧΑ 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών», διευκρινίζοντας πώς να

λογιστικοποιήθουν συγκεκριμένα είδη συναλλαγών για παροχές που εξαρτώνται από την αξία

μετοχών. Οι τροποποιήσεις παρέχουν τις απαιτήσεις για τη λογιστική μεταχείριση:

α. των επιπτώσεων των συνθηκών κατοχύρωσης και της μη κατοχύρωσης για την επιμέτρηση

των παροχών που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών και διακανονίζονται τοις μετρητοίς,

β. των συναλλαγών για παροχές που εξαρτώνται από την αξία μετοχών με καθαρή δυνατότητα

διακανονισμού για υποχρεώσεις από παρακρατούμενους φόρους, και

γ. της τροποποίησης στους όρους και τις προϋποθέσεις μιας παροχής που εξαρτάται από την

αξία των μετοχών, η οποία αλλάζει την ταξινόμηση της συναλλαγής από διακανονιζόμενη με

μετρητά σε διακανονιζόμενη με συμμετοχικούς τίτλους.

Η Εταιρία θα εξετάσει την επίδραση των τροποποιήσεων στις οικονομικές καταστάσεις της. Οι

τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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ΔΠΧΑ 4 (Τροποποιήσεις) «Εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά μέσα στο ΔΠΧΑ
4 Ασφαλιστήρια συμβόλαια»

Εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου

2018.

Οι τροποποιήσεις εισάγουν δύο προσεγγίσεις. Το τροποποιημένο πρότυπο θα :

- παρέχει τη επιλογή σε όλες τις οντότητες που εκδίδουν ασφαλιστήρια συμβόλαια να

αναγνωρίζουν στα λοιπά συνολικά εισοδήματα και όχι στην κατάσταση αποτελεσμάτων

τις τυχόν αποκλίσεις που θα προκύψουν λόγω της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9 πριν την

έκδοση του νέου προτύπου για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, και

- παρέχει στις οντότητες, οι δραστηριότητες των οποίων αφορούν κυρίως τον κλάδο των

ασφαλίσεων, την επιλογή για προσωρινή απαλλαγή από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9

έως το 2021. Οι οντότητες οι οποίες θα αναβάλουν την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9, θα

συνεχίσουν να εφαρμόζουν το υπάρχον πρότυπο ΔΛΠ 39 για τα χρηματοοικονομικά

μέσα.

Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΔΛΠ 40 (Τροποποιήσεις) «Μεταφορές επενδυτικών ακινήτων»

Εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου

2018.

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι προκειμένου να μπορεί να πραγματοποιηθεί μεταφορά

προς ή από τα επενδυτικά ακίνητα θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί αλλαγή στη χρήση.

Προκειμένου να θεωρηθεί ότι έχει επέλθει αλλαγή στην χρήση ενός ακινήτου, θα πρέπει να

αξιολογηθεί κατά πόσο το ακίνητο πληροί τον ορισμό και η αλλαγή στη χρήση να μπορεί να

τεκμηριωθεί. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π. 22 «Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και προκαταβολές»

Εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου

2018.

Η Διερμηνεία παρέχει καθοδήγηση σχετικά με το πώς προσδιορίζεται η ημερομηνία της

συναλλαγής όταν εφαρμόζεται το πρότυπο που αφορά τις συναλλαγές σε ξένο νόμισμα, ΔΛΠ

21. Η Διερμηνεία έχει εφαρμογή όταν μια οντότητα είτε καταβάλει, είτε εισπράττει

προκαταβολικά τίμημα για συμβάσεις που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα. Η Διερμηνεία δεν έχει

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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• Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2014 – 2016

Εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου

2017.

Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιγράφουν τις βασικές αλλαγές σε δύο

ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες οικονομικές οντότητες»

Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με το ότι η υποχρέωση για παροχή

γνωστοποιήσεων του ΔΠΧΑ 12 έχει εφαρμογή σε συμμετοχές σε οντότητες που έχουν

κατηγοριοποιηθεί ως διακρατούμενες προς πώληση, εκτός της υποχρέωσης για παροχή

συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.

ΔΛΠ 28 «Συμμετοχές σε συγγενείς και κοινοπραξίες»

Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις ως προς το ότι όταν οι οργανισμοί διαχείρισης

επενδύσεων κεφαλαίων, τα αμοιβαία κεφάλαια, και οντότητες με παρόμοιες δραστηριότητες

εφαρμόζουν την επιλογή να επιμετρούν τις συμμετοχές σε συγγενείς ή κοινοπραξίες σε εύλογη

αξία μέσω αποτελεσμάτων, αυτή η επιλογή θα πρέπει να γίνει ξεχωριστά για κάθε συγγενή ή

κοινοπραξία κατά την αρχική αναγνώριση.
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6. Κύκλος εργασιών

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας αναλύεται ως ακολούθως:

1.1-31.12.2016 1.1-31.12.2015

Έσοδα μισθωμάτων 2.032.267,52 2.017.700,33
Δικαιώματα εισόδου 1.083.486,64 1.242.123,74
Τόκοι υπερημερίας 51.604,84 50.534,45
Εκπτώσεις εσόδων μισθωμάτων (173.405,49) (174.044,77)
Σύνολο 2.993.953,51 3.136.313,75

7. Μερισμός εξόδων κατά λειτουργία

Η κατανομή των εξόδων κατά κέντρο κόστους (κόστος πωλήσεων, έξοδα διοικητικής

λειτουργίας και έξοδα λειτουργίας διάθεσης) έχει ως εξής :

Χρήση 2016 Κόστος
Περιγραφή Λογαριασμού Πωλήσεων Διοίκηση Διάθεση Σύνολο
Αμοιβές & Έξοδα προσωπικού 315.771,87 85.046,80 6.103,84 406.922,51
Αμοιβές τρίτων 484.329,51 130.444,42 9.362,04 624.135,97
Παροχές τρίτων 268.243,74 72.246,06 5.185,12 345.674,92
Φόροι τέλη 387.822,43 104.452,17 7.496,57 499.771,17
Διάφορα έξοδα 64.723,16 17.431,88 1.251,09 83.406,13
Αποσβέσεις παγίων 807.584,52 217.506,66 15.610,53 1.040.701,71
Σύνολο 2.328.475,23 627.127,99 45.009,19 3.000.612,41

Χρήση 2015 Κόστος
Περιγραφή Λογαριασμού Πωλήσεων Διοίκηση Διάθεση Σύνολο
Αμοιβές & Έξοδα προσωπικού 324.734,12 87.460,61 6.277,08 418.471,81
Αμοιβές τρίτων 539.270,16 145.241,58 10.424,04 694.935,78
Παροχές τρίτων 294.848,22 79.411,44 5.699,39 379.959,05
Φόροι τέλη 419.259,11 112.919,01 8.104,24 540.282,36
Διάφορα έξοδα 74.373,35 20.030,97 1.437,62 95.841,94
Αποσβέσεις παγίων 791.470,07 213.166,55 15.299,03 1.019.935,65
Σύνολο 2.443.955,03 658.230,16 47.241,40 3.149.426,59
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8. Κόστος μισθοδοσίας

