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Α. ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
 

∆ηλώσεις των Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
(σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 3556/2007) 

 
 
∆ηλώνεται µε την παρούσα ότι, εξ΄ όσων γνωρίζουµε οι ετήσιες εταιρικές και ενοποιηµένες 

οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την χρήση από 1η Ιανουαρίου 2015 έως την 31η ∆εκεµβρίου 2015, οι 

οποίες καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε τα ισχύοντα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, 

απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και 

τα αποτελέσµατα χρήσεως της Εταιρείας καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην 

ενοποίηση εκλαµβανοµένων ως σύνολο.  

 

∆ηλώνεται επίσης ότι, εξ΄ όσων γνωρίζουµε η ετήσια έκθεση του διοικητικού συµβουλίου απεικονίζει 

κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση της «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην 

ενοποίηση εκλαµβανοµένων ως σύνολο, συµπεριλαµβανοµένης της περιγραφής των κυριότερων 

κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιµετωπίζουν. 

 
Αθήνα, 24 Μαρτίου 2016 

 
Οι βεβαιούντες 

 

 
 

 

 

 

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

O ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ 

 ΜΕΛΟΣ  

 

ΛΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

 

ΛΟΥΚΑΣ  ΣΠΕΝΤΖΑΡΗΣ 

 

ΛΑΠΠΑ ΒΙΟΛΕΤΤΑ 
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Β. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

 
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. 
 

επί των Οικονοµικών Καταστάσεων της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως  
31η ∆εκεµβρίου 2015 

 
 
Κύριοι Μέτοχοι, 

 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και τις επ’ αυτού 

εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σας υποβάλλουµε για την 

κλειόµενη χρήση από 01/01/2015 έως 31/12/2015 την ετήσια έκθεση του διοικητικού συµβουλίου. 

Στην παρούσα έκθεση περιγράφονται συνοπτικά πληροφορίες του Οµίλου και της εταιρείας “Ι. 

ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, χρηµατοοικονοµικές 

πληροφορίες που στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση των µετόχων και του επενδυτικού κοινού για 

την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα, τη συνολική πορεία και τις µεταβολές που επήλθαν 

κατά τη διάρκεια της κλειόµενης εταιρικής χρήσης (01/01/2015 – 31/12/2015), σηµαντικά γεγονότα 

τα οποία έλαβαν χώρα και την επίδραση αυτών στις οικονοµικές καταστάσεις της ίδιας περιόδου. 

Επίσης γίνεται περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που ενδέχεται να 

αντιµετωπίσει ο Όµιλος και η Εταιρεία στο µέλλον και παρατίθενται οι σηµαντικότερες συναλλαγές 

που καταρτίσθηκαν µεταξύ του εκδότη και των συνδεδεµένων µε αυτών προσώπων. 

 

Η παρούσα Έκθεση εµπεριέχει κατά τρόπο σύντοµο πλην όµως ουσιαστικό όλες τις σηµαντικές 

επιµέρους θεµατικές ενότητες, οι οποίες είναι απαραίτητες, µε βάση το ως άνω νοµοθετικό πλαίσιο και 

απεικονίζει κατά τρόπο αληθή όλες τις σχετικές αναγκαίες κατά νόµο πληροφορίες, προκειµένου να 

εξαχθεί µια ουσιαστική και εµπεριστατωµένη ενηµέρωση για την δραστηριότητα κατά την εν λόγω 

χρονική περίοδο της Εταιρείας Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε. καθώς και του Οµίλου. Στον Όµιλο 

περιλαµβάνονται οι ακόλουθες εταιρείες: 
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Επωνυµία
Χώρα 

Εγκατάστασης
Ισοδύναµο % 
Συµµετοχής

Σχέση που υπαγόρευσε την 
ενοποίηση

Μέθοδος 
Ενοποίησης

Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α Μητρική - -

Κ.Λ.Μ. Α.Τ.Ε. ΕΛΛΑ∆Α 100,00% Άµεση Ολική Ενοποίηση

SYSMEROM COM SRL ΡΟΥΜΑΝΙΑ 100,00% Άµεση Ολική Ενοποίηση

KLM BULGARIA EOOD ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 100,00% Άµεση Ολική Ενοποίηση

KLMS COM DOOEL ΣΚΟΠΙΑ 100,00% Άµεση Ολική Ενοποίηση

KLSAL LTD ΑΛΒΑΝΙΑ 100,00% Άµεση Ολική Ενοποίηση

KLSER COMMERCE LTD ΣΕΡΒΙΑ 100,00% Άµεση Ολική Ενοποίηση

KLSLV D.O.O ΣΛΟΒΕΝΙΑ 100,00% Άµεση 28,98%, Έµµεση 71,02% Ολική Ενοποίηση

KLMOL ΜΟΛ∆ΑΒΙΑ 100,00% Άµεση Ολική Ενοποίηση

ΑΤΤΙΚΑΤ ΕΛΛΑ∆Α 10,00% Έµµεση (ΚΛΜ ΑΤΕ µε 100%) Καθαρή Θέση

∆ΟΜΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

 

 

Η παρούσα Έκθεση συνοδεύει τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης (01/01/2015 -

31/12/2015) και περιλαµβάνεται αυτούσια µαζί µε τις εν λόγω καταστάσεις καθώς και τις δηλώσεις 

των µελών του ∆.Σ. στην ετήσια οικονοµική Έκθεση που αφορά την χρήση 2015. Ενόψει δε ότι από 

την Εταιρεία συντάσσονται και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, η παρούσα Έκθεση είναι 

ενιαία, µε κύριο σηµείο αναφοράς τα ενοποιηµένα οικονοµικά στοιχεία και µε αναφορά στα εταιρικά 

οικονοµικά στοιχεία της «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ  ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.», µόνο όπου έχει 

κριθεί σκόπιµο ή αναγκαίο για την καλύτερη κατανόηση του περιεχοµένου της. 

 

Οι θεµατικές ενότητες της Εκθέσεως και το περιεχόµενο αυτών έχουν ως ακολούθως: 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Χρηµατοοικονοµικές Εξελίξεις & επιδόσεις Χρήσης από 01/01/2015 έως 

31/12/2015 

Σηµαντικά Γεγονότα Χρήσης 2015 

 

Η Εταιρεία κατείχε οµόλογο της PIRAEUS GROUP FINANCE PLC κυµαινόµενου επιτοκίου, έκδοσης 

Μεγάλης Βρετανίας, αξίας 1.500.000 €, και λήξης 20/07/2016. 

Την 24/11/2015 αποδέχθηκε την προσφορά ανταλλαγής, στο πλαίσιο άσκησης διαχείρισης παθητικού 

της Τράπεζας Πειραιώς, του οµολόγου ονοµαστικής αξίας 1.500.000 € µε 5.011.993 µετοχές της 

Τράπεζας Πειραιώς στην τιµή των 0,30€ έκαστη, συνολικής αξίας 1.503.598 €, οι οποίες πουλήθηκαν 

την 16/12/2015 έναντι 1.453.477,97€. 

Η Εταιρεία αποφάσισε την διακοπή της δραστηριότητας της θυγατρικής της εταιρείας µε την 

επωνυµία KLSLV d.o.o. µε έδρα τη Σλοβενία, η οποία δραστηριοποιείται στην εµπορία των ειδών 

Mothercare και Early Learning Centre στη χώρα αυτή.  
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Στην απόφαση αυτή οδηγήθηκε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ- Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΑΕ» λόγω 

των συνεχόµενων ζηµιών που παρουσίαζε η θυγατρική εταιρεία, το συσσωρευµένο ύψος των οποίων 

ανέρχεται στο ποσό των 2.443.066 €, χωρίς να υπάρχουν προοπτικές κερδοφορίας. 

Κατά την τρέχουσα χρήση στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις ενσωµατώθηκε η Κοινοπραξία 

Κ.Λ.Μ. ΑΕ- ΙΣΤΟΣ  ΑΕ.(ΕΡΓΟ ΛΑΡΙΣΑΣ) έως 15/12/2015 λόγω ολοκλήρωσης του έργου και λύσης της 

κοινοπραξίας.  

Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών στην χρήση 2015 µειώθηκε κατά 7,58% και ανήλθε σε 33.378.883 

€, έναντι 36.116.122 € το 2014. Τα µικτά κέρδη, διαµορφώθηκαν σε 17.687.771 € έναντι 19.454.092 

€ µειωµένα κατά 9,08% σε σχέση µε το 2014.  

Τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε κέρδη 

2.018.743 € έναντι κερδών 2.410.105 € το 2014 µειωµένα κατά 16,24%. Τα κέρδη προ φόρων και 

τόκων (EBIT) ανήλθαν σε 556.713 € έναντι 863.376 € το 2014, µειωµένα κατά 35,52% , ενώ τα 

αποτελέσµατα προ φόρων διαµορφώθηκαν σε ζηµιές 763.159 € έναντι ζηµιών 3.084.813 € της 

προηγούµενης χρήσης. 

Τέλος, οι ενοποιηµένες ζηµιές µετά από φόρους ανήλθαν σε 861.895 € έναντι ζηµιών 2.145.846 € το 

2014. 

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας µειώθηκε κατά 2,74% στην χρήση 2015 και ανήλθε σε 29.845.412 € 

έναντι 30.686.001 € το 2014. Τα µικτά κέρδη, διαµορφώθηκαν σε 14.708.152 € έναντι 15.317.393 € 

µειωµένα κατά 3,98% σε σχέση µε το 2014.  

Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της εταιρείας ανήλθαν σε 1.116.641 € έναντι 

2.334.264 € το 2014. Τα αποτελέσµατα προ φόρων και τόκων (EBIT) ανήλθαν σε κέρδη 59.620 € 

έναντι κερδών 1.237.147 € το 2014. Οι ζηµιές της χρήσεως προ φόρων ανήλθαν σε 811.776 € έναντι 

ζηµιών 3.090.661 € της προηγουµένης χρήσεως. Τέλος, τα αποτελέσµατα µετά από φόρους 

εµφανίζουν ζηµιές, ύψους 900.626 € έναντι 2.068.251 € το 2014. 

Τα αποτελέσµατα προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της εταιρίας έχουν επιβαρυνθεί µε το 

ποσό των 693.171 €, που αφορά τη διακοπείσα δραστηριότητα στη Σλοβενία. Χωρίς την επίδραση 

του ποσού αυτού τα αποτελέσµατα προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) θα ανέρχονταν σε 

κέρδη 1.809.811€ . 

Τα αποτελέσµατα του Οµίλου και της Εταιρείας έχουν επιβαρυνθεί κατά την τρέχουσα χρήση µε 

αποµείωση απαίτησης ποσού € 279 χιλ. περίπου, που αφορά στη διαφορά της αρχικής επίδικης 

απαίτησης µισθώµατος µε την εταιρεία ZARA Α.Ε και του καταβληθέντος ποσού. 
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Τα αποθέµατα του Οµίλου ανήλθαν σε 11.133.052 € έναντι 11.035.495 € την 31/12/2014, ήτοι 

αυξηµένα κατά 0,88%. 

Οι απαιτήσεις από πελάτες του Οµίλου ανήλθαν σε 2.976.409 € έναντι 3.778.131 € την 31/12/2014, 

σηµειώνοντας µείωση κατά 21,22% 

Η καθαρή θέση του Οµίλου µετά από δικαιώµατα µειοψηφίας την 31/12/2015 διαµορφώθηκε στο 

ύψος των 54.166.548 € από 55.606.410 € την 31/12/2014, σηµειώνοντας µείωση της τάξεως του 

2,59%. 

Σηµαντική µείωση παρουσίασε ο δανεισµός του Οµίλου στην χρήση 2015 και ανήλθε σε 16.863.305 € 

έναντι 21.078.705 € στην χρήση 2014 σηµειώνοντας µείωση της τάξεως του 20%.  

Τα ταµειακά διαθέσιµα την 31/12/2015 ανήλθαν σε 4.176.300 € συνεπώς ο καθαρός δανεισµός του 

Οµίλου ανέρχεται σε 12.687.005 € έναντι 18.031.097 € την 31/12/2014 σηµειώνοντας µείωση της 

τάξεως του 29,64%. 

Η αποδοτικότητα του Οµίλου µετράται κάνοντας χρήση χρηµατοοικονοµικών δεικτών απόδοσης που 

χρησιµοποιούνται διεθνώς : 

ROCE ( Return on Capital Employed ) – «Αποδοτικότητα συνολικών απασχολούµενων κεφαλαίων»: Ο 

δείκτης διαιρεί τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοοικονοµικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων µε τα 

συνολικά απασχολούµενα κεφάλαια και ανήλθε σε ενοποιηµένο επίπεδο σε 3,02% και 1,68% σε 

επίπεδο µητρικής Εταιρείας. 

ROE (Return on Equity ):Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων: O δείκτης διαιρεί τα κέρδη µετά από 

φόρους µε την Καθαρή Θέση των µετόχων και ανήλθε σε -1,59% σε ενοποιηµένο επίπεδο και -1,67% 

σε επίπεδο µητρικής Εταιρείας. 

 

Επεξήγηση των αποτελεσµάτων κατά τοµέα δραστηριότητας  

Ο Όµιλος δραστηριοποιείται στο εµπόριο στις κατασκευές και στην ενέργεια. 

 
Οικονοµικά αποτελέσµατα της εµπορικής δραστηριότητας 
 
Οι πωλήσεις στην Ελλάδα ανήλθαν σε 27.378.247 € έναντι 27.758.454 € της προηγούµενης χρήσης 

µειωµένες κατά 1,37%. Το µικτό κέρδος ανήλθε σε 14.686.328 € έναντι 15.317.393 € µειωµένο κατά 

4,12%. Η µείωση του µικτού κέρδους σε µεγαλύτερο ποσοστό οφείλεται στο ότι η εταιρία προέβη σε 

µεγαλύτερες προσφορές και εκπτώσεις λόγω της κακής οικονοµικής συγκυρίας. H εµπορική 

δραστηριότητα στην Ελλάδα παρουσιάζει ζηµιές προ φόρων 84.880 € έναντι ζηµιών 2.621.153 € το 

2014. 
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Οι πωλήσεις του συνόλου της εµπορικής δραστηριότητας (Ελλάδα και Βαλκάνια) ανήλθε σε 

32.515.752 € έναντι 33.609.625 € το 2014, µειωµένες κατά 3,25%. Το µικτό κέρδος ανήλθε σε 

17.114.206 € έναντι 18.279.261 € το 2014 µειωµένο κατά 6,37%. Οι ζηµιές προ φόρων, µετά και την 

επίδραση των εκτάκτων εξόδων ανήλθαν σε 1.062.124 € έναντι ζηµιών 3.327.225 € το 2014. 

Η διοίκηση του Οµίλου εστίασε στη διατήρηση του κύκλου εργασιών στο ίδιο σχεδόν επίπεδο µε το 

2014 µε αναδιοργάνωση της πολιτικής των πωλήσεων και ειδικότερα αυξηµένα διαστήµατα 

προσφορών και εκπτώσεων, προκειµένου να ενθαρρύνει το καταναλωτικό κοινό και να διατηρήσει το 

µερίδιο αγοράς της στον τοµέα που δραστηριοποιείται. 

 
Οικονοµικά αποτελέσµατα κατασκευαστικής δραστηριότητας  η οποία λειτουργεί µέσω 

της θυγατρικής «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΠΠΑΣ Α.Τ.Ε.» 

 

Η στασιµότητα και αρνητική προοπτική της αγοράς σε συνδυασµό µε την έλλειψη ρευστότητας 

επιχειρήσεων και τραπεζών αποτρέπουν την δηµιουργία νέων επενδύσεων µέχρι να σταθεροποιηθεί η 

κατάσταση στο οικονοµικό και πολιτικό περιβάλλον. Για τους λόγους αυτούς η Εταιρεία αποφάσισε 

την συρρίκνωση της τεχνικής δραστηριότητας της θυγατρικής της εταιρείας «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ-

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΡΙΑ» η οποία έχει πλέον ως βασική δραστηριότητα την 

παραγωγή ενέργειας. 

Οι ζηµιές προ φόρων για το κατασκευαστικό ανήλθαν σε 379.501 € έναντι 414.443 € το 2014 . 

 
Οικονοµικά  αποτελέσµατα ενεργειακού τοµέα  
 
Οι πωλήσεις ανήλθαν σε 863.131 € έναντι 877.452 € της προηγούµενης χρήσης µειωµένες κατά 

1,63%.Το µικτό κέρδος ανήλθε σε 573.565 € έναντι 607.674 € µειωµένο κατά 5,61%. Τα κέρδη προ 

φόρων ανήλθαν σε 584.344 € έναντι 596.031 € µειωµένα κατά 1,96%. 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Κίνδυνοι & Αβεβαιότητες 

 

Συναλλαγµατικός Κίνδυνος  

α) Κίνδυνος µείωσης της µικτής κερδοφορίας λόγω ανατίµησης ξένων νοµισµάτων: 

Ο κίνδυνος απορρέει από το γεγονός ότι ο Όµιλος αγοράζει το µεγαλύτερο µέρος των εµπορευµάτων 

του σε τιµές εκφρασµένες σε GBP και USD και διαθέτει ένα µέρος των εµπορευµάτων αυτών στις 

αγορές που δραστηριοποιείται σε τιµές εκφρασµένες σε τοπικό νόµισµα. Οι τιµές πώλησης των 

εµπορευµάτων του Οµίλου οριστικοποιούνται αρκετούς µήνες πριν την παραλαβή και αποπληρωµή 
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τους και ενδεχόµενη ανατίµηση του δολαρίου και της λίρας, έναντι των τοπικών νοµισµάτων, θα 

αύξανε το κόστος πωλήσεων, χωρίς να είναι δυνατή η αύξηση των τιµών πώλησης, στερώντας έτσι 

από τον Όµιλο µέρος του µικτού του κέρδους.  

β) Κίνδυνος από την µετατροπή οικονοµικών καταστάσεων εκφρασµένων σε ξένο νόµισµα: Ο Όµιλος 

δραστηριοποιείται σε χώρες των Βαλκανίων, των οποίων το λειτουργικό νόµισµα δεν είναι το ευρώ, 

και οι οικονοµικές τους καταστάσεις συντάσσονται σε τοπικό νόµισµα. Εξαιτίας αυτού, ο Όµιλος 

εκτίθεται σε κίνδυνο από τη µετατροπή των εν λόγω οικονοµικών καταστάσεων σε ευρώ προκειµένου 

να ενοποιηθούν στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου. 

Ο Όµιλος δεν έχει προχωρήσει στην εφαρµογή εργαλείων αντιστάθµισης του συναλλαγµατικού 

κινδύνου που προκύπτει από µελλοντικές εµπορικές συναλλαγές σε Ξένο Νόµισµα και κυρίως σε λίρα 

Αγγλίας. Η διαχείριση αυτού του κινδύνου γίνεται από τις οικονοµικές υπηρεσίες του Οµίλου, σε 

συνεργασία µε τις αρµόδιες Εµπορικές ∆ιευθύνσεις, µε τη στρατηγική και το γενικότερο σχεδιασµό να 

αποτελεί ευθύνη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας. Οι εµπορικές διευθύνσεις λαµβάνουν 

υπόψη τους τον κίνδυνο µεταβολής των συναλλαγµατικών ισοτιµιών κατά τον καθορισµό των τιµών 

λιανικής πώλησης των εµπορευµάτων τους.  

 

Πιστωτικός κίνδυνος  

Οι πωλήσεις του Οµίλου που αφορούν τον εµπορικό κλάδο σε ποσοστό άνω του 85% είναι λιανικές , 

οι οποίες πραγµατοποιούνται τοις µετρητοίς. Το υπόλοιπο ποσοστό αφορά χονδρικές πωλήσεις σε 

franchisees και στις θυγατρικές εταιρείες του Οµίλου .Συνεπώς η έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο είναι 

περιορισµένη . 

Ο ενεργειακός κλάδος δεν έχει σηµαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου δεδοµένου  ότι 

συναλλάσσεται µε κρατικό φορέα. 

Όσον αφορά τον κατασκευαστικό κλάδο του οµίλου η διοίκηση αποφάσισε τη συρρίκνωση της 

τεχνικής δραστηριότητας, δεδοµένης της συνεχιζόµενης κρίσης του κλάδου. Ως εκ τούτου ο Όµιλος 

δεν εκτίθεται σε σηµαντικό κίνδυνο από τον κατασκευαστικό τοµέα. 

 

Κίνδυνος ρευστότητας 

Για τον κίνδυνο ρευστότητας ο Όµιλος διατηρεί επαρκεί διαθέσιµα, τα οποία ανέρχονται σε 4.176.300 

€ έναντι  3.047.608 € της προηγούµενης χρήσης και παρά τα προβλήµατα που προέκυψαν από την 

επιβολή των capital controls και την στενότητα χρηµατοδότησης από πλευράς τραπεζικών ιδρυµάτων, 
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ο Όµιλος διατηρεί επαρκή πιστωτικά όρια. Η διοίκηση εκτιµά ότι δεν θα αντιµετωπίσει πρόβληµα 

ρευστότητας κατά την χρήση 2016. 

 

Σχετικά µε την από 19/7/2006 σύµβαση οµολογιακού δανείου ποσού 10.000.000,00€, ο 

Οµολογιούχος ∆ανειστής  δεδοµένου ότι η Εταιρεία δεν καλύπτει το προβλεπόµενο όριο του 

χρηµατοοικονοµικού δείκτη «κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων προς χρεωστικούς τόκους », 

συναινεί στη µη µέτρηση του συγκεκριµένου δείκτη και παραιτείται από τα δικαιώµατα που 

απορρέουν από την εν λόγω σύµβαση λόγω της προβλεπόµενης µη τήρησης του ως άνω δείκτη, 

σύµφωνα µε επιστολή του, µε ισχύ µέχρι την 31/12/2016. 

 

Κίνδυνος µεταβολής των επιτοκίων  

Ο κίνδυνος µεταβολής των επιτοκίων προέρχεται κυρίως από τα µακροπρόθεσµα δάνεια. Το σύνολο 

του δανεισµού είναι σε ευρώ και σε κυµαινόµενο επιτόκιο. Μεταβολές στο ύψος των επιτοκίων 

εκθέτουν τον Όµιλο σε κίνδυνο ταµειακών ροών. Το χρηµατοοικονοµικό έξοδο αυξάνεται ή µειώνεται 

ως αποτέλεσµα τέτοιων µεταβολών. 

 

Εταιρική ∆ιακυβέρνηση 

Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει πλήρως τις αρχές της Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, όπως αυτές ορίζονται από 

την Ελληνική νοµοθεσία και τις διεθνείς πρακτικές. Τα δύο µη εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου αποτελούν ανεξάρτητη οµάδα και έχουν σαν αποστολή την διεξαγωγή εσωτερικών και 

εξωτερικών ελέγχων και την επικοινωνία µεταξύ των ελεγκτικών οργάνων και του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου. 

Ο εσωτερικός έλεγχος της Εταιρείας επικεφαλής του οποίου είναι ο κ. Πάλµος Βασίλης αποτελεί 

ανεξάρτητη οµάδα που αναφέρεται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ & ΕΞΕΛΙΞΗ 
 
Προοπτικές για τη χρήση 2016 

 

Λόγω της οικονοµικής κρίσης, που εξακολουθεί να πλήττει τη χώρα, είναι σχεδόν αδύνατο να 

προβλέψουµε την πορεία της εταιρίας για τη χρήση 2016, η οποία εξαρτάται από το πόσο θα πληγεί η 

καταναλωτική εµπιστοσύνη και η ικανότητα των νοικοκυριών να ανταπεξέλθουν στις φορολογικές 

τους υποχρεώσεις και εάν τα διαθέσιµά τους θα διοχετευθούν στην αγορά καταναλωτικών προϊόντων. 
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Ανεξάρτητα απ’ αυτά δεδοµένου ότι η εταιρία απευθύνεται σ’ ένα πολύ ευαίσθητο και ειδικό 

καταναλωτικό κοινό, την έγκυο γυναίκα και το παιδί, η επίδραση αναµένεται να είναι µικρή. Επίσης, η 

∆ιοίκηση έχει πάρει όλα τα µέτρα για να εξασφαλίσει επαρκή ρευστότητα για την εξυπηρέτηση των 

υποχρεώσεων της εταιρίας. 

Συνεπώς για χρήση 2016 η εταιρία δεν θα αντιµετωπίσει προβλήµατα εφοδιασµού εµπορευµάτων και 

ρευστότητας και θα διατηρήσει το µερίδιο που κατέχει στην αγορά. 

 
 Μερισµατική πολιτική  

Η ∆ιοίκηση της «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ– Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΑΕ» αποφάσισε να µην διανείµει µέρισµα την τρέχουσα 

χρήση. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η ανωτέρω απόφαση τελεί υπό την έγκριση της Ετήσιας Τακτικής 

Γενικής Συνέλευσης των µετόχων. 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 
 

Οι σηµαντικότερες συναλλαγές µεταξύ της Εταιρείας και συνδεδεµένων µε αυτήν προσώπων, 

(συνδεόµενα µέρη) όπως αυτά ορίζονται στο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24 περιγράφονται 

παρακάτω. 

 



Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. 

 

Ετήσια Οικονοµική Έκθεση για την χρήση 1/1/2015  έως 31/12/2015                                                      -12 - 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ/ΕΣΟ∆Α

Κ.Λ.Μ. Α.Τ.Ε. 0 2.520 Θυγατρική Εταιρία

SYSMEROM COM SRL 0 1.074.710 Θυγατρική Εταιρία

KLMS COM DOOEL 0 144.538 Θυγατρική Εταιρία

KLM BULGARIA EOOD 0 179.137 Θυγατρική Εταιρία

KLSAL LTD 0 171.423 Θυγατρική Εταιρία

KLSER COMMERCE LTD 0 661.939 Θυγατρική Εταιρία

KLSLV D.O.O 0 209.742 Θυγατρική Εταιρία

ΣΥΝΟΛΟ 0 2.444.009

ΑΓΟΡΕΣ/ΕΞΟ∆Α

Κ.Λ.Μ. Α.Τ.Ε. 0 40.187 Θυγατρική Εταιρία

ΣΥΝΟΛΟ 0 40.187

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Κ.Λ.Μ. Α.Τ.Ε. 0 4.048 Θυγατρική Εταιρία

SYSMEROM COM SRL 0 399.428 Θυγατρική Εταιρία

KLMS COM DOOEL 0 10.445 Θυγατρική Εταιρία

KLM BULGARIA EOOD 0 745.111 Θυγατρική Εταιρία

KLSAL LTD 0 284.342 Θυγατρική Εταιρία

KLSER COMMERCE LTD 0 249.531 Θυγατρική Εταιρία

KLSLV D.O.O 0 892.517 Θυγατρική Εταιρία

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 0 2.585.421

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Κ.Λ.Μ. Α.Τ.Ε. 0 420 Θυγατρική Εταιρία

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 0 420

Συναλλαγές & Αµοιβές ∆ιευθυντικών Στελεχών και Μελών της ∆ιοίκησης 736.655 736.655

Απαιτήσεις από ∆ιευθυντικά Στελέχη και Μέλη της ∆ιοίκησης 994 994

Υποχρεώσεις προς ∆ιευθυντικά Στελέχη και Μέλη της ∆ιοίκησης 0 0

ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ 
ΕΚ∆ΟΤΗ

Ο ΟΜΙΛΟΣ 
31/12/2015

(Ποσά σε €)

Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
31/12/2015

 

 

Όλες οι παραπάνω συναλλαγές έχουν πραγµατοποιηθεί είτε µεταξύ της Εταιρείας και των θυγατρικών 

της εταιρειών είτε µεταξύ των θυγατρικών εταιρειών και έχουν απαλειφθεί στις ενοποιηµένες 

οικονοµικές καταστάσεις. 

Όλες οι άλλες συναλλαγές έχουν δηµιουργηθεί στα πλαίσια των εµπορικών συναλλαγών µεταξύ των 

εταιρειών. 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 5. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
 

∆εν υπάρχουν άλλα µεταγενέστερα των οικονοµικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν 

είτε τον Όµιλο είτε την Εταιρεία. 
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Β1.∆ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
 

(η παρούσα δήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43α παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 

και αποτελεί µέρος της Ετήσιας Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας) 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1. Κώδικας Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης 

1.1.  Γνωστοποίηση οικειοθελούς συµµόρφωσης της Εταιρείας µε τον Κώδικα Εταιρικής 

∆ιακυβέρνησης 

1.2. Αποκλίσεις από τον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης και αιτιολόγηση αυτών. Ειδικές 

διατάξεις του Κώδικα που δεν εφαρµόζει η Εταιρεία και εξήγηση των λόγων της µη 

εφαρµογής 

1.3. Πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης τις οποίες εφαρµόζει η Εταιρεία επιπλέον των 

προβλέψεων του νόµου 

 

2. ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

2.1. Ρόλοι και αρµοδιότητες 

2.2. Σύνθεση και τρόπος λειτουργίας  

2.3. Πληροφορίες για τη λειτουργία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

2.4. Αµοιβές µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

2.5. Πληροφορίες για τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

2.6. Επιτροπή Ελέγχου 

 

3. Γενική Συνέλευση και ∆ικαιώµατα των µετόχων 

3.1. Τρόπος λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης και βασικές εξουσίες αυτής 

3.2. Συµµετοχή µετόχων στη Γενική Συνέλευση 

3.3. ∆ικαιώµατα µειοψηφίας µετόχων  

 

4. Συστήµατα εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων. 

4.1. Κύρια χαρακτηριστικά του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου 
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4.2. ∆ιαχείριση των κινδύνων της Εταιρείας και του Οµίλου σε σχέση µε την διαδικασία 

σύνταξης των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιηµένων)  

4.3.  Ετήσια επανεξέταση της εταιρικής στρατηγικής, των κυρίων επιχειρηµατικών κινδύνων 

και των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου. 

 

5. Πολιτική ποικιλοµορφίας της Εταιρείας ως προς τη σύνθεση του ∆.Σ. και των 

ανώτατων στελεχών της Εταιρείας και ποσοστό εκπροσώπησης κάθε φύλου 

αντίστοιχα. 

 

6. Επαρκής πληροφόρηση ∆.Σ. ώστε να βασίζει τις αποφάσεις του αναφορικά µε 

συναλλαγές µεταξύ συνδεδεµένων µερών. 

 

7. Λοιπά διοικητικά, διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας 

8. Πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία σύµφωνα µε το άρθρο 10 παρ. 1 στοιχεία γ), 

δ), στ), η) και θ) της οδηγίας 2004/25/ΕΚ  

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Εταιρική ∆ιακυβέρνηση αναφέρεται σε ένα σύνολο αρχών µε βάση το οποίο επιδιώκεται η 

επαρκής οργάνωση, λειτουργία, διοίκηση και έλεγχος µιας επιχείρησης, µε µακροπρόθεσµο 

στόχο τη µεγιστοποίηση της αξίας της και τη διαφύλαξη των έννοµων συµφερόντων όλων 

όσων συνδέονται µε αυτήν. 

Στην Ελλάδα, το πλαίσιο της εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως µέσω της 

υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόµος 3016/2002, που επιβάλλει τη συµµετοχή 

µη εκτελεστικών και ανεξάρτητων µη εκτελεστικών µελών στα ∆ιοικητικά Συµβούλια των 

ελληνικών εισηγµένων εταιριών, τη θέσπιση και τη λειτουργία µονάδας εσωτερικού ελέγχου 

και την υιοθέτηση εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας. Επιπλέον, ένα πλήθος άλλων 

νοµοθετικών πράξεων ενσωµάτωσαν στο ελληνικό νοµοθετικό πλαίσιο τις ευρωπαϊκές οδηγίες 

του εταιρικού δικαίου, δηµιουργώντας νέους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης, όπως ο Νόµος 

3693/2008, που επιβάλλει τη σύσταση επιτροπών ελέγχου, καθώς και σηµαντικές υποχρεώσεις 

γνωστοποίησης, όσον αφορά στο ιδιοκτησιακό καθεστώς και τη διακυβέρνηση µιας εταιρείας, 

ο Νόµος 3884/2010 που αφορά σε δικαιώµατα των µετόχων και πρόσθετες εταιρικές 

υποχρεώσεις γνωστοποιήσεων προς τους µετόχους στο πλαίσιο της προετοιµασίας της Γενικής 
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τους Συνέλευσης και ο Νόµος 3873/2010, που ενσωµάτωσε στην ελληνική έννοµη τάξη την 

Οδηγία 2006/46/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί ετήσιων και ενοποιηµένων λογαριασµών 

εταιρειών ορισµένων µορφών. Τέλος, στην Ελλάδα, όπως εξάλλου και στις περισσότερες άλλες 

χώρες, ο Νόµος περί ανωνύµων εταιρειών (Ν.2190/1920, τον οποίο τροποποιούν πολλές από 

τις παραπάνω διατάξεις), περιλαµβάνει τους βασικούς κανόνες της διακυβέρνησής τους. 

 

1. Κώδικας Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης 

1.1. Γνωστοποίηση οικειοθελούς συµµόρφωσης της Εταιρείας µε τον Κώδικα 

Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης 

Η Εταιρεία συµµορφώνεται πλήρως µε τις επιταγές και τις ρυθµίσεις των κατά τα ανωτέρω 

αναφερόµενων νοµοθετικών κειµένων (ιδίως Κ.Ν. 2190/1920, 3016/2002 και 3693/2008), οι 

οποίες αποτελούν και το ελάχιστο περιεχόµενο οποιουδήποτε Κώδικα Εταιρικής 

∆ιακυβέρνησης. επίσης, η Εταιρεία έχει υιοθετήσει  ως Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης τον 

ευρέως αποδεκτό Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης του Συνδέσµου Επιχειρήσεων και 

Βιοµηχανιών (ΣΕΒ), όπως αυτός ισχύει µετά από την αναθεώρηση/τροποποίησή του από το 

Ελληνικό Συµβούλιο Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης (ΕΣΕ∆) τον Οκτώβριο 2013. Ο Κώδικας αυτός 

βρίσκεται στον ιστότοπο του του Ελληνικού Συµβουλίου Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης (ΕΣΕ∆), 

στην κάτωθι ηλεκτρονική διεύθυνση και  

http://www.helex.gr/documents/10180/906743/HCGC_GR_20131022.pdf/e8e7b6da-6dd0-

4c30-90e9-79fe9ca8383d. Εκτός του ως άνω ιστότοπου, ο Κώδικας είναι διαθέσιµος σε έντυπη 

µορφή στη ∆ιεύθυνση Οικονοµικών και ∆ιοικητικών Υπηρεσιών της Εταιρείας. 

 

1.2. Αποκλίσεις από τον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης και αιτιολόγηση 

αυτών. Ειδικές διατάξεις του Κώδικα που δεν εφαρµόζει η Εταιρεία και εξήγηση 

των λόγων της µη εφαρµογής 

Η Εταιρεία βεβαιώνει κατ’ αρχήν µε την παρούσα δήλωση ότι εφαρµόζει πιστά και απαρέγκλιτα 

τις διατάξεις της ελληνικής νοµοθεσίας (Κ.Ν. 2190/1920, 3016/2002 και 3693/2008) οι οποίες 

διαµορφώνουν τις ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να πληροί οιοσδήποτε Κώδικας Εταιρικής 

∆ιακυβέρνησης, εφαρµοζόµενος από Εταιρεία, οι µετοχές της οποίας διαπραγµατεύονται σε 

οργανωµένη αγορά. Οι εν λόγω ελάχιστες απαιτήσεις ενσωµατώνονται στον ως άνω Κώδικα 

Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης στον οποίο η Εταιρεία υπάγεται, πλην όµως ο εν λόγω Κώδικας 

περιέχει και µια σειρά από επιπλέον (των ελάχιστων απαιτήσεων) ειδικές πρακτικές και αρχές. 
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Σε σχέση µε τις εν λόγω πρόσθετες πρακτικές και αρχές υφίστανται κατά την παρούσα 

χρονική στιγµή ορισµένες αποκλίσεις (συµπεριλαµβανοµένης της περιπτώσεως της µη 

εφαρµογής) για τις οποίες αποκλίσεις ακολουθεί σύντοµη ανάλυση καθώς και επεξήγηση των 

λόγων που δικαιολογούν αυτές. Ειδικότερα: 

 

Μέρος Α – Το ∆.Σ. και τα µέλη του 

Ι. Ρόλος και αρµοδιότητες του ∆.Σ. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν έχει προβεί σε σύσταση ξεχωριστής επιτροπής που να προΐσταται 

στη διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για την εκλογή στο ∆Σ και να προετοιµάζει 

προτάσεις προς το ∆Σ όσο αφορά τις αµοιβές των εκτελεστικών µελών και των βασικών 

ανώτατων στελεχών, δεδοµένου ότι κάτι τέτοιο µέχρι τώρα, αφ’ ενός δεν απαιτείται από το 

νόµο και αφ’ ετέρου δεν έχει αξιολογηθεί ως αναγκαίο. Ειδικότερα, η υποβολή 

υποψηφιοτήτων για την εκλογή στο ∆.Σ. µπορεί να λάβει χώρα από κάθε ενδιαφερόµενο στο 

∆ιοικητικό Συµβούλιο ή στη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας χωρίς να κρίνεται 

απαραίτητη η καθιέρωση ειδικής διαδικασίας προς το σκοπό αυτό επί τη βάσει της µέχρι 

σήµερα δοµής, οργάνωσης και λειτουργίας της εταιρείας. Το ∆.Σ. απαρτίζεται από µέλη τα 

οποία διαθέτουν επαρκή εµπειρία και κατάλληλη γνώση ώστε να αξιολογούν υποβαλλόµενες 

σε αυτό υποψηφιότητες νέων µελών του ∆.Σ. και να διαµορφώνουν τις σχετικές προτάσεις 

τους προς την Γενική Συνέλευση. Ως προς τις αµοιβές των εκτελεστικών µελών του ∆.Σ. και 

των βασικών ανώτατων στελεχών, οι µεν αµοιβές των εκτελεστικών µελών του ∆.Σ. 

αποφασίζονται από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας, ύστερα από πρόταση 

του ∆.Σ. µε βάση πολιτική της Εταιρείας σύµφωνα µε την οποία πρέπει να αµείβονται µε το 

µέσο όρο των αµοιβών των διευθυντικών στελεχών οµοειδών εταιρειών, οι δε αµοιβές των 

βασικών ανώτατων στελεχών αποφασίζονται από το ∆.Σ., µε βάση σταθερή και διαµορφωµένη 

µέχρι σήµερα πολιτική της Εταιρείας (1.2. του Κώδικα).  

 

ΙΙ. Μέγεθος και σύνθεση του ∆.Σ. 

Το ∆.Σ. δεν αποτελείται από επτά (7) έως δεκαπέντε (15) µέλη αλλά, σύµφωνα µε το 

καταστατικό της Εταιρείας, δύναται να αποτελείται από τέσσερα (4) έως εννέα (9) µέλη, 

καθώς το µέγεθος και η οργάνωση της Εταιρείας δεν απαιτούν την ύπαρξη ενός 

πολυπληθέστερου ∆.Σ. (2.1. του Κώδικα). 
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Το ∆.Σ. δεν αποτελείται από τρία (3) ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη απαλλαγµένα από 

συγκρούσεις συµφερόντων µε την εταιρεία, και από στενούς δεσµούς µε τη ∆ιοίκηση, τους 

βασικούς µετόχους ή την Εταιρεία, αλλά από δύο (2) ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη µε τις 

ως άνω ιδιότητες καθώς ο ως άνω αριθµός ανεξάρτητων µη εκτελεστικών µελών είναι ο 

προβλεπόµενος εκ του νόµου (Ν. 3016/2002) και αυτός έχει αξιολογηθεί έως την παρούσα 

χρονική στιγµή, και εξακολουθεί να αξιολογείται, ως επαρκής για την εκπλήρωση των 

καθηκόντων των µελών του ∆.Σ., την αποτελεσµατική λειτουργία του ∆.Σ. και τη 

συµµόρφωση της Εταιρείας µε τις επιταγές του Ν. 3016/2002 (2.3. του Κώδικα). 

 

ΙΙΙ. Ρόλος και απαιτούµενες ιδιότητες του Προέδρου του ∆.Σ. 

Οι αρµοδιότητες του Πρόεδρου του ∆.Σ. δεν θεσπίζονται ρητά από το ∆.Σ. αλλά 

προσδιορίζονται από το νόµο και το καταστατικό της Εταιρείας. Οι αρµοδιότητες του 

∆ιευθύνοντος Συµβούλου επίσης δεν προσδιορίζονται ρητά από το ∆.Σ. αλλά προσδιορίζονται 

από το καταστατικό της εταιρείας, σύµφωνα µε το οποίο στον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο 

ανατίθενται, µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, τα δικαιώµατα και καθήκοντα του ∆.Σ., 

καθώς και η αντιπροσώπευση της Εταιρείας. Στην υπάρχουσα συγκρότηση του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου της εταιρείας ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. φέρουν και οι δύο τις 

ιδιότητες του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου (3.1. του Κώδικα).  

Το ∆.Σ. δεν διορίζει ανεξάρτητο Αντιπρόεδρο προερχόµενο από τα ανεξάρτητα µέλη του, αλλά 

σύµφωνα µε το Καταστατικό της Εταιρείας ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο του 

∆.Σ. όταν ο τελευταίος είναι απών ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του. Στα πλαίσια 

αυτών των ρυθµίσεων του καταστατικού, Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. δύναται να είναι 

οποιοδήποτε µέλος (εκτελεστικό ή µη) του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (3.3. του Κώδικα). 

Στο Καταστατικό της Εταιρείας προβλέπεται η αρµοδιότητα του Αντιπροέδρου του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου να συγκαλεί το ∆ιοικητικό Συµβούλιο σε περίπτωση κατά την οποία είναι απών ή 

κωλύεται ο Πρόεδρος του ∆.Σ., οπότε και ο Αντιπρόεδρος τον αναπληρώνει. Επίσης ο 

Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. δύναται, σύµφωνα µε το νόµο, να ζητήσει από κοινού µε κάποιο άλλο 

µέλος του ∆.Σ., τη σύγκληση και την εγγραφή συγκεκριµένων ζητηµάτων στην ηµερήσια 

διάταξη του ∆.Σ. ∆εν υφίσταται συγκεκριµένη πρόβλεψη ή διαδικασία βάσει της οποίας ο 

Αντιπρόεδρος συντονίζει την επικοινωνία µεταξύ εκτελεστικών και µη εκτελεστικών µελών του 

∆.Σ. ∆εν προβλέπεται επίσης χωριστή συνεδρίαση των µη εκτελεστικών µελών του ∆.Σ. χωρίς 

την παρουσία και συµµετοχή των εκτελεστικών µελών (3.4. του Κώδικα). 
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ΙV. Καθήκοντα και συµπεριφορά µελών του ∆.Σ. 

∆εν υπάρχει νοµοθετική ή καταστατική πρόβλεψη, και εξ αυτού δεν υπάρχει µέχρι σήµερα 

στην Εταιρεία, διαδικασία που να προβλέπει ότι ο διορισµός εκτελεστικού µέλους του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου ως µη εκτελεστικού µέλους σε εταιρεία που δεν είναι θυγατρική ή 

συνδεδεµένη, θα πρέπει να εγκρίνεται από το ∆.Σ. (4.4. του Κώδικα). 

 

V. Ανάδειξη υποψηφίων µελών του ∆.Σ.  

Σύµφωνα µε το Καταστατικό της Εταιρείας, η θητεία του ∆.Σ. δεν είναι τετραετής (4ετής) 

αλλά ορίζεται πενταετής (5ετής), παρατεινόµενη µέχρι τη σύγκληση της τακτικής γενικής 

συνέλευσης του έτους λήξης της θητείας του, χωρίς σε καµία περίπτωση να δύναται αυτή να 

υπερβεί την εξαετία (6ετία) (5.1. του Κώδικα). 

∆εν υφίσταται επιτροπή ανάδειξης υποψηφιοτήτων των µελών του ∆.Σ. καθώς δεν 

προβλέπεται εκ του νόµου η σύσταση τέτοιας επιτροπής, κάθε υποψηφιότητα για την εκλογή 

στο ∆.Σ. µπορεί να υποβληθεί από τον ενδιαφερόµενο στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο ή στη Γενική 

Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας και επί τη βάσει της µέχρι σήµερα δοµής, οργάνωσης 

και λειτουργίας της εταιρείας, δεν κρίνεται ως αναγκαία η σύσταση σχετικής επιτροπής. 

Επίσης, το ∆.Σ. απαρτίζεται από µέλη τα οποία διαθέτουν επαρκή εµπειρία και κατάλληλη 

γνώση ώστε να αξιολογούν υποβαλλόµενες σε αυτό υποψηφιότητες νέων µελών του ∆.Σ. και 

να διαµορφώνουν τις σχετικές προτάσεις τους προς την Γενική Συνέλευση (5.4., 5.5., 5.6., 

5.7., 5.8. του Κώδικα).  

  

VΙ. Λειτουργία του ∆.Σ.  

∆εν υφίσταται κανονισµός λειτουργίας του ∆.Σ. καθώς οι διατάξεις του καταστατικού της 

εταιρείας αξιολογούνται ως επαρκείς για την οργάνωση και λειτουργία του ∆.Σ. Στην αρχή 

κάθε ηµερολογιακού έτους, το ∆.Σ. δεν υιοθετεί ένα ηµερολόγιο συνεδριάσεων και ένα 12µηνο 

πρόγραµµα δράσης, δεδοµένου ότι σύµφωνα µε το καταστατικό της Εταιρείας το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο συνεδριάζει τακτικώς µια φορά το µήνα, αλλά και εκτάκτως όποτε το επιβάλλουν ο 

νόµος ή / και οι ανάγκες της εταιρείας (6.1. του Κώδικα). 

∆εν υφίσταται πρόβλεψη για υποστήριξη του ∆.Σ. κατά την άσκηση του έργου του από ικανό, 

εξειδικευµένο και έµπειρο εταιρικό γραµµατέα καθώς υπάρχει η δυνατότητα πιστής 
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καταγραφής και αποτύπωσης των πρακτικών του ∆.Σ. από το ίδιο του ∆.Σ. και από µέλος το 

οποίο ορίζεται κάθε φορά από αυτό (6.2. του Κώδικα). 

Η διασφάλιση καλής ροής πληροφοριών ανάµεσα στο ∆.Σ. και τις επιτροπές του καθώς και 

µεταξύ της ανώτατης ∆ιοίκησης και του ∆.Σ. εξασφαλίζεται όχι µέσω του εταιρικού 

γραµµατέα, αλλά µέσω του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του ∆.Σ. Κάθε µέλος του ∆.Σ., 

αµέσως µετά την έναρξη της θητείας του έχει πρόσβαση στα πρακτικά του ∆.Σ. της Εταιρείας 

και έτσι εξασφαλίζεται η ενηµέρωσή του για όλα τα θέµατα αυτής. Η καλή επικοινωνία των 

µετόχων της εταιρείας µε το ∆.Σ. εξασφαλίζεται όχι µέσω του εταιρικού γραµµατέα αλλά µέσω 

της Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Μετόχων, η σύσταση και λειτουργία της οποίας προσδιορίζεται 

µε ακρίβεια στον Εσωτερικό Κανονισµό της Εταιρείας (6.3. του Κώδικα). 

Τα πρακτικά κάθε συνεδρίασης του ∆.Σ. συντάσσονται κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, 

µοιράζονται και εγκρίνονται µετά το πέρας της κάθε συνεδρίασης και όχι στην επόµενη 

συνεδρίαση του ∆.Σ. (6.4. του Κώδικα). 

 

∆εν υφίσταται υποχρέωση για διενέργεια συναντήσεων σε τακτική βάση µεταξύ του Προέδρου 

του ∆.Σ. και των µη εκτελεστικών µελών, χωρίς την παρουσία των εκτελεστικών µελών 

προκειµένου να συζητά την επίδοση και τις αµοιβές των τελευταίων, καθώς όλα τα σχετικά 

θέµατα συζητούνται παρουσία όλων των µελών του ∆.Σ (6.5. του Κώδικα). 

∆εν υφίσταται πρόβλεψη για ύπαρξη προγραµµάτων εισαγωγικής ενηµέρωσης για τα νέα µέλη 

του ∆.Σ. αλλά και τη διαρκή επαγγελµατική κατάρτιση και επιµόρφωση για τα υπόλοιπα µέλη, 

δεδοµένου ότι προτείνονται προς εκλογή ως µέλη του ∆.Σ. πρόσωπα που διαθέτουν ικανή και 

αποδεδειγµένη εµπειρία και οργανωτικές – διοικητικές ικανότητες. Σε εξαιρετική περίπτωση 

που κριθεί αναγκαία κατ’ εξαίρεση η εισαγωγική ενηµέρωση θα λάβει χώρα κάθε προσήκουσα 

ενέργεια όπως το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που ανακύψει ειδική ανάγκη επαγγελµατικής 

κατάρτισης και επιµόρφωσης για τα υπόλοιπα µέλη (6.6. του Κώδικα). 

∆εν υφίσταται πρόβλεψη για παροχή επαρκών πόρων προς τις επιτροπές του ∆.Σ. για την 

εκπλήρωση των καθηκόντων τους και για την πρόσληψη εξωτερικών συµβούλων στο βαθµό 

που χρειάζονται, καθώς οι σχετικοί πόροι εγκρίνονται ανά περίπτωση από τη ∆ιοίκηση της 

Εταιρείας, µε βάση τις εκάστοτε εταιρικές ανάγκες της κάθε επιτροπής (6.10. του Κώδικα). 
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VΙΙ. Αξιολόγηση του ∆.Σ.  

Εκτός από την αξιολόγηση του ∆.Σ. µέσω της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγµένων του από Τακτική 

Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας, δεν υφίσταται και δεν κρίνεται αναγκαία άλλη 

θεσµοθετηµένη διαδικασία αξιολόγησης της αποτελεσµατικότητας του ∆.Σ. Επίσης δεν υπάρχει 

διαδικασία αξιολόγησης της επίδοσης του Προέδρου του ∆.Σ. κατά την οποία προΐσταται ο 

Αντιπρόεδρος ή άλλο µη εκτελεστικό µέλος, καθώς τέτοια διαδικασία δεν θεωρείται 

απαραίτητη λαµβάνοντας υπ’ όψιν ότι οποιαδήποτε έκφραση γνώµης ή πρόταση για 

αξιολόγηση του Προέδρου µπορεί να τεθεί εις γνώση του ∆.Σ. και να συζητηθεί από αυτό. Ως 

προς την Επιτροπή Ελέγχου δεν υφίσταται διαδικασία της αξιολόγησης της 

αποτελεσµατικότητάς της η οποία ωστόσο είναι υπό διαµόρφωση (όρος 7.1. του Κώδικα). 

 

Μέρος Β – Εσωτερικός έλεγχος  

Ι. Σύστηµα εσωτερικού ελέγχου 

Η µονάδα εσωτερικού ελέγχου αναφέρεται διοικητικά στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, και όχι στον 

∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, και λειτουργικά στην Επιτροπή Ελέγχου (1.2. του Κώδικα). 

 

Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από τρία µη εκτελεστικά µέλη του ∆.Σ., ένα (1) εκ των 

οποίων είναι ανεξάρτητο µη εκτελεστικό (1.4. του Κώδικα). 

Για τα βασικά καθήκοντα της Επιτροπής Ελέγχου ισχύουν και εφαρµόζονται όλα όσα 

αναφέρονται στα πλαίσια των διατάξεων του Ν. 3693/2008, χωρίς την καθιέρωση περαιτέρω 

υποχρεώσεών της και χωρίς τη θέσπιση ειδικού κανονισµού λειτουργίας καθώς τα βασικά 

καθήκοντα και οι αρµοδιότητες της Επιτροπής έχουν κριθεί από την Εταιρεία ότι 

προδιαγράφονται επαρκώς στις κείµενες διατάξεις (1.5., 1.7. του Κώδικα). 

∆εν διατίθενται ιδιαίτερα κονδύλια στην Επιτροπή για την εκ µέρους της χρήση υπηρεσιών 

εξωτερικών συµβούλων, ωστόσο τέτοια κονδύλια µπορούν να τεθούν στη διάθεσή της από τη 

∆ιοίκηση της Εταιρείας ανά περίπτωση, µε βάση τυχόν εκφρασθείσες ανάγκες της Επιτροπής 

και προς τον σκοπό την αποτελεσµατικότερης εκπλήρωσης των καθηκόντων της (1.9. του 

Κώδικα). 
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Μέρος Γ – Αµοιβές 

Οι αµοιβές όλων των µελών του ∆.Σ. εκτελεστικών και µη, για τη συµµετοχή τους στις 

συνεδριάσεις του ∆.Σ. και τις επιτροπές της Εταιρείας και την σχετική εκπλήρωση των 

υποχρεώσεών τους που απορρέουν από αυτές, εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των 

µετόχων ύστερα από πρόταση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας. Η πολιτική της 

εταιρείας είναι να προτείνει το ∆.Σ. (α) ως αµοιβή των εκτελεστικών µελών ένα συνολικό 

ετήσιο ποσό για έκαστο εξ αυτών το οποίο αντιστοιχεί στο µέσο όρο των αµοιβών των 

διευθυντικών στελεχών οµοειδών εταιρειών και (β) ως αµοιβή των µη εκτελεστικών µελών ένα 

συνολικό ετήσιο ποσό για έκαστο εξ αυτών το οποίο διαµορφώνεται αναλόγως του χρόνου 

απασχόλησής τους στην Εταιρεία και του εύρους των καθηκόντων τους. ∆εν υφίσταται κάποια 

µέθοδος αξιολόγησης της επίδοσης των µελών του ∆.Σ., συµπεριλαµβανοµένων τυχόν 

ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων. Ως προς τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 

Εταιρείας, σε περίπτωση που ανήκουν στο προσωπικό της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της 

θητείας τους σε αυτήν, η πολιτική της Εταιρείας ήταν να λαµβάνουν τις αµοιβές της 

υπηρεσιακής τους θέσης και δεν δικαιούνται πρόσθετη ετήσια αµοιβή ως µέλη του ∆.Σ. (1.1., 

1.2., 1.3., 1.4., 1.5. και 1.10. του Κώδικα). Αρχής γενοµένης από τη χρήση 2014 η ως άνω 

πολιτική της εταιρείας επαναθεωρήθηκε και αποφασίστηκε ότι τα µέλη του ∆.Σ. εάν ανήκουν 

στο προσωπικό της Εταιρείας θα λαµβάνουν, εκτός από την αµοιβή της υπηρεσιακής τους 

θέσης, για τη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις του ∆.Σ. αυτοτελή αµοιβή αναλόγως του 

χρόνου απασχόλησής τους εκ της συµµετοχής τους στις συνεδριάσεις του ∆.Σ. της Εταιρείας 

και των καθηκόντων τους, η οποία και αυτή θα υπόκειται στην έγκριση της Τακτικής Γενικής 

Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρείας.  

∆εν υφίσταται επιτροπή αµοιβών, η οποία έχει ως αντικείµενο τον καθορισµό των αµοιβών 

των εκτελεστικών και µη εκτελεστικών µελών του ∆.Σ. και συνεπώς δεν υπάρχουν ρυθµίσεις 

για τα καθήκοντα της εν λόγω επιτροπής, τη συχνότητα των συνεδριάσεών της και για άλλα 

θέµατα που αφορούν την λειτουργία της. Η σύσταση της ως άνω επιτροπής, επί τη βάσει της 

δοµής και λειτουργίας της Εταιρείας δεν έχει αξιολογηθεί ως αναγκαία µέχρι σήµερα καθώς το 

ίδιο το ∆.Σ. είναι σε θέση να αξιολογήσει αντικειµενικά και να προτείνει αµοιβές σύµφωνα µε 

τις ανωτέρω πολιτικές της Εταιρείας (1.6., 1.7., 1.8., 1.9. του Κώδικα). 

Οι ανωτέρω αποκλίσεις από τις ειδικές πρακτικές του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής 

∆ιακυβέρνησης ως προς το θέµα των αµοιβών των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
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δικαιολογούνται επειδή το ∆.Σ. έχει αξιολογήσει και κρίνει ότι οι πολιτικές αυτές είναι επαρκώς 

αποτελεσµατικές για την αποδοτική λειτουργία του ∆.Σ. συνεκτιµώντας και το ιστορικό 

υπόβαθρο της Εταιρείας στο ίδιο θέµα. 

 

Μέρος ∆ – Σχέσεις µε τους µετόχους 

Ι. Επικοινωνία µε τους µετόχους 

∆εν υφίσταται κάποια απόκλιση. 

 

ΙΙ. Η Γενική Συνέλευση των µετόχων   

Κατά τη σύγκληση και διεξαγωγή της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της χρήσης 2015 (η οποία 

θα λάβει χώρα εντός του 2016), η Εταιρεία θα συµµορφωθεί µε τις διατάξεις του Ν. 

3884/2010 και συνακόλουθα των αντίστοιχων προβλέψεων του Κώδικα (2.1. του Κώδικα). 

Στο καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπεται διαδικασία στις Γενικές Συνελεύσεις για 

ψηφοφορία ηλεκτρονικά ή δια αλληλογραφίας. Σε κάθε περίπτωση, η εφαρµογή οποιασδήποτε 

σχετικής ειδικής πρακτικής απαιτεί την έκδοση σχετικών υπουργικών αποφάσεων, σύµφωνα 

µε το Ν. 3884/2010, η οποία δεν έχει λάβει χώρα (2.2. του Κώδικα). 

Για όλες τις ως άνω περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρούσα δήλωση ως αποκλίσεις από 

τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης (ΕΚΕ∆) δεν υπάρχει µέχρι σήµερα νοµοθετική 

ρύθµιση ή κανονιστική ρύθµιση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η Εταιρεία επανεκτίµησε εντός 

του έτους 2015 τις υπάρχουσες αποκλίσεις και αποφάσισε τη διατήρηση αυτών, θα τις 

επανεκτιµήσει δε εκ νέου εντός του έτους 2016 µε σκοπό την διατήρηση ή µη των 

αποκλίσεων αυτών και για περαιτέρω χρονικό διάστηµα. 

 

1.3. Πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης τις οποίες εφαρµόζει η Εταιρεία 

επιπλέον των προβλέψεων του νόµου 

Η Εταιρεία εφαρµόζει πιστά τις νοµοθετικές προβλέψεις τις σχετικές µε την εταιρική 

διακυβέρνηση. ∆εν υφίστανται κατά την παρούσα χρονική στιγµή εφαρµοζόµενες πρακτικές 

επιπλέον των προβλέψεων του νόµου. 
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2. ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

2.1. Ρόλοι και αρµοδιότητες  

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελεί το ανώτατο εκτελεστικό όργανο διοίκησης της Εταιρείας. Η 

αποστολή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι η διασφάλιση της βιωσιµότητας και της οµαλής 

λειτουργίας της Εταιρείας, η ορθή και σύννοµη διαχείριση της περιουσίας της Εταιρείας, η 

προστασία της αξίας της επένδυσης των µετοχών, η προάσπιση του εταιρικού συµφέροντος 

και η ενίσχυση της µακροχρόνιας οικονοµικής αξίας της Εταιρείας. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο διοικεί και εκπροσωπεί την Εταιρεία και διαχειρίζεται την περιουσία 

της, αποφασίζει για όλα εν γένει τα ζητήµατα τα οποία αφορούν αυτή και τον σκοπό της, µε 

την εξαίρεση αυτών που ο νόµος ή το καταστατικό τα υπάγουν στην αποκλειστική 

αρµοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρείας. 

 

Συνοπτικά το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας: 

α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον παντός τρίτου φυσικού ή νοµικού προσώπου, παντός 

δικαστηρίου και πάσης αρχής, δηµόσιας, διοικητικής ή άλλης, διορίζει πληρεξουσίους 

δικηγόρους και νοµικούς συµβούλους, παρίσταται επί ∆ικαστηρίου παντός βαθµού και 

δικαιοδοσίας, 

β) ∆ιαχειρίζεται και εκµεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει, 

προσηµειώνει, ενεχυριάζει, µισθώνει, εκµισθώνει, ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα, λαµβάνει 

ασφαλιστικά ή άλλα µέτρα υπέρ της εταιρικής περιουσίας, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται ή 

οπισθογραφεί γραµµάτια εις διαταγήν, συναλλαγµατικές ή επιταγές και εν γένει αξιόγραφα, 

εισπράττει τις απαιτήσεις της Εταιρείας, παρέχει πάσης φύσεως εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις 

υπέρ οιωνδήποτε προσώπων ή Τραπεζών, µετά των οποίων η Εταιρεία βρίσκεται σε 

συναλλαγές και εφόσον αυτές κατατείνουν στην ευόδωση του εταιρικού σκοπού, συνοµολογεί 

ή δέχεται δάνεια, εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρείας και εν γένει συνάπτει πάσα εµπορική 

σύµβαση ή συναλλαγή και πάσα ενοχική ή εµπράγµατη σύµβαση ή δικαιοπραξία, 

γ) ∆ιοικεί και οργανώνει την Εταιρεία, συνάπτει συµβάσεις  οποιασδήποτε φύσεως (ενοχικές, 

εµπράγµατες κ.λπ.), αποφασίζει την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή ή κατάργηση γραφείων, 

αποθηκών, υποκαταστηµάτων, διορίζει και παύει διευθυντές, αντιπροσώπους και προσωπικό 

της Εταιρείας, καθορίζει τα καθήκοντα και τις αρµοδιότητες αυτών, µισθούς και λοιπές αµοιβές 
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αυτών, εκτός εάν πρόκειται περί αµοιβών µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου οπότε αρµόδια 

είναι η Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας, 

δ) Επιβλέπει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική µε την λειτουργία του κέντρου και των 

υποκαταστηµάτων της Εταιρείας, 

ε) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των µετόχων, τακτικές ή έκτακτες και ορίζει την ηµερήσια 

διάταξη αυτών,  

στ) Κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασµούς της Εταιρείας, συντάσσει τον ισολογισµό και τις 

ετήσιες εκθέσεις των πεπραγµένων, προτείνει τις διενεργητέες αποσβέσεις ή κρατήσεις και 

τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας και τον τρόπο διανοµής των κερδών.  

Εν γένει διενεργεί κάθε πράξη και λαµβάνει κάθε απόφαση µε τον σκοπό και τη διαχείριση της 

περιουσίας της Εταιρείας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.  

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 9 παρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρείας, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

ασκεί τα δικαιώµατα και τα καθήκοντά του ενεργώντας συλλογικά. ∆ύναται όµως να αναθέσει 

τα δικαιώµατα και τα καθήκοντα αυτά καθώς και την αντιπροσώπευση της εταιρείας, πλην των 

απαιτούντων συλλογική ενέργεια, δια αποφάσεώς του, η οποία λαµβάνεται κατά πλειοψηφία 

τουλάχιστον 60% των παρόντων και αντιπροσωπευόµενων µελών του, εν όλω ή εν µέρει ή 

για κάποια συγκεκριµένη πράξη ή περιοχή σε ένα ή περισσότερα µέλη ή άλλα πρόσωπα µη 

µέλη του. 

 

2.2. Σύνθεση και τρόπος λειτουργίας  

Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των µετόχων της 

Εταιρείας για θητεία πέντε (5) ετών, η οποία παρατείνεται µέχρι την σύγκληση της τακτικής 

γενικής συνέλευσης του έτους της λήξης της θητείας τους, µη δυνάµενη όµως αυτή να 

υπερβεί συνολικά την εξαετία. 

Εάν λόγω θανάτου, παραιτήσεως, νοµικής ανικανότητας ή εξαιτίας οποιουδήποτε άλλου 

λόγου, κενωθεί θέση συµβούλου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, οι εναποµείναντες Σύµβουλοι, 

εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, εκλέγουν προσωρινώς αντικαταστάτη, για το υπόλοιπο της 

θητείας του αναπληρούµενου συµβούλου. Ο διορισµός αυτός υποβάλλεται προς έγκριση στην 

αµέσως επόµενη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του ως άνω αντικαταστάτη θεωρούνται 

έγκυρες ακόµη και εάν ο διορισµός του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση. 
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Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων, διευθύνει τις 

εργασίες αυτού και ενηµερώνει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για τον τρόπο λειτουργίας της 

Εταιρείας. Εάν απουσιάζει ή κωλύεται ο Πρόεδρος, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, συγκαλούµενο από τον 

Πρόεδρο ή τον εκάστοτε αναπληρωτή του, τακτικώς µία φορά κάθε µήνα, σε ηµέρα και ώρα 

που ορίζεται από αυτό, εκτάκτως δε όταν ο Πρόεδρος το κρίνει σκόπιµο ή το ζητήσουν δύο εκ 

των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην 

ηµεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή 

αντιπροσωπεύονται όλα τα µέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγµατοποίηση της 

συνεδρίασης και στη λήψη των αποφάσεων. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, µε πρόσκληση 

η οποία γνωστοποιείται στα µέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν από τη 

συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει να απαραίτητα να αναγράφονται µε σαφήνεια τα θέµατα 

της ηµερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται µόνο εφόσον 

παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου και κανείς δεν 

αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. 

Τη σύγκληση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα µέλη του µε 

αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να 

συγκαλέσουν το διοικητικό συµβούλιο προκειµένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσµίας επτά 

(7) ηµερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, µε ποινή απαραδέκτου, να 

αναφέρονται µε σαφήνεια και τα θέµατα που θα απασχολήσουν το διοικητικό συµβούλιο. Αν 

δεν συγκληθεί το διοικητικό συµβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της 

ανωτέρω προθεσµίας, επιτρέπεται στα µέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά 

το διοικητικό συµβούλιο εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από τη λήξη της ανωτέρω 

προθεσµίας των επτά (7) ηµερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά µέλη του 

διοικητικού συµβουλίου. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή 

αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήµισυ πλέον ενός των συµβούλων, ουδέποτε όµως ο αριθµός 

των παρόντος συµβούλων δύναται να είναι µικρότερος των τριών. Προς εξεύρεση του 

αριθµού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσµα. 

Έκαστος σύµβουλος δύναται να αντιπροσωπεύει εγκύρως µόνο ένα έτερον σύµβουλο. 
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Η αντιπροσώπευση στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν δύναται να ανατεθεί σε πρόσωπο το οποίο 

δεν ανήκει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

Οι αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των 

παρόντων και αντιπροσωπευόµενων συµβούλων, εκτός από τις περιπτώσεις α) αυξήσεως δια 

αποφάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εν όλω ή εν µέρει του µετοχικού κεφαλαίου 

σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. β του καταστατικού της εταιρείας και το άρθρο 13 του Κ.Ν. 

2190/1920, οπότε απαιτείται απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου η οποία λαµβάνεται από 

την πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, β) ανάθεσης 

των δικαιωµάτων και καθηκόντων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, καθώς και της 

αντιπροσώπευσης της Εταιρείας, εν όλω ή εν µέρει ή για συγκεκριµένη πράξη ή περιοχή σε 

ένα ή περισσότερα µέλη ή άλλα πρόσωπα µη µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, οπότε 

απαιτείται απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου η οποία λαµβάνεται από την πλειοψηφία του 

60% των παρόντων και αντιπροσωπευόµενων µελών, και γ) εκλογής από το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο δύο εκ των µελών του ως ∆ιευθύνοντες Συµβούλους οι οποίοι δύνανται να 

δεσµεύουν την Εταιρεία έκαστος δια µόνης της υπογραφής του, οπότε απαιτείται απόφαση 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου η οποία λαµβάνεται από την πλειοψηφία του 60% των παρόντων 

και αντιπροσωπευόµενων µελών του.  

 

2.3. Πληροφορίες για τη λειτουργία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνεδρίασε 30 φορές εντός του έτους 2015 και στις συνεδριάσεις 

παρέστη το σύνολο των µελών του αυτοπροσώπως.  

Πέραν της αξιολόγησης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µέσω της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγµένων, 

η οποία και υποβάλλεται στην Τακτική Γενική Συνέλευση προς έγκριση, δεν υφίσταται άλλος 

τρόπος αξιολόγησης της επίδοσης του ∆.Σ.   

 

2.4. Αµοιβές µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

Η αµοιβή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας ορίζεται µε ειδική απόφαση της 

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της σύµφωνα µε το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920.  

∆εν προβλέπεται η χορήγηση πρόσθετων αµοιβών (bonus), δικαιωµάτων προαίρεσης αγοράς 

µετοχών ή αποζηµιώσεων συναρτώµενων µε την απόδοση. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των 

µετόχων της Εταιρείας της 18.06.2015 ενέκρινε για τη χρήση 2014 τις κάτωθι αµοιβές οι 

οποίες κατεβλήθησαν εντός της χρήσης 2014, ήτοι:  
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1. Στον κ. Ιωάννη Λάππα το ποσό των 41.500,00 €,  

2. Στον κ. Λουκά Σπεντζάρη το ποσό των 41.333,33 €, 

3. Στους κ.κ. Βιολέττα Λάππα, Μαίρη Λάππα και Αβραάµ Σπεντζάρη το ποσό των 15.000,00 € 

σε έκαστο εξ αυτών, και  

4. Στους κ.κ. Γεώργιο Κοκκινάκη και Αθανάσιο Φυλακτό το ποσό των 2.500,00 € σε έκαστο 

εξ αυτών. 

Όλα τα ποσά που αναφέρονται ως άνω είναι µικτά και προ αναλογούντων φόρων και νοµίµων 

κρατήσεων.  

Για τη χρήση 2015 η ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση της 18.06.2015 δεν προενέκρινε 

αµοιβές προς τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

∆υνάµει αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κατεβλήθησαν για τη χρήση 2015 εντός της 

χρήσης 2015 οι κάτωθι αµοιβές στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, οι οποίες και θα 

υποβληθούν προς έγκριση στην επικείµενη Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της 

Εταιρείας, ήτοι: 

1. Στον κ. Ιωάννη Λάππα το ποσό των 197.600,00 €,  

2. Στον κ. Λουκά Σπεντζάρη το ποσό των 208.600,00 €, 

3. Στους κ.κ. Βιολέττα Λάππα, Μαίρη Λάππα και Αβραάµ Σπεντζάρη το ποσό των 20.000,00 € 

σε έκαστο εξ αυτών. 

Tα ως άνω ποσά που αναφέρονται είναι µικτά και προ αναλογούντων φόρων και νόµιµων 

κρατήσεων.  

 

2.5. Πληροφορίες για τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

Το ισχύον ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας είναι επταµελές, εξελέγη από την Έκτακτη 

Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας της 14.02.2014 και η θητεία του λήγει την 

14.02.2019, µε παράταση της θητείας του µέχρι τη σύγκληση της επόµενης της λήξης της 

θητείας του Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Το ως άνω εκλεγέν ∆ιοικητικό Συµβούλιο είχε 

συγκροτηθεί σε σώµα δυνάµει της από 14.02.2014 αποφάσεώς του και επανασυγκροτήθηκε 

σε σώµα δυνάµει της από 9.10.2014 αποφάσεώς τους, ως εξής: 

(α) Ιωάννης Λάππας του Ηλία, Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ∆ιευθύνων 

Σύµβουλος, 

(β) Λουκάς Σπεντζάρης του Αβραάµ, Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ∆ιευθύνων 

Σύµβουλος,  
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(γ) Βιολέττα Λάππα του Ιωάννη, εκτελεστικό µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,  

(δ) Αβραάµ Σπεντζάρης του Λουκά, µη εκτελεστικό µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 

(ε) Μαίρη Λάππα του Ιωάννη, µη εκτελεστικό µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  

(στ) Γεώργιος Κοκκινάκης του Νικολάου, ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου, 

(ζ) Αθανάσιος Φυλακτός του Νεάρχου, ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου.  

 

Τα συνοπτικά βιογραφικά στοιχεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, έχουν ως 

ακολούθως: 

 

Ιωάννης Λάππας - Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

∆ιπλωµατούχος πολιτικός µηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. ∆ιαθέτει 45 έτη και 

πλέον εµπειρία στον τοµέα των κατασκευών, κυρίως βιοµηχανικών κτιρίων και 

επαγγελµατικών χώρων.  

 

Λουκάς Σπεντζάρης- Αντιπρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος  

Απόφοιτος του τµήµατος Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονοµικού 

Πανεπιστηµίου Αθηνών. Mέχρι το 1981 εργάσθηκε ως Οικονοµικός ∆ιευθυντής της Υιοί 

Ευθ.Παπαγιάννη ΑΕ και µέχρι το 2003 ως ελεύθερος επαγγελµατίας σύµβουλος επιχειρήσεων, 

µε µεγάλη εµπειρία στα χρηµατοοικονοµικά-λογιστικά. Από το 2004 είναι βασικός µέτοχος 

στην Εταιρεία και ήταν εκτελεστικό µέλος του ∆.Σ. Από 14.2.2014 είναι Αντιπρόεδρος του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου και ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Εταιρείας. 

 

Βιολέττα Λάππα- Εµπορική ∆ιευθύντρια, Εκτελεστικό Μέλος ∆.Σ. 

Απόφοιτος του τµήµατος Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ του Οικονοµικού 

Πανεπιστηµίου Αθηνών, µε µεταπτυχιακές σπουδές στο University College of London και 

Executive MBA από το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Από το 2007 είναι Εµπορική 

∆ιευθύντρια του δικτύου Early Learning Centre για την Ελλάδα και τα Βαλκάνια, και από 

9.10.2014 Εµπορική ∆ιευθύντρια του συνολικού δικτύου Mothercare και ELC στην Ελλάδα και 

στα Βαλκάνια.  
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Από το 2001 έως το 2007 έχει εργασθεί σε διάφορα τµήµατα του Οµίλου και κατά τη διετία 

1999-2001 είχε εργασθεί στην PriceWaterhouseCoopers. 

 

Αβραάµ Σπεντζάρης- Μη Εκτελεστικό Μέλος ∆.Σ. 

Απόφοιτος του Αµερικάνικου Κολλεγίου Ελλάδος  µε πτυχίο BS in Business Administration. 

Εργάζεται στην Εταιρεία από το 2005. ∆ιατέλεσε ∆ιευθυντής  Προσωπικού του δικτύου 

καταστηµάτων mothercare και από το 2010 έχει αναλάβει το τµήµα αγορών βασικού 

εξοπλισµού. 

 

Μαίρη Λάππα-Μη Εκτελεστικό Μέλος ∆.Σ. 

Απόφοιτος του τµήµατος πολιτικών µηχανικών του City University του Λονδίνου, µε 

µεταπτυχιακές σπουδές στη διαχείριση ακινήτων επίσης από το City University. Έχει εργασθεί 

στην Mothercare, Watford – UK., όπως επίσης κατά το παρελθόν σε εταιρεία Επενδύσεως 

Ακινήτων στο Λονδίνο, στην ΚΛΜ Α.Τ.Ε. και στην EFG Properties ΑΕ στην Ελλάδα. Από το 

2011 έχει αναλάβει το τµήµα αγορών FASHION της Εταιρείας. 

 

Γεώργιος Κοκκινάκης- Ανεξάρτητο Μέλος ∆.Σ. 

Απόφοιτος του τµήµατος Λογιστικής Σχολής Κοντολέφα. Λογιστής – Φοροτεχνικός Α΄ Τάξης, 

επιχειρηµατίας ιδιοκτήτης λογιστικού γραφείου-Σύµβουλος επιχειρήσεων.  

 

Αθανάσιος Φυλακτός -Ανεξάρτητο Μέλος ∆.Σ. 

Απόφοιτος του τµήµατος Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονοµικού 

Πανεπιστηµίου Αθηνών. Λογιστής – Φοροτεχνικός Α΄ Τάξης, επιχειρηµατίας ιδιοκτήτης 

λογιστικού γραφείου-Σύµβουλος επιχειρήσεων.  

 

Οι εξωτερικές επαγγελµατικές δεσµεύσεις των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

(συµπεριλαµβανοµένων των επαγγελµατικών υποχρεώσεών τους ως µη εκτελεστικών µελών 

σε άλλες εταιρίες, καθώς και µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς) είναι οι κάτωθι: 

 

1. Ιωάννης Λάππας 
του Ηλία  

1) Μέτοχος της εταιρίας «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΟΥ Α.Ε. 
SNACK BAR FAST FOOD – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΤΥΠΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ», 
2) Αντιπρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος του ∆.Σ. της 
εταιρίας «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΠΠΑΣ 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», 
3) Εταίρος και Πρόεδρος του ∆.Σ. της ναυτιλιακής εταιρίας 
«ΑΛΚΥΩΝ Ν.Ε.Π.Α», 
4) ∆ιαχειριστής των: SYSMEROM COM SRL, KLM BULGARIA 
EOOD, KLMS COM DOOEL, KLSAL LTD, KLSER COMMERCE 
LTD και KLSLV D.O.O. 

2. Λουκάς 
Σπεντζάρης του 
Αβραάµ 

1) Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος της εταιρίας 
«ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», 
2) ∆ιαχειριστής των: SYSMEROM COM SRL, KLM BULGARIA 
EOOD, KLMS COM DOOEL και KLSER COMMERCE LTD. 

3. Βιολέττα Λάππα 
του Ιωάννη 

1) Εταίρος της εταιρίας «YAMY ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»  
2) Μέλος του ∆.Σ. της εταιρίας «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» 
3) Εταίρος και Γραµµατέας του ∆.Σ. της ναυτιλιακής εταιρίας 
«ΑΛΚΥΩΝ Ν.Ε.Π.Α». 
4) ∆ιαχειριστής της εταιρίας «CONTROYAMA SRL» 
5) ∆ιαχειριστής της εταιρίας «ONCE UPON A VILLA Ε.Π.Ε.» 

4. Μαίρη Λάππα του 
Ιωάννη  

1) Μέλος του ∆.Σ. της εταιρίας «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», 
2) Εταίρος και Μέλος του ∆.Σ. της ναυτιλιακής εταιρίας 
«ΑΛΚΥΩΝ Ν.Ε.Π.Α» 

5. Αβραάµ 
Σπεντζάρης του 
Λουκά 

1) Μέλος του ∆.Σ. της εταιρίας «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», 
2) Εταίρος και διαχειριστής της εταιρίας «BIG WEB THEORY 
Ε.Π.Ε.» 

6. Γεώργιος 
Κοκκινάκης του 
Νικολάου 

1) Εταίρος και διαχειριστής της εταιρίας 
«ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ», 
2) ∆ιευθύνων Σύµβουλος της εταιρίας «ΤΕΥΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». 
3) Εταίρος και νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρίας 
«Γ.ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ-Α. ΦΥΛΑΚΤΟΣ Ο.Ε.», 
4) Πρόεδρος του ∆.Σ. της εταιρίας «ΓΑΙΟΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ» 
5) Πρόεδρος του ∆.Σ. της εταιρίας «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ 
Υ∆ΡΟΠΟΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑ ΑΕ» 
6) Πρόεδρος του ∆.Σ. της εταιρίας «SK ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ  
ΑΕ» 

7. Αθανάσιος 
Φυλακτός του 
Νεάρχου 

1) Εταίρος και διαχειριστής της εταιρίας 
«ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ», 
2) Οµόρρυθµος εταίρος και διαχειριστής της εταιρίας «Α. 
ΦΥΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», 
3) Εταίρος και νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρίας 
«Γ.ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ-Α. ΦΥΛΑΚΤΟΣ Ο.Ε.» 
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2.6. Επιτροπή Ελέγχου 

 

H Εταιρεία, συµµορφούµενη πλήρως µε τις διατάξεις του Ν. 3693/2008, εξέλεξε κατά την 

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της η οποία έλαβε χώρα την 14.02.2014, Επιτροπή 

Ελέγχου (Audit Committee) αποτελούµενη από τα ακόλουθα µη εκτελεστικά µέλη του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας, ήτοι: 

 

α) Αβραάµ Σπεντζάρης του Λουκά 

β) Βιολέττα Λάππα του Ιωάννη και  

γ) Γεώργιο Κοκκινάκη του Νικολάου. 

 

Σηµειώνεται ότι εκ των ανωτέρω µελών, το τελευταίο είναι ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και έχει ορισθεί ως Πρόεδρος της ως άνω Επιτροπής Ελέγχου. 

Κατόπιν της επανασυγκρότησης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σε σώµα δυνάµει της από 

9.10.2014 αποφάσεως αυτού και της µετατροπής της Βιολέττας Λάππα σε εκτελεστικό µέλος 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, εξελέγη, δυνάµει της αυτής ως άνω από 9.10.2014 αποφάσεως 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίο, νέο µέλος στην Επιτροπή Ελέγχου του άρθρου 37 του Ν. 

3693/2008 στη θέση της Βιολέττας Λάππα και ειδικότερα εξελέγη στη θέση της η Μαίρη 

Λάππα. Κατά τα λοιπά τα υπόλοιπα µέλη της Επιτροπής Ελέγχου διατηρήθηκαν ως είχαν. 

Συνεπώς, έκτοτε η Επιτροπή Ελέγχου (Audit Committee) αποτελείται από τα ακόλουθα µη 

εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας, ήτοι: 

α) Αβραάµ Σπεντζάρης του Λουκά 

β) Μαίρη Λάππα του Ιωάννη και  

γ) Γεώργιο Κοκκινάκη του Νικολάου. 

Η ως άνω εκλογή ως νέου µέλους της Επιτροπής Ελέγχου της Μαίρης Λάππα στη µέχρι τότε 

θέση της Βιολέττας Λάππα, ενεκρίθη και από την Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της 

εταιρείας της 18.06.2015. 

Η Επιτροπή Ελέγχου, µε την ως άνω αναφερόµενη νέα σύνθεσή της, συνεδρίασε τέσσερις (4) 

φορές εντός του έτους 2015 και παρέστησαν όλα τα µέλη της. 

 

Η Επιτροπή Ελέγχου έχει τις κάτωθι αρµοδιότητες: 
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α) Την παρακολούθηση της διαδικασίας της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, 

β) Την παρακολούθηση της αποτελεσµατικής λειτουργίας του συστήµατος εσωτερικού 

ελέγχου και του συστήµατος διαχείρισης κινδύνων, καθώς και την παρακολούθηση της ορθής 

λειτουργίας της µονάδας των εσωτερικών ελεγκτών της Εταιρείας, 

γ) Την παρακολούθηση της πορείας του υποχρεωτικού ελέγχου των ατοµικών και 

ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, 

δ) Την επισκόπηση και παρακολούθηση θεµάτων συναφών µε την ύπαρξη και διατήρηση της 

αντικειµενικότητας και ανεξαρτησίας του νοµίµου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου, 

ιδιαιτέρως όσον αφορά την παροχή στην Εταιρεία άλλων υπηρεσιών από το νόµιµο ελεγκτή ή 

το ελεγκτικό γραφείο. 

Αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου είναι η διασφάλιση της αποτελεσµατικότητας και της 

αποδοτικότητας των εταιρικών εργασιών, ο έλεγχος της αξιοπιστίας της παρεχόµενης προς το 

επενδυτικό κοινό και τους µετόχους της Εταιρείας χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, η 

συµµόρφωση της Εταιρείας µε το ισχύον νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, η περιφρούρηση 

των επενδύσεων και των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας και ο εντοπισµός και η 

αντιµετώπιση των σηµαντικότερων κινδύνων. 

 

∆ιευκρινίζεται ότι ο Νόµιµος Ελεγκτής της Εταιρείας, ο οποίος διενεργεί τον έλεγχο των 

ετήσιων και των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων, δεν παρέχει άλλου είδους µη 

ελεγκτικές υπηρεσίες προς την Εταιρεία ούτε συνδέεται µε οποιαδήποτε άλλη σχέση µε την 

Εταιρεία προκείµενου να διασφαλίζεται µε τον τρόπο αυτό η αντικειµενικότητα, η αµεροληψία 

και η ανεξαρτησία του. 

 

3. Γενική Συνέλευση και ∆ικαιώµατα των µετόχων 

 

3.1. Τρόπος λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης και βασικές εξουσίες αυτής 

Η Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να 

αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόµιµες αποφάσεις της Γενικής 

Συνέλευσης δεσµεύουν και τους µετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν. 

 

Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας είναι αποκλειστικώς αρµόδια να 

αποφασίζει για: 
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α) Τροποποιήσεις του καταστατικού της Εταιρείας, 

β) Εκλογή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών, 

γ) Έγκριση του ισολογισµού της Εταιρείας, 

δ) ∆ιάθεση των ετήσιων κερδών, 

ε) Συγχώνευση, διάσπαση, µετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της 

Εταιρείας, 

στ) ∆ιορισµό εκκαθαριστών, 

ζ) Έκδοση οµολογιακού δανείου σύµφωνα µε τα άρθρα 3α και 3β Κ.Ν. 2190/1920. 

 

Στην αποκλειστική αρµοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης δεν υπάγονται οι περιπτώσεις του 

άρθρου 34 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920. 

 

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην 

έδρα της Εταιρείας µία φορά κάθε έτος και ειδικότερα εντός του πρώτου εξαµήνου από τη 

λήξη της κάθε εταιρικής χρήσης. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δύναται να συγκαλέσει τη Γενική 

Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας σε έκτακτη συνεδρίαση εάν το κρίνει σκόπιµο. 

 

Η πρόσκληση της τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρείας και 

οποιασδήποτε επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης ορίζει τον τόπο µε ακριβή διεύθυνση, την 

ηµεροµηνία, και την ώρα της συνεδριάσεως, τα θέµατα της ηµερήσιας διατάξεως µε σαφήνεια, 

τους µετόχους που έχουν δικαίωµα συµµετοχής καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο µε 

τον οποίο οι µέτοχοι µπορούν να µετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και να ασκήσουν τα 

δικαιώµατά τους. Η πρόσκληση τοιχοκολλάται σε εµφανή θέση στην έδρα της Εταιρείας και 

δηµοσιεύεται όπως επιβάλλουν οι εκάστοτε διατάξεις. 

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεµάτων της 

ηµερήσιας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σε αυτήν τουλάχιστον το 1/5 του καταβεβληµένου 

µετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν υπάρξει τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται 

επαναληπτική συνέλευση µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που 

µαταιώθηκε. Η επαναληπτική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί 

των θεµάτων της αρχικής ηµερήσιας διατάξεως οποιοδήποτε και εάν είναι το τµήµα του 

καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτήν. Οι αποφάσεις της Γενικής 
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Συνέλευσης λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη 

συνέλευση.  

Εξαιρετικά, σύµφωνα µε το Καταστατικό της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε 

απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεµάτων της ηµερήσιας διατάξεως, εάν 

εκπροσωπούνται σε αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, 

όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν τη µεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας ή του 

σκοπού αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των µετόχων, την αύξηση πέραν της 

προβλεπόµενης από το άρθρο 5 παρ. β και γ του καταστατικού ή τη µείωση του µετοχικού 

κεφαλαίου, την έκδοση δανείου δια ανώνυµων οµολογιών καθώς και οµολογιών σύµφωνα µε 

τα άρθρα 3α και 3β του Κ.Ν. 2190/1920, τη µεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη 

συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, και σε κάθε άλλη περίπτωση 

που ορίζεται από το νόµο. 

Εάν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούµενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, η 

Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, ευρίσκεται δε σε απαρτία και 

συνεδριάζει εγκύρως επί των θεµάτων της αρχικής ηµερήσιας διατάξεως όταν εκπροσωπείται 

σε αυτήν το ήµισυ (1/2) τουλάχιστον του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν 

συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, η Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, 

ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεµάτων της αρχικής ηµερήσιας 

διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβληµένου 

µετοχικού κεφαλαίου. Όλες οι αποφάσεις στα ως άνω θέµατα λαµβάνονται µε πλειοψηφία των 

δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση. 

 

3.2. Συµµετοχή µετόχων στη Γενική Συνέλευση  

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συµµετάσχει και να ψηφίσει κάθε φυσικό ή νοµικό 

πρόσωπο το οποίο εµφανίζεται ως µέτοχος στα αρχεία του Συστήµατος Άυλων Τίτλων που 

διαχειρίζεται η Ελληνικά Χρηµατιστήρια Α.Ε. («Ε.Χ.Α.Ε.») στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες 

(µετοχές) της Εταιρείας κατά την έναρξη της πέµπτης (5ης) ηµέρας πριν από την ηµέρα 

συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (ηµεροµηνία καταγραφής – record date). 

 

Η απόδειξη της µετοχικής ιδιότητας γίνεται µε προσκόµιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του 

ως άνω φορέα ή εναλλακτικά µε απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της εταιρείας µε τα αρχεία 

του τελευταίου. Η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά µε τη 
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µετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη ηµέρα πριν τη 

συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. 

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωµα συµµετοχής και ψήφου στη Γενική 

Συνέλευση µόνο όποιος φέρει την ιδιότητα του µετόχου κατά την αντίστοιχη ηµεροµηνία 

καταγραφής. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης του µετόχου προς τις διατάξεις του άρθρου 28α 

του Ν. 2190/1920, αυτός µετέχει στη Γενική Συνέλευση µόνο µετά από άδειά της. 

Η άσκηση των εν λόγω δικαιωµάτων (συµµετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει τη δέσµευση 

των µετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει 

τη δυνατότητα πώλησης και µεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί 

ανάµεσα στην ηµεροµηνία καταγραφής και στην ηµεροµηνία της Γενικής Συνέλευσης.  

Ο µέτοχος συµµετέχει στη γενική συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε µέσω 

αντιπροσώπων. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους µετόχους µπορεί να ψηφίζει 

διαφορετικά για κάθε µέτοχο. Ο διορισµός και η ανάκληση αντιπροσώπου του µετόχου γίνεται 

εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία τουλάχιστον τρεις (3) ηµέρες πριν από την 

ορισθείσα ηµεροµηνία συνεδρίασης της συνέλευσης. 

 

3.3. ∆ικαιώµατα µειοψηφίας µετόχων  

1. Με αίτηση µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου 

µετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συµβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική 

Συνέλευση των µετόχων, ορίζοντας ηµέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει 

περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ηµέρες από την ηµεροµηνία επίδοσης της αίτησης στον 

Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείµενο της ηµερήσιας 

διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εντός είκοσι (20) 

ηµερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες 

µετόχους µε δαπάνες της Εταιρίας, µε απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου της έδρας της 

Εταιρίας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων. Στην απόφαση αυτή 

ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ηµερήσια διάταξη. 

2. Με αίτηση µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου 

µετοχικού κεφαλαίου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ηµερήσια 

διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέµατα, εάν η σχετική 

αίτηση περιέλθει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη 

γενική συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεµάτων στην ηµερήσια διάταξη 
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συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη γενική συνέλευση και 

η αναθεωρηµένη ηµερήσια διάταξη δηµοσιοποιείται µε τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούµενη 

ηµερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία της γενικής συνέλευσης, 

και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των µετόχων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, µαζί µε την 

αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους µετόχους κατά τα 

προβλεπόµενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920.  

3. Με αίτηση µετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου 

µετοχικού κεφαλαίου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θέτει στη διάθεση των µετόχων κατά τα 

οριζόµενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, έξι (6) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την 

ηµεροµηνία της γενικής συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέµατα που έχουν περιληφθεί 

στην αρχική ή την αναθεωρηµένη ηµερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο 

∆ιοικητικό Συµβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία της γενικής 

συνέλευσης. 

4. Με αίτηση µετόχου ή µετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του 

καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει 

µία µόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή 

ορισµένα θέµατα, ορίζονταν ηµέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην 

αίτηση των µετόχων, η οποία όµως δεν µπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) 

ηµέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η µετά από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί 

συνέχιση της προηγούµενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δηµοσίευσης 

της πρόσκλησης των µετόχων, σε αυτήν µπορούν να µετέχουν και νέοