
ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ 62η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

   
Κατά την διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου 1/1-31/12/2016 η εταιρία μας  πραγματοποίησε 
έσοδα από εμπορικές δραστηριότητες ύψους €287.505 (έναντι 401.164 το 2015 και 461.477 το 
2014), με μικτό κέρδος €23.131  (έναντι 27.477 το 2015 και 35.190 το 2014). Η καπνεμπορική 
αυτή δραστηριότητα βαίνει μειούμενη και είναι πολύ πιθανόν να σταματήσει κατά το τρέχον 
έτος, κυρίως λόγω της έλλειψης προσφοράς ανατολικού τύπου καπνών κατάλληλης τιμής και 
ποιότητας για τον πελάτη της εταιρίας μας. 
 
Τα ακαθάριστα έσοδα από μισθώματα των ιδιόκτητων κτιρίων της ανήλθαν συνολικά σε 
€561.368 (+18,2% έναντι του 2015) και αναλύονται ως εξής: 
 

ΑΚΙΝ./ΕΤΟΣ 2016 2015 2014 2013 2012
Λ. ΣΟΦΟΥ 333.115 342.532 395.629 428.964 411.796
Λ. ΓΕΩΡ.ΣΧΟΛΗΣ 227.533 131.508 62.764 0 0
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 720 720 943 1.390 1.438
ΣΥΝΟΛΟ 561.368 474.760 459.336 430.354 413.234  

 
Παρατηρείται επομένως για πρώτη φορά από το 2013 μία επιβράδυνση της μείωσης των 
μισθωμάτων στην οικοδομή της Λ. Σοφού (-2,75%) και μία σημαντική αύξηση, λόγω νέων 
μισθώσεων, στην οικοδομή της Λ. Γεωργ. Σχολής, τα έσοδα από την οποία αυξήθηκαν κατά 73%. 
Στην οικοδομή πλέον στεγάζονται, μετά από και τις πιο πρόσφατες μισθώσεις που συνήφθησαν 
στο τέλος του έτους, 3 καταστήματα και 8 γραφεία, που καταλαμβάνουν περίπου το 46% του 
διαθέσιμου προς μίσθωση εμβαδού της οικοδομής. 
 Τα έσοδα από τόκους καταθέσεων και ομολογιών μειώθηκαν περαιτέρω στο ποσό των €1.918 
(2015: €5.945, 2014: €18.431, 2013: €48.190), λόγω της κατάρρευσης των επιτοκίων και 
μείωσης των χρηματικών διαθεσίμων, καθώς και τα πραγματοποιηθέντα κέρδη από πωλήσεις 
αμοιβαίων κεφαλαίων, που ανήλθαν σε €3.631 (2015: €11.010 2014: €44.955, 2013: €6.262).  
 
Το μικτό αποτέλεσμα της χρήσης ανήλθε επομένως σε €590.047 (2015: 502.237 2014: 496.289, 
2013: €475.708), χωρίς τον συνυπολογισμό των τεκμαρτών ενοικίων ιδιόχρησης. 
 
Τα έξοδα της εταιρίας κατά την χρήση 2016, σε σύγκριση με τις δύο προηγούμενες χρήσεις, 
αναλύονται κατά κατηγορίες, ως εξής: 
 



Κατηγορία
Ποσό, € 

2016
% επί μ.κ.

Ποσό, € 
2015

% επί μ.κ.
Ποσό, € 

2014
% επί μ.κ.

Μισθοδοσία 56.997 9,66 62.784 12,09 62.264 11,13

Αμοιβές ελεγκτών, δικηγόρων, μεσητών κλπ 21.775 3,69 18.029 3,47 22.255 3,98

Ασφάλιστρα κτιρίων 19.831 3,36 19.869 3,83 16.130 2,88

Επισκευές & λοιπές παροχές 11.363 1,93 31.313 6,03 15.363 2,75

Φύλαξη Λ. Σοφού (security) 10.560 1,79 13.041 2,51 25.140 4,49

Λοιπά έξοδα διοικήσεως 12.376 2,10 11.470 2,21 31.477 5,62

Τραπεζικά έξοδα 779 0,13 1.492 0,29 1.467 0,26

ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 133.680 22,66 157.998 30,43 174.096 31,11

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ 456.367 361.194 385.579

Αποσβέσεις 103.958 17,62 80.425 15,49 68.903 12,31

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων 0 0,00 0 0,00 15.096 2,70

Έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες) 3.584 0,61 13.772 2,65 7.991 1,43

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 348.825 18,23 266.997 18,14 293.590

Εκπιπτώμενοι φόροι (Δ.Τ., Δ.Φ, ΤΑΠ,  ΦΠΑ prorata) 11.281 1,91 14.967 2,88 29.062 5,19

ΕΝΦΙΑ εκπιπτώμενος 144.447 24,48 113.305 21,82 73.616 13,15

Μη εκπιπτ.φόροι (ΦΑΠ, ΕΕΤΑ, Φορ.Υπερ.,Εισφ.Αλλ.) 800 0,14 1.601 0,31 23.793 4,25

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 192.297 26,53 137.124 25,01 167.119

Μη εκπιπτ.φόροι (ΦΑΠ, ΕΕΤΑ, Φορ.Υπερ.,Εισφ.Αλλ.) 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Μη εκπιπτ. ζημίες αποτίμησης χρεωγράφων 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Φόρος Εισοδήματος 55.929 9,48 41.203 7,94 41.157 7,35

Κέρδη για διανομή 136.368 23,11 95.922 18,48 125.963 22,51

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΩΝ, ΕΚΠΙΠΤΩΜΕΝΩΝ & ΜΗ 212.456 36,01 171.075 32,95 167.627 29,95  
 
Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι τα έξοδα λειτουργίας της εταιρίας, 
συμπεριλαμβανομένων των τραπεζικών εξόδων, ανήλθαν σε €133.680, το 22.7% του μικτού 
αποτελέσματος. Τα κέρδη προ αποσβέσεων και φόρων ανήλθαν σε €456.367 (+26% σε σχέση με 
το 2015), μετά τις αποσβέσεις και τα έκτακτα αποτελέσματα σε €348.825, ενώ τα καθαρά 
αποτελέσματα χρήσης – μετά τον φόρο ακίνητης περιουσίας και τους λοιπούς εκπιπτόμενους 
και μη φόρους και τέλη - ανήλθαν σε €192.297. Τέλος μετά την αφαίρεση του αναλογούντος 
φόρου εισοδήματος, τα προς διανομή κέρδη ανήλθαν σε €136.368  (2015: 95.922, 2014: 
125.963) 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει: 
(i) την μεταφορά ποσού €10.000 στο τακτικό αποθεματικό. 
(ii) την διανομή ποσού €42.352,94 για αμοιβές μελών του Δ.Σ., και συγκεκριμένα για αμοιβή 
των Συμβούλων κου Γεωργίου Κοντογεώργου και κας Ελπίδας Παπαδοπούλου, για τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες προς την Εταιρία ως μελών του Δ.Σ. Διευκρινίζεται ότι επί του ποσού 
αυτού η Εταιρία θα διενεργήσει παρακράτηση φόρου 15% και οι καθαρές αμοιβές θα ανέλθουν 
σε €36.000, εκ των οποίων €28.000 για την κα. Ε. Παπαδοπούλου και €8.000 για τον κ. Γ. 
Κοντογεώργο.  
(iii) την διανομή μερίσματος ύψους €0,07 ανά μετοχή, δηλαδή συνολικά €77.000, ποσού επί του 
οποίου η Εταιρία επίσης θα διενεργήσει παρακράτηση φόρου 15%. 
 
Σύμφωνα με την πρόταση αυτή τα κέρδη θα διατεθούν επομένως ως εξής: 
 



Καθαρά κέρδη ισολογισμού 192.296,54
ΜΕΙΟΝ: Φόρος εισοδηματος -55.928,63
Κέρδη προς διανομή 136.367,91

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Τακτικό Αποθεματικο 10.000,00
2. Αμοιβές Δ.Σ. 42.352,94
3. Μερίσματα 77.000,00
4. Υπόλοιπο εις νέον 7.014,97

136.367,91

Χρήση 2016
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

 
 
Το πάγιο ενεργητικό της Εταιρίας συνίσταται από δύο κτίρια με τα οικόπεδά τους στην 
Θεσσαλονίκη (Λεωφ. Γεωργ. Σχολής 27 και Λ. Σοφού 18), καθώς και δύο γραφείων στην Αθήνα, 
Ακαδημίας 57. Η λογιστική αξία των οικοπέδων, μετά την προβλεπόμενη από το Ν.2065/ 
αναπροσαρμογή της αξίας τους, που έγινε τελευταία φορά στις 31/12/2012, ανέρχεται σε 
€4.308.042 και των κτιρίων και λοιπού εξοπλισμού σε €4.367.225.- προ αποσβέσεων και σε 
€2.099.055 μετά τις αποσβέσεις, ενώ οι ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση ανήλθαν στο ποσό των 
€281.158.   Το συνολικό πάγιο ενεργητικό προ αποσβέσεων αυξήθηκε επομένως από 
€8.626.818 την 31/12/2015 σε €8.956.424 την 31/12/2016 (+€329.606), κυρίως λόγω της 
συνεχιζόμενης επένδυσης στην οικοδομή Λ. Γεωργ. Σχολής.    
 
Το ύψος της επένδυσης αυτής για το 2016 ήταν €320.568 και συνολικά ανήλθε την 31/12/2016 
στο ποσό των €2.036.031.- Η επένδυση αυτή συνεχίζεται και εντός του 2017.  Στο κτίριο της Λ. 
Σοφού έγιναν βελτιώσεις ποσού €10.991,12, ενώ υπήρξε μείωση των υπολοίπων παγίων κατά 
€1.952,70. 
 
Επισημαίνουμε ότι οι οικονομικές καταστάσεις του 2016 συντάχθηκαν με βάση τα νέα 
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, όπως και του 2015. 
 
Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε €6.050.000 και το σύνολο της καθαρής θέσης 
(προ διανομής) σε  €7.318.568,88 έναντι €7.222.200,97 την 31/12/2015, αυξημένο δηλ. κατά 
€96.367,91, όσο το αποτέλεσμα μετά από φόρους της χρήσης μείον την διανομή του 2015 
(137.367,91 – 40.000,00), ενώ μετά την προτεινόμενη φετινή διανομή, η καθαρή θέση της 
εταιρίας θα μειωθεί σε €7.199.215,94. 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, οι απαιτήσεις και τα διαθέσιμα ανήρχοντο την 
31/12/2016 σε €950.366,15 και οι υποχρεώσεις της εταιρίας σε €320.052,06. 
 
Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση στην χώρα και η αβεβαιότητα για τις εξελίξεις στο άμεσο 
μέλλον, δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για αισιόδοξες προβλέψεις όσον αφορά στα έσοδα και 
στα κέρδη της εταιρίας το τρέχον οικονομικό έτος. Είμαστε σε θέση πάντως να προβλέψουμε 
την σταθεροποίηση των εσόδων από μισθώσεις ακινήτων στα επίπεδα του 2016, ενώ, όπως 
αναφέρθηκε στην αρχή της έκθεσης, η καπνεμπορική δραστηριότητα είναι πιθανόν να διακοπεί. 
 
Υποβάλλουμε προς έγκριση τον Ισολογισμό της 31.12.2016, τα Αποτελέσματα Χρήσεως 2016 
καθώς και την πρόταση για την διάθεση των Καθαρών Κερδών με την επισήμανση ότι οι 
καταστάσεις αυτές συντάχθηκαν με βάση τα νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.  

 
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  » 

 
 

 