Το κόστος μισθοδοσίας που περιλαμβάνεται στην ανωτέρω Κατάσταση Συνολικού

Εισοδήματος αναλύεται ως εξής:

1.1-31.12.2016 1.1-31.12.2015

Μισθοί 314.843,20 321.548,25
Παρεπόμενες παροχές 5.644,40 6.307,92
Εργοδοτικές εισφορές 81.927,06 82.783,61
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού (Σημείωση 24) 6.324,57 9.996,95
Σύνολο 408.739,23 420.636,73

To κόστος μισθοδοσίας έχει επιβαρύνει την Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος ως εξής:

1.1-31.12.2016 1.1-31.12.2015

Κόστος πωλήσεων 315.771,87 324.734,12
Έξοδα Διοικητικής λειτουργίας 85.046,80 87.460,61
Έξοδα λειτουργίας Διάθεσης 6.103,84 6.277,08
Χρηματοοικονομικά έξοδα (Σημείωση 11) 1.816,72 2.164,92
Σύνολο 408.739,23 420.636,73

Ο αριθμός του απασχολουμένου προσωπικού της Εταιρίας έχει ως ακολούθως:

Άτομα
31.12.2016 31.12.2015

Διοικητικό Προσωπικό 15 16
Τεχνικό Προσωπικό 4 4
Νομικός Σύμβουλος 1 1
Σύνολο 20 21

9. Αποσβέσεις

Οι αποσβέσεις που περιλαμβάνονται στην ανωτέρω Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος

αναλύονται ως εξής:

Περίοδος 1.1 - 31.12.2016
Κόστος

πωλήσεων Διοίκηση Διάθεση Σύνολο
Ενσώματα πάγια    (Σημείωση 14) 136.201,32 36.683,09 2.632,76 175.517,17

Άυλα περιουσιακά στοιχεία (Σημείωση 15) 24.092,09 6.488,72 465,70 31.046,51

Ακίνητα για επένδυση (Σημείωση 16) 647.291,11 174.334,85 12.512,07 834.138,03

Σύνολο 807.584,52 217.506,66 15.610,53 1.040.701,71
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Περίοδος 1.1 - 31.12.2015
Κόστος

πωλήσεων Διοίκηση Διάθεση Σύνολο
Ενσώματα πάγια    (Σημείωση 14) 119.016,33 32.054,65 2.300,57 153.371,55

Άυλα περιουσιακά στοιχεία (Σημείωση 15) 27.833,60 7.496,42 538,02 35.868,04

Ακίνητα για επένδυση (Σημείωση 16) 644.620,14 173.615,48 12.460,44 830.696,06

Σύνολο 791.470,07 213.166,55 15.299,03 1.019.935,65

10. Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκμετάλλευσης

Τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης που περιλαμβάνονται στην ανωτέρω Κατάσταση Συνολικού

Εισοδήματος αναλύονται ως εξής:

1.1-31.12.2016 1.1-31.12.2015

Ενοίκια μηχανημάτων 1.800,04 1.800,00
Έσοδα από μεταπώληση ηλεκτρικού ρεύματος 141.968,69 164.622,60
Κοινόχρηστα καταστημάτων 175.928,33 188.546,72
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (Σημείωση 25) 137.608,49 137.608,49
Διάφορα έσοδα 41.493,87 68.226,77
Διάφορα έξοδα (586,16) (2.646,97)
Απομείωση απαιτήσεων (Σημείωση 19) (76.355,08) (133.310,43)
Ζημίες καταστροφής παγίων - (10.723,11)
Σύνολο 421.858,18 414.124,07

11. Χρηματοοικονομικά έσοδα / (έξοδα)

Τα χρηματοοικονομικά έσοδα / (έξοδα) εκμετάλλευσης που περιλαμβάνονται στην ανωτέρω

Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος αναλύονται ως εξής:

1.1-31.12.2016 1.1-31.12.2015

Τόκοι εγγυήσεων (Σημείωση 23) (1.382,56) (8.127,50)
Έξοδα τραπεζών (310,80) (269,40)
Τόκοι αποζημίωσης προσωπικού (Σημείωση 24) (1.816,72) (2.164,92)
Πιστωτικοί τόκοι 151.930,02 129.180,85
Σύνολο 148.419,94 118.619,03

12. Τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος

Ο  φόρος  εισοδήματος  που  αναγνωρίστηκε  στην  Κατάσταση  Συνολικού Εισοδήματος της

Εταιρίας αναλύεται ως ακολούθως:
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1.1-31.12.2016 1.1-31.12.2015
Τρέχων φόρος εισοδήματος 208.383,43 220.082,03
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος (889.183,25) 327.072,88
Έξοδο (Έσοδο) φόρου εισοδήματος (680.799,82) 547.154,91

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται συμφωνία μεταξύ του ονομαστικού και πραγματικού

φορολογικού συντελεστή:

1.1-31.12.2016 1.1-31.12.2015
Κέρδη προ φόρων (2.327.047,27) 519.630,26
Συντελεστής φόρου εισοδήματος 29% 29%
Αναμενόμενο έξοδο (έσοδο) φόρου (674.843,71) 150.692,78

Επίδραση μη εκπιπτόμενων φορολογικά δαπανών 2.053,92 21.068,01
Προσαρμογές για έσοδα που δεν φορολογούνται (8.010,03) (9.140,05)
Μεταβολή φορολογικού συντελεστή από 26% σε 29% - 368.642,35
Επαναπροσδιορισμός φόρου εισοδήματος χρήσης 2014 - 15.891,82
Πραγματικό έξοδο φόρου (680.799,82) 547.154,91

Ο φόρος εισοδήματος της τρέχουσας χρήσης έχει υπολογισθεί χρησιμοποιώντας τον

τρέχοντα συντελεστή φόρου, ο οποίος ανέρχεται σε 29%.

Κατά την προηγούμενη χρήση 2015, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4, του άρθρου 1 του

Ν. 4334/2015, ο συντελεστής φόρου εισοδήματος άλλαξε από 26% σε 29% με αναδρομική

ισχύ από 1/1/2015. Κατά τον υπολογισμό του αναβαλλόμενου φόρου, την 31.12.2015, η

μεταβολή του φορολογικού συντελεστή από 26% σε 29%, είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση

της αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης της Εταιρίας κατά το ποσό των € 368.642,35,

το οποίο αναγνωρίστηκε ως έξοδο στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης.

Η Εταιρία κάνοντας χρήση των διατάξεων του Ν.3888/2010 περαίωσε τις εκκρεμείς

φορολογικά χρήσεις 2007 έως 2009. Η χρήση 2010 παραμένει ανέλεγκτη.

Για τις χρήσεις 2011 - 2015 η Εταιρία είχε υπαχθεί στον φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών

Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2238/1994 και Ν. 4174/2013

και έλαβε Πιστοποιητικό Φορολογικής Συμμόρφωσης χωρίς επιφύλαξη.

Αναφορικά με τη χρήση 2016, η Εταιρία έχει επιλέξει να μην υπαχθεί στον προαιρετικό

φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος υπολογίζονται σε όλες τις προσωρινές φορολογικές

διαφορές, χρησιμοποιώντας τον φορολογικό συντελεστή που θα ισχύει κατά τη χρήση που

μία απαίτηση πραγματοποιείται ή μία υποχρέωση διακανονίζεται και λαμβάνοντας υπόψη

τους φορολογικούς συντελεστές που έχουν θεσπιστεί μέχρι την ημερομηνία των Οικονομικών

Καταστάσεων.
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Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις συμψηφίζονται με τις αναβαλλόμενες φορολογικές

υποχρεώσεις όταν υπάρχει ένα δυνάμενο να ασκηθεί νόμιμα δικαίωμα για συμψηφισμό και

υπόκεινται και τα δύο στην ίδια φορολογική αρχή. Τα συμψηφισμένα ποσά έχουν ως εξής:

31.12.2016 31.12.2015

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 13.112.446,48 12.043.268,29
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις (15.753.042,72) (15.501.951,34)
Σύνολο (2.640.596,24) (3.458.683,05)

Η κίνηση του λογαριασμού έχει ως εξής :

31.12.2016 31.12.2015

Υπόλοιπο έναρξης (3.458.683,05) (3.194.900,38)
(Χρεώσεις) στα αποτελέσματα 889.183,25 41.569,47
Μεταβολή φορολογικού συντελεστή - (368.642,35)
Πιστώσεις στα  Λοιπά Συνολικά Έσοδα (71.096,44) 63.290,21
Σύνολο (2.640.596,24) (3.458.683,05)

Η κίνηση των λογαριασμών των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και

αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων, κατά τη διάρκεια της χρήσης, χωρίς να

λαμβάνονται υπόψη οι συμψηφισμοί, έχει ως εξής:

Περιγραφή 31.12.2015
Σε

Αποτελέσματα
χρήσεως

Σε Λοιπά
Συνολικά
Έσοδα

31.12.2016

Οικόπεδα (3.289.351,63) - - (3.289.351,63)
Κτίρια (906.184,09) (4.205,99) - (910.390,08)
Λοιπά πάγια (48.512,19) 1.072,66 - (47.439,53)
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 42.551,01 (5.570,45) - 36.980,56
Επιχορηγήσεις 423.366,23 22.410,15 - 445.776,38
Εγγυήσεις ενοικίων (20.655,10) 400,94 - (20.254,16)
Απομείωση απαιτήσεων 247.366,29 20.982,97 - 268.349,26
Προβλέψεις προσωπικού 30.501,92 1.834,13 (6.136,44) 26.199,61
Διάφορες  προβλέψεις (2.725,49) 13.965,56 - 11.240,07
Επιμέτρηση ΧΣΔΠ 64.960,00 838.293,28 (64.960,00) 838.293,28
Σύνολο (3.458.683,05) 889.183,25 (71.096,44) (2.640.596,24)
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Αντίστοιχα, η κίνηση της συγκριτικής χρήσης 2015 παρουσιάζεται παρακάτω:

Για λόγους καλύτερης παρουσίασης η απεικόνιση των παγίων στοιχείων στον παραπάνω

πίνακα έχει διαφοροποιηθεί σε σχέση με τον τρόπο που απεικονιζόταν αυτά στις Οικονομικές

Καταστάσεις της 31/12/2015.

13. Κέρδη / (Ζημίες) ανά μετοχή

Τα βασικά κέρδη / (ζημίες) ανά μετοχή υπολογίζονται με διαίρεση του κέρδους ή της ζημίας

μετά από φόρους που αναλογεί στους κατόχους κοινών μετοχών της Εταιρίας με το μέσο

σταθμισμένο  αριθμό  κοινών  μετοχών  κατά  τη  διάρκεια  της  χρήσης. Ο συνολικός αριθμός

των κοινών μετοχών της Εταιρίας ανέρχεται σε 12.917 μετοχές.

1.1-
31.12.2016

1.1-
31.12.2015

Ζημίες χρήσης (1.646.247,45) (27.524,65)
Αριθμός κοινών μετοχών 12.917 12.917
Ζημίες ανά μετοχή (127,45) (2,13)

Σημειώνεται ότι η Εταιρία δεν έχει εκδώσει δυνητικούς τίτλους μετατρέψιμους σε κοινές

μετοχές.

Περιγραφή 31.12.2014
Μεταβολή

φορολογικού
συντελεστή

Σε
Αποτελέσματα

χρήσεως

Σε Λοιπά
Συνολικά
Έσοδα

31.12.2015

Οικόπεδα (2.949.073,88) (340.277,75) - - (3.289.351,63)
Κτίρια (793.767,71) (91.588,58) (20.827,8000) - (906.184,09)
Λοιπά πάγια (44.898,16) (5.180,56) 1.566,5300 - (48.512,19)
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 44.047,83 5.082,44 (6.579,2600) - 42.551,01
Επιχορηγήσεις 358.877,48 41.408,94 23.079,8100 - 423.366,23
Εγγυήσεις ενοικίων (20.631,51) (2.380,56) 2.356,9700 - (20.655,10)
Απομείωση απαιτήσεων 187.115,97 21.590,30 38.660,0200 - 247.366,29
Προβλέψεις προσωπικού 26.244,39 3.028,20 2.899,1200 (1.669,79) 30.501,92
Διάφορες  προβλέψεις (2.814,79) (324,78) 414,0800 - (2.725,49)
Επιμέτρηση ΧΣΔΠ - - - 64.960,00 64.960,00
Σύνολο (3.194.900,38) (368.642,35) 41.569,47 63.290,21 (3.458.683,05)
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14. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία

Τα ενσώματα πάγια στοιχεία της Εταιρίας αναλύονται ως ακολούθως:

Επί των ακινήτων της Εταιρίας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.

Οικόπεδα Ιδιόκτητα
κτίρια

Μηχ/γικός
εξοπλισμός

Μεταφορικά
μέσα

Λοιπός
εξοπλισμός Σύνολο

Κόστος
1.1.2016 88.478,32 378.813,78 912.171,48 216.634,25 938.295,06 2.534.392,89
Μεταφορά από ακινητοποιήσεις
υπό εκτέλεση - - 58.189,11 - - 58.189,11
Προσθήκες χρήσης - - - 4.020,00 25.811,23 29.831,23
31.12.2016 88.478,32 378.813,78 970.360,59 220.654,25 964.106,29 2.622.413,23

Αποσβέσεις
1.1.2016 - 146.559,12 696.056,70 99.571,45 307.627,57 1.249.814,84
Αποσβέσεις χρήσης - 18.940,69 55.280,49 19.154,72 82.141,26 175.517,16
31.12.2016 - 165.499,81 751.337,19 118.726,17 389.768,83 1.425.332,00

Αναπόσβεστη αξία
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

Ενσώματα πάγια  κίνηση  έτους 2016

Οικόπεδα Ιδιόκτητα
κτίρια

Μηχ/γικός
εξοπλισμός

Μεταφορικά
μέσα

Λοιπός
εξοπλισμός Σύνολο

Κόστος
1.1.2015 88.478,32 378.813,78 909.710,66 130.134,25 760.456,64 2.267.593,65
Προσθήκες χρήσης - - 12.347,32 86.500,00 181.707,42 280.554,74
Μειώσεις χρήσης - - (9.886,50) - (3.869,00) (13.755,50)
31.12.2015 88.478,32 378.813,78 912.171,48 216.634,25 938.295,06 2.534.392,89

Αποσβέσεις
1.1.2015 - 127.618,43 649.686,36 87.625,06 234.545,83 1.099.475,68
Αποσβέσεις χρήσης - 18.940,69 47.908,84 11.946,39 74.575,63 153.371,55
Μειώσεις χρήσης - - (1.538,50) - (1.493,89) (3.032,39)
31.12.2015 - 146.559,12 696.056,70 99.571,45 307.627,57 1.249.814,84

Αναπόσβεστη αξία
31.12.2015 88.478,32 232.254,66 216.114,78 117.062,80 630.667,49 1.284.578,05
1.1.2015 88.478,32 251.195,35 260.024,30 42.509,19 525.910,81 1.168.117,97

Ενσώματα πάγια  κίνηση  έτους 2015
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Κατά την προηγούμενη χρήση η Εταιρία προσέλαβε ανεξάρτητη εξειδικευμένη εκτιμήτρια για

τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015 και σύμφωνα με την από

Απρίλιο 2016 έκθεση εκτίμησης, η εύλογη αξία των οικοπέδων και κτιρίων που

προσδιορίσθηκε είχε ως ακολούθως:

Οικόπεδα €19.772.180,80

Κτίρια € 14.303.892,72

Η παραπάνω εκτίμηση αφορά το σύνολο των οικοπέδων και κτιρίων της Εταιρίας

(Ιδιοχρησιμοποιούμενα και επενδύσεις σε ακίνητα). Η Διοίκηση της Εταιρίας, κατά την

οριστικοποίηση των οικονομικών καταστάσεων κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016, έλαβε τις

απαραίτητες διαβεβαιώσεις από την ειδικευμένη εκτιμήτρια και βάσιμα εκτιμά ότι η εύλογη

αξία των ακινήτων δεν διαφοροποιείται σημαντικά σε σχέση με την προαναφερθείσα εκτίμηση

και ως εκ τούτου δεν τίθεται θέμα νέας λεπτομερούς επανεκτίμησης. Με βάση τις αξίες της

εκτίμησης δεν τίθεται θέμα απομείωσης της αξίας των ακινήτων της Εταιρίας.

15. Άϋλα περιουσιακά στοιχεία

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας αναλύονται ως ακολούθως:

Δαπάνες
λογισμικού

Δαπάνες
λογισμικού

Κόστος Κόστος
1.1.2016 273.565,76 1.1.2015 258.596,76
Προσθήκες χρήσης 286,00 Προσθήκες χρήσης 14.969,00
31.12.2016 273.851,76 31.12.2015 273.565,76

Αποσβέσεις Αποσβέσεις
1.1.2016 191.324,86 1.1.2015 155.456,82
Αποσβέσεις χρήσης 31.046,51 Αποσβέσεις χρήσης 35.868,04
31.12.2016 222.371,37 31.12.2015 191.324,86

Αναπόσβεστη αξία Αναπόσβεστη αξία
31.12.2016 51.480,39 31.12.2015 82.240,90
1.1.2016 82.240,90 1.1.2015 103.139,94
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16. Επενδύσεις σε ακίνητα

Οι επενδύσεις σε ακίνητα της Εταιρίας αναλύονται ως ακολούθως:

Επενδύσεις σε ακίνητα  έτους 2016

Οικόπεδα Ιδιόκτητα
κτίρια

Ακινητοπ/σεις
υπό εκτέλεση Σύνολο

Κόστος
1.1.2016 19.705.518,58 19.295.776,46 482.728,41 39.484.023,45
Μεταφορά σε
μηχανολογικό εξοπλισμό - - (58.189,11) (58.189,11)
31.12.2016 19.705.518,58 19.295.776,46 424.539,30 39.425.834,34

Αποσβέσεις
1.1.2016 - 7.096.201,99 - 7.096.201,99
Αποσβέσεις χρήσης - 834.138,03 - 834.138,03
31.12.2016 - 7.930.340,02 - 7.930.340,02

Αναπόσβεστη αξία
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

Επενδύσεις σε ακίνητα έτους 2015

Οικόπεδα Ιδιόκτητα
κτίρια

Ακινητοπ/σεις
υπό εκτέλεση Σύνολο

Κόστος
1.1.2015 19.705.518,58 19.025.381,69 - 38.730.900,27
Προσθήκες χρήσης - 270.394,77 482.728,41 753.123,18
31.12.2015 19.705.518,58 19.295.776,46 482.728,41 39.484.023,45

Αποσβέσεις
1.1.2015 - 6.265.505,93 - 6.265.505,93
Αποσβέσεις χρήσης - 830.696,06 - 830.696,06
31.12.2015 - 7.096.201,99 7.096.201,99

Αναπόσβεστη αξία
31.12.2015 19.705.518,58 12.199.574,47 482.728,41 32.387.821,46
1.1.2015 19.705.518,58 12.759.875,76 - 32.465.394,34
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Οι επενδύσεις σε ακίνητα αποτιμούνται με τη μέθοδο του κόστους, δηλαδή σύμφωνα με το

ΔΛΠ 16 (κόστος κτήσεως μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις ζημίες απομείωσης) κατά

την ημερομηνία αναφοράς εκτός από εκείνες που πληρούν τα κριτήρια για κατάταξη ως

κατεχόμενες προς πώληση σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 5.

Η Εταιρία κατά την 1η Ιανουαρίου 2006 προέβη στην αποτίμηση των επενδύσεών της σε

ακίνητα σε εύλογη αξία, η οποία προσδιορίσθηκε από ανεξάρτητους εκτιμητές και η οποία

χρησιμοποιήθηκε ως τεκμαρτό κόστος κατά την ημερομηνία μετάβασης στα Δ.Π.Χ.Α. Η δε

υπεραξία  που είχε προκύψει πιστώθηκε  στα  “Κέρδη  εις  νέο”.

Κατά την προηγούμενη χρήση η Εταιρία προσέλαβε ανεξάρτητη εξειδικευμένη εκτιμήτρια για

τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015. Περισσότερες

πληροφορίες παρατίθενται στη σημείωση 14 ανωτέρω.

Τα έσοδα που αναγνωρίστηκαν στον «Κύκλο Εργασιών» στην Κατάσταση Συνολικού

Εισοδήματος από μισθώσεις ακινήτων παρουσιάζονται παρακάτω :

1.1 -
31.12.2016

1.1 -
31.12.2015

Ενοίκια από ακίνητα 2.032.267,52 2.017.700,33

Επισημαίνεται ότι με την με αρ. 5506/23-7-2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης (Φ.Ε.Κ. ΑΑΠ 263/6-8-2012) κηρύχθηκε

αναγκαστική απαλλοτρίωση για λόγους δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για την «κατασκευή

του ανισόπεδου Κόμβου Κ16 στη συμβολή ΠΑΘΕ και Εσωτερικής Περιφερειακής οδού

Θεσ/νίκης» συνολικού εμβαδού 149.122 τ.μ.

Η έκταση η οποία απαλλοτριώνεται από την Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης είναι 25.611,00

τ.μ..

Σημειώνεται ότι, στις 6-10-2014 πραγματοποιήθηκε η συζήτηση του άρθρου 7Α του Ν.

2882/2001, σχετικά με τον καθορισμό της προσωρινής τιμής αποζημίωσης και εκδόθηκε η υπ’

αριθμ. 2300/2014 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης στην οποία καθορίσθηκε

η καταβολή του 85% της αποζημίωσης του απαλλοτριουμένου τμήματος της ΚΑΘ Α.Ε.

(οικόπεδο και επικείμενα ) στο συνολικό ποσό των 1.606.655,60 ευρώ δηλαδή καταβλητέο

ποσό  1.365.657,26 ευρώ.

Η παραπάνω επιδικασθείσα αποζημίωση του άρθρ. 7Α ΚΑΑΑ ( 2300/2014 Τριμ. Εφ. Θεσσ.),

δεν έχει αποδοθεί ακόμη στην Εταιρία, διότι η αναγνώρισή της ως δικαιούχο θα

πραγματοποιηθεί με την έκδοση της απόφασης (τυπικό το θέμα της αναγνώρισης), η οποία
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θα εκδοθεί επί της αιτήσεως του Ελληνικού Δημοσίου και η οποία συζητήθηκε με την

ανταίτηση της Εταιρίας στις 24.04.2017.

Η υπ’ αριθ. καταθ. 1573/2014 αίτηση του Ελληνικού Δημοσίου (προσωρινός προσδιορισμός

τιμής μονάδας) και η υπ’ αριθ. καταθ. 3951/2014 ανταίτηση – κύρια παρέμβαση - αίτηση της

ΚΑΘ (διόρθωση κτηματολογικού πίνακα, καθορισμός προσωρινής τιμής μονάδος

αποζημιώσεως, απαλλαγή από την αυταποζημίωση και από την υποχρέωση αποζημίωσης

προς τρίτες ιδιοκτησίες και αναγνώριση ως δικαιούχου αποζημίωσης της απαλλοτρίωσης)

συζητήθηκαν  με συνεκδίκαση κατόπιν αναβολών την 24.04.2017 και εκκρεμεί η έκδοση

αποφάσεως για τον προσδιορισμό προσωρινής τιμής αποζημιώσεως.

Βάσιμα η Διοίκηση της Εταιρίας εκτιμά (βάσει ειδικής τεχνικής έκθεσης αναγνωρισμένου

μελετητικού - τεχνικού γραφείου και λοιπών δεδομένων και πληροφοριών που έχει στη

διάθεσή της) ότι η αναμενόμενη δικαστική απόφαση για το ποσό της αποζημίωσης της

απαλλοτρίωσης θα υπερκαλύπτει τις αντίστοιχες αξίες των παγίων αυτών, όπως

απεικονίζονται στα βιβλία της Εταιρίας, πάντοτε υπό την επιφύλαξη ότι ουδέποτε είναι

δυνατόν να προδικασθεί το αποτέλεσμα δικαστικής αποφάσεως. Σημειώνεται δε ότι, με την

υπ’ αριθ. καταθ. 3951/2014 ανταίτηση της Εταιρίας ζητείται ως αποζημίωση απαλλοτρίωσης

το ποσό των 7.304.650 ευρώ (σημαντικά υψηλότερο από την αξία των βιβλίων λόγω της

συγκεκριμένης εμπορικής τοποθεσίας).

Εξαιτίας των ανωτέρω, μέχρι την έκδοση της σχετικής δικαστικής απόφασης η Διοίκηση της

Εταιρίας δεν θεωρεί ορθό και σκόπιμο να προβεί σε απεικόνιση των όποιων πιθανών

επιπτώσεων στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων και στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης

της χρήσης.

Επί των επενδύσεων σε ακίνητα της Εταιρίας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.

17. Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώλησης την 31.12.2016 παρουσιάζονται

παρακάτω:

Αριθμός
μετοχών Αξία κτήσης

Διαφορά
επιμέτρησης

Αξία
31.12.2016

Τράπεζα Αττικής 10.666.666 3.199.999,80 (2.890.666,49) 309.333,31

Αντίστοιχα, την 31.12.2015 παρουσιάζονται παρακάτω:
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Αριθμός
μετοχών Αξία κτήσης

Διαφορά
επιμέτρησης

Αξία
31.12.2015

Τράπεζα Αττικής 10.666.666 3.199.999,80 (223.999,99) 2.975.999,81

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας κατά την συνεδρίαση του στις 16/12/2015, αποφάσισε

τη συμμετοχή της Εταιρίας στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εισηγμένης στο Χ.Α.Α.

Τράπεζας Αττικής, με το ποσό των € 3.200.000. Η απόφαση αυτή επικυρώθηκε και εγκρίθηκε

από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων την 29/12/2015.

Η επένδυση αυτή έχει ενταχθεί στην κατηγορία των διαθέσιμων προς πώληση

χρηματοοικονομικών στοιχείων.

Η Εταιρία προέβη σε αποτίμηση της αξίας της επένδυσης την 31.12.2015 και η μεταβολή της

εύλογης αξίας (ζημία) που προέκυψε καταχωρήθηκε μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων

στα Ίδια Κεφάλαια και συγκεκριμένα στο «Αποθεματικό επιμέτρησης χρηματοοικονομικών

στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση» (σημείωση 22).

Κατά την αποτίμηση της επένδυσης την 31.12.2016 προέκυψε ζημία ύψους € 2.666.666,50 η

οποία κρίθηκε σημαντική και σύμφωνα με την παρ. 67 του ΔΛΠ 39 αναγνωρίστηκε ζημία

απομείωσης, η οποία επιβάρυνε τα Αποτελέσματα χρήσης. Κατ’ εφαρμογή της ίδιας

παραγράφου του ΔΛΠ 39 η ζημία η οποία την προηγούμενη χρήση είχε αναγνωριστεί

απευθείας στα ίδια κεφάλαια και συγκεκριμένα στο «Αποθεματικό επιμέτρησης

χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση» ποσού € 223.999,99,

μεταφέρθηκε στα Αποτελέσματα χρήσης. Συνεπώς, η συνολική επιβάρυνση των

Αποτελεσμάτων της παρούσας Χρήσης ανέρχεται σε € 2.890.666,49.

18. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις της Εταιρίας παρουσιάζονται παρακάτω:

31.12.2016 31.12.2015

Δοθείσες εγγυήσεις 29.905,47 29.905,47

Ο ανωτέρω λογαριασμός αφορά σε δοθείσες από την Εταιρία εγγυήσεις στη Δ.Ε.Η. και στην

Ε.Υ.Α.Θ.
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19. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις

Οι πελάτες και λοιπές απαιτήσεις της Εταιρίας αναλύονται ως εξής:

31.12.2016 31.12.2015

Πελάτες 1.699.514,35 1.590.504,25
Λοιπές απαιτήσεις 97.203,86 80.323,57
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 20.437,68 21.373,91
Έξοδα επομένων χρήσεων 2.466,67 2.466,67
Μείον:
Πρόβλεψη επισφαλών  Απαιτήσεων (1.127.276,13) (1.050.921,05)

Σύνολο 692.346,43 643.747,35

Οι «Λοιπές απαιτήσεις» αναλύονται ως ακολούθως:

31.12.2016 31.12.2015

Λοιποί χρεώστες διάφοροι 68.104,25 55.551,45
Προκαταβλημένοι φόροι εισοδήματος 22.356,31 22.259,70
Προκαταβολές 6.743,30 2.512,42
Σύνολο 97.203,86 80.323,57

Όλες οι απαιτήσεις είναι βραχυπρόθεσμες και δεν απαιτείται προεξόφληση κατά την

ημερομηνία αναφοράς. Δεν υπάρχει συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου σε σχέση με τις

απαιτήσεις από τους πελάτες, καθώς η Εταιρία έχει μεγάλο αριθμό πελατών και ο πιστωτικός

της κίνδυνος διασπείρεται.

Η κίνηση του λογαριασμού των προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων έχει ως κατωτέρω :

31.12.2016 31.12.2015

Υπόλοιπο έναρξης 1.050.921,05 917.610,62
Πρόσθετη πρόβλεψη στη χρήση 76.355,08 133.310,43
Υπόλοιπο λήξης 1.127.276,13 1.050.921,05

Η Διοίκηση της Εταιρίας προβαίνει σε περιοδική επανεκτίμηση της επάρκειας της πρόβλεψης

σχετικά με τις επισφαλείς απαιτήσεις. Κατά την εκτίμηση του μη εισπράξιμου ποσού

λαμβάνονται υπόψη η πορεία τυχόν δικαστικών ενεργειών και η χρηματοοικονομική

κατάσταση του πελάτη.

Σημειώνεται, ότι η Εταιρία προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες (εξώδικες

οχλήσεις, αγωγές, διαταγές πληρωμής) για την είσπραξη των καθυστερημένων οφειλών.

Επίσης, κοινοποιεί στις αντίστοιχες Δ.Ο.Υ. των οφειλετών τα σχετικά ποσά προς είσπραξη

τους.
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Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 και την 31η Δεκεμβρίου 2015 η χρονική ενηλικίωση του

υπολοίπου των πελατών παρουσιάζεται παρακάτω:

31.12.2016 31.12.2015
0 - 30 ημέρες 89.994,97 97.287,59
31 - 60 ημέρες 46.472,83 46.857,51
61 - 90 ημέρες 37.044,64 5.333,83
91 - 120 ημέρες 9.395,64 45.599,11
121 - 150 ημέρες 28.938,90 59.623,50
151 - 180 ημέρες 30.832,01 4.337,90
> 181 ημέρες 1.456.835,36 1.331.464,81

1.699.514,35 1.590.504,25

20. Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα

Τα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρίας αναλύονται ως εξής:

31.12.2016 31.12.2015

Διαθέσιμα στο ταμείο 2.481,60 1.990,00
Διαθέσιμα σε τραπεζικές καταθέσεις 1.586.587,11 882.188,91
Καταθέσεις Προθεσμίας 0,06 0,06
Καταθέσεις σε Τράπεζα της Ελλάδος 4.029.486,94 3.896.908,20
Σύνολο 5.618.555,71 4.781.087,17

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας κατά την συνεδρίαση του στις 16/12/2015, ενέκρινε την

μεταφορά του ποσού των € 3.894.064,55 σε λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης της Τράπεζας

της Ελλάδος με βάση την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη

μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην

Τράπεζα της Ελλάδος»  που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 41/20.4.2015. Η απόφαση επικυρώθηκε

από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων την 29/12/2015.

Τα διαθέσιμα της Εταιρίας είναι εκφρασμένα σε Ευρώ και τα έσοδα από τόκους ανήλθαν σε €

151.930,02 (Σημείωση 11).

21. Μετοχικό Κεφάλαιο

Το σύνολο των εκδοθεισών κοινών ονομαστικών μετοχών είναι 12.917 μετοχές (2015: 12.917

μετοχές) με ονομαστική αξία € 1.467,35 ανά μετοχή. Όλες οι εκδοθείσες μετοχές έχουν

εξοφληθεί πλήρως.
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22. Αποθεματικά

Τα αποθεματικά της Εταιρίας αναλύονται ως ακολούθως:

23. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Η κίνηση των λοιπών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια της χρήσης 2016 και

της συγκριτικής χρήσης 2015 παρουσιάζεται παρακάτω:

31.12.2016 31.12.2015

Ληφθείσες εγγυήσεις 326.845,56 315.596,06
(+) : Εισπράξεις 48.474,00 48.916,00
(-) : Πληρωμές - Επιστροφές (48.095,00) (45.794,00)
(-) : Διαγραφές (8.100,00) -
Τόκοι προεξόφλησης 1.382,56 8.127,50
Σύνολο 320.507,12 326.845,56

Οι λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις αφορούν στο σύνολο τους ληφθείσες εγγυήσεις των

καταστημάτων.

Σημειώνεται, ότι στα πλαίσια εφαρμογής των Δ.Π.Χ.Α. (Διεθνή Πρότυπα Χρημ/κής Αναφοράς)

οι ληφθείσες εγγυήσεις των καταστημάτων προεξοφλήθηκαν στην παρούσα αξία τους και οι

προκύψαντες χρεωστικοί τόκοι της χρήσης 2016, ύψους € 1.382,56, καταχωρήθηκαν στα

αποτελέσματα της χρήσεως (Σημείωση 11).

Τακτικό
Αποθεματικό

Αφορολόγητα
αποθεματικά

Αποθεματικά
επιμέτρησης

ΧΣΔΠ
Υπόλοιπο 1.1.2016 128.394,50 147.024,94 (159.039,99) 116.379,45
Διανομή τακτικού αποθεματικού - - - -
Μεταφορά αποθεματικού επιμέτρησης
ΧΣΔΠ σε αποτελέσματα - - 159.039,99 159.039,99
Υπόλοιπο 31.12.2016 128.394,50 147.024,94 - 275.419,44

Τακτικό
Αποθεματικό

Αφορολόγητα
αποθεματικά

Αποθεματικά
επιμέτρησης

ΧΣΔΠ
Υπόλοιπο 1.1.2015 128.394,50 147.024,94 - 275.419,44
Διανομή τακτικού αποθεματικού - - - -
Επιμέτρηση ΧΣΔΠ σε εύλογη αξία - - (159.039,99) (159.039,99)
Υπόλοιπο 31.12.2015 128.394,50 147.024,94 (159.039,99) 116.379,45
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24. Υποχρεώσεις παροχών λόγω εξόδου από την υπηρεσία

Η κίνηση της υποχρέωσης που έχει αναγνωρισθεί στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης έχει

ως εξής:

31.12.2016 31.12.2015

Υπόλοιπο έναρξης 105.179,00 100.939,96
Σύνολο χρέωσης στα αποτελέσματα 6.324,57 9.996,95
Αναλογιστικά (κέρδη) / ζημίες (21.160,13) (5.757,91)
Υπόλοιπο λήξης 90.343,44 105.179,00

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων αναλύονται ως

ακολούθως:

31.12.2016 31.12.2015

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 4.507,85 7.832,03
Χρηματοοικονομικό κόστος 1.816,72 2.164,92
Σύνολο περιλαμβανόμενο στις παροχές σε εργαζομένους 6.324,57 9.996,95

Οι αναλογιστικές ζημίες / κέρδη έχουν αναγνωρισθεί στο σύνολο τους στα Λοιπά Συνολικά

Έσοδα.

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν έχουν ως εξής:

31.12.2016 31.12.2015

Προεξοφλητικό επιτόκιο 2,00% 2,00%
Δείκτης αύξησης συνταξιοδοτικού κόστους 3,00% 3,00%
Μέση υπολειπόμενη διάρκεια υπηρεσίας 17,85 18,50

Η ευαισθησία της υποχρέωσης σε μεταβολές των βασικών αναλογιστικών παραδοχών

παρουσιάζεται ακολούθως:

Επίδραση στην υποχρέωση
Μεταβολή

στην υπόθεση
Αύξηση στην

υπόθεση
Μείωση στην

υπόθεση
Προεξοφλητικό επιτόκιο 0,25% -3,02% 3,17%
Μελλοντικές αυξήσεις μισθών 0,50% 4,16% -3,86%

Η αναλογιστική μελέτη συντάχθηκε από τον κ. Αλκιβιάδη Βαλαχά Αριθμ. Αδείας

Κ4/5847/20.1.81.
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25. Επιχορηγήσεις

Η κίνηση των επιχορηγήσεων κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης 2016 και της

συγκριτικής 2015 παρουσιάζεται παρακάτω:

31.12.2016 31.12.2015
Αρχική αξία
επιχορήγησης

Αρχική αξία
επιχορήγησης

1.1.2016 5.082.742,04 1.1.2015 5.082.742,04
προσθήκες χρήσης - προσθήκες χρήσης -
μειώσεις χρήσης - μειώσεις χρήσης -
31.12.2016 5.082.742,04 31.12.2015 5.082.742,04

Αποσβέσεις Αποσβέσεις
1.1.2016 1.315.734,51 1.1.2015 1.178.126,02
αποσβέσεις χρήσης 137.608,49 αποσβέσεις χρήσης 137.608,49
31.12.2016 1.453.343,00 31.12.2015 1.315.734,51

Αναπόσβεστη αξία Αναπόσβεστη αξία
31.12.2016 3.629.399,04 31.12.2015 3.767.007,53
1.1.2016 3.767.007,53 1.1.2015 3.904.616,02

Το υπόλοιπο του ανωτέρω λογαριασμού αφορά σε επιχορηγήσεις για απόκτηση παγίων

περιουσιακών στοιχείων και έχει εισπραχθεί στο σύνολο του.

26. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

Το υπόλοιπο των προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων αναλύεται ως ακολούθως:

31.12.2016 31.12.2015

Προμηθευτές 90.357,13 415.873,86
Επιταγές πληρωτέες 10.181,51 14.412,34
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 59.245,88 27.219,50
Ασφαλιστικοί οργανισμοί 250,25 93,38
Λοιπές υποχρεώσεις 10.362,68 5.526,47
Σύνολο 170.397,45 463.125,55



ΚΑΘ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1.1 - 31.12.2016

49

27. Φόρος Εισοδήματος και Λοιποί φόροι πληρωτέοι

Το κονδύλιο «Φόρος εισοδήματος και Λοιποί φόροι πληρωτέοι» αναλύεται ως ακολούθως:

31.12.2016 31.12.2015

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) 17.417,43 6.214,33
Φόροι - Τέλη αμοιβών προσωπικού 277,56 73,20
Φόροι - Αμοιβών τρίτων 3.019,47 1.743,11
Λοιποί φόροι - τέλη 38.709,22 76.427,63
Φόροι Εισοδήματος 95.629,90 119.997,49
Σύνολο 155.053,58 204.455,76

28. Συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη κατά το Δ.Λ.Π. 24

Πέραν των αμοιβών των μελών Διοίκησης δεν υφίστανται άλλες συναλλαγές με συνδεδεμένα

μέρη όπως αυτά ορίζονται από το Δ.Λ.Π. 24. Επισημαίνεται, ότι το σύνολο του Μετοχικού

Κεφαλαίου της Εταιρίας ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο.

Οι πάσης φύσεως αμοιβές των μελών της Διοίκησης της Εταιρίας παρουσιάζονται παρακάτω:

1.1-31.12.2016 1.1-31.12.2015
Μισθοί και αμοιβές 52.552,56 53.109,32

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 δεν υφίστανται απαιτήσεις ή υποχρεώσεις της Εταιρίας από

και προς τα μέλη της Διοίκησης.

29. Δεσμεύσεις, ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις

29.1 Λειτουργικές μισθώσεις - Εκμισθωτής

Οι απαιτήσεις από μελλοντικά μισθώματα σύμφωνα με μη ακυρώσιμες λειτουργικές

μισθώσεις έχουν ως εξής:

Μηνιαίο
Μίσθωμα

Μέχρι 1
έτος

Από 1 έως
5 έτη

Μετά από 5
έτη Σύνολο

ΛΑΧΑΝΟΓΟΡΑ 125.787,53 1.138.722,00 4.550.040,00 5.365.360,00 11.054.122,00
ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑ 32.995,88 208.560,00 834.240,00 1.050.926,00 2.093.726,00

158.783,41 1.347.282,00 5.384.280,00 6.416.286,00 13.147.848,00
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Τα ενοίκια που καταχωρήθηκαν στα αποτελέσματα παρουσιάζονται παρακάτω:

1.1 - 31.12.2016 1.1 - 31.12.2015
Ενοίκια από ακίνητα 2.032.267,52 2.017.700,33

Οι μισθώσεις της Εταιρίας αφορούν :

1. Εκμισθώσεις καταστημάτων εντός λαχαναγοράς

2. Εκμισθώσεις καταστημάτων εντός κρεαταγοράς

3. Εκμισθώσεις λοιπών χώρων

29.2 Επίδικες διαφορές

Η Εταιρία σχηματίζει πρόβλεψη στις Οικονομικές Καταστάσεις σχετικά με τις εκκρεμείς

νομικές υποθέσεις, όταν είναι πιθανό ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων για τον διακανονισμό της

υποχρέωσης και το ποσό μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα.

Δεν υπάρχουν επίδικες απαιτήσεις κατά της Εταιρίας.

Η Εταιρία έχει επίδικες απαιτήσεις από πελάτες της, ύψους € 122.704,16. Για το μέρος των

απαιτήσεων αυτών για το οποίο η Εταιρία εκτιμά ότι δεν είναι ανακτήσιμο έχει σχηματίσει

πρόβλεψη επισφάλειας.

Πέραν των ανωτέρω, δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικού ή

διαιτητικών οργάνων που να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή

λειτουργία της Εταιρίας.

30. Εύλογη αξία χρηματοοικονομικών στοιχείων

Δεν  υφίσταται  διαφορά  μεταξύ  των  εύλογων  αξιών  και  των  αντίστοιχων  λογιστικών  των

χρηματοοικονομικών στοιχείων  ενεργητικού  και  παθητικού  (δηλαδή των εμπορικών  και

λοιπών απαιτήσεων, των ταμειακών διαθεσίμων, των προμηθευτών και λοιπών

υποχρεώσεων) λόγω της βραχυπρόθεσμης λήξης τους.

Η εύλογη αξία ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου είναι το ποσό που εισπράττεται για την

πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου ή πληρώνεται για το διακανονισμό μιας υποχρέωσης

σε μία συναλλαγή υπό κανονικές συνθήκες μεταξύ δύο εμπορικά συναλλασσόμενων κατά την

ημερομηνία αποτίμησης της.

Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων των Οικονομικών Καταστάσεων της 31

Δεκεμβρίου 2016 προσδιορίστηκε με την καλύτερη δυνατή εκτίμηση από την Διοίκηση.

Οι μέθοδοι αποτίμησης της εύλογης αξίας ιεραρχούνται σε τρία επίπεδα:
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Επίπεδο 1: Διαπραγματεύσιμες αξίες από  ενεργές  αγορές  για  όμοια  περιουσιακά στοιχεία

ή υποχρεώσεις,

Επίπεδο 2: Λοιπές  τεχνικές  για  τις  οποίες  όλες  οι  εισροές  που  έχουν  σημαντική

επίδραση  στην καταγεγραμμένη εύλογη αξία είναι παρατηρήσιμες, είτε άμεσα είτε έμμεσα,

Επίπεδο 3: Τεχνικές που χρησιμοποιούν εισροές που έχουν σημαντική επίδραση στην

καταγεγραμμένη εύλογη αξία και δεν βασίζονται σε παρατηρήσιμα δεδομένα της αγοράς.

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση που διαθέτει η Εταιρία έχουν

αποτιμηθεί στο επίπεδο 1 της ιεραρχίας.

31. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου

Η πολιτική που εφαρμόζει η Εταιρία στη διαχείριση των κινδύνων ώστε να τους ελέγχει

εξηγείται κατωτέρω:

α) Κίνδυνος αγοράς

Ο κίνδυνος αγοράς δημιουργείται από το ενδεχόμενο οι αλλαγές στις τιμές της αγοράς, όπως

σε συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκια και τιμές μετοχών, να επηρεάσουν την αξία των

χρηματοοικονομικών μέσων που κατέχει η Εταιρία.

(i) Συναλλαγματικός κίνδυνος

Συναλλαγματικός είναι ο κίνδυνος διακύμανσης της αξίας των χρηματοοικονομικών μέσων,

των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων εξαιτίας των αλλαγών στις συναλλαγματικές

ισοτιμίες. Δεδομένου ότι το σύνολο των συναλλαγών και των υπολοίπων της Εταιρίας είναι σε

ευρώ, δεν υφίσταται έκθεση σε συναλλαγματικούς κινδύνους.

(ii) Κίνδυνος διακύμανσης τιμών

Η Εταιρία εκτίθεται σε κίνδυνο μεταβολής της τιμής των εισηγμένων συμμετοχών της οι

οποίες περιλαμβάνονται στη κατηγορία «Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς

πώληση». Εάν η τιμή της μετοχής μεταβληθεί κατά ± 5%:

- Τα κέρδη της χρήσης θα παραμείνουν αμετάβλητα

- Τα Λοιπά Συνολικά Έσοδα θα αυξηθούν / (μειωθούν) κατά € 15,467
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Η έκθεση της Εταιρίας στο συγκεκριμένο κίνδυνο είναι σημαντική καθώς το γενικότερο

οικονομικό περιβάλλον της χώρας είναι δυσμενές και οι διακυμάνσεις στις τιμές των

εισηγμένων μετοχών σημαντικές.

(iii) Κίνδυνος ταμιακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών
των επιτοκίων

Η Εταιρία δεν έχει τραπεζικό δανεισμό και ως εκ τούτου δεν υπάρχει ουσιαστικός  κίνδυνος

λόγω της μεταβολής των επιτοκίων.

β) Πιστωτικός κίνδυνος

Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει όταν η αδυναμία των συμβαλλομένων μερών να

εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους θα μπορούσε να μειώσει το ποσό των μελλοντικών

ταμιακών εισροών από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κατά την ημερομηνία

αναφοράς.

Η Εταιρία δεν έχει σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου έναντι των συμβαλλομένων

μερών καθώς η Εταιρία έχει μεγάλο αριθμό πελατών και ο πιστωτικός κίνδυνος διασπείρεται.

Ο πιστωτικός κίνδυνος των πελατών αξιολογείται από την Εταιρία με βάση την καθιερωμένη

πολιτική και τις σχετικές διαδικασίες. Η ενηλικίωση των υπολοίπων των πελατών και η

χρηματοοικονομική τους κατάσταση παρακολουθείται από την Οικονομική Υπηρεσία και τη

Διοίκηση / Νομική Υπηρεσία αντίστοιχα.

γ) Κίνδυνος ρευστότητας

Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν η ρευστοποίηση των

περιουσιακών στοιχείων και η λήξη των υποχρεώσεων δε συμπίπτουν. Όταν οι λήξεις δεν

συμπίπτουν, η αποδοτικότητα μπορεί να αυξηθεί αλλά ταυτόχρονα μπορεί να αυξηθεί ο

κίνδυνος ζημιών.

Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ασήμαντος για την Εταιρία καθώς αφενός μεν δεν έχει

τραπεζικό δανεισμό αφετέρου δε το ύψος των διαθεσίμων είναι σημαντικά υψηλό (€ 5,6 εκ.

στις 31/12/2016 έναντι € 4,8 εκ. στις 31/12/2015).

Η χρονολογική ωρίμανση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της Εταιρίας βάσει

πληρωμών που απορρέουν από σχετικές συμβάσεις, σε μη προεξοφλημένες τιμές, είναι μέχρι

1 έτος.
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32. Μερίσματα ανά μετοχή

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2016 δεν τέθηκε θέμα διανομής

μερίσματος λόγω των ζημιών της χρήσης 2015.

Στην επερχόμενη ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας δεν αναμένεται να

προταθεί μέρισμα για τη χρήση του 2016 λόγω των ζημιών της τρέχουσας χρήσης.

33. Γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς

Με εξαίρεση την αύξηση της εύλογης αξίας των κατεχόμενων μετοχών της Τράπεζας Αττικής

(Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση) κατά € 885 χιλ. περίπου (με βάση τη

χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής στις 25.7.2017), σε σχέση με την αποτίμηση της αξίας

αυτών κατά την 31.12.2016, δεν υπήρξαν γεγονότα μεταγενέστερα των Οικονομικών

Καταστάσεων που να αφορούν την Εταιρία, για τα οποία να επιβάλλεται από τα Διεθνή

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς είτε αναφορά είτε διαφοροποίηση στα κονδύλια των

Οικονομικών Καταστάσεων.

Θεσσαλονίκη, 4 Αυγούστου 2017
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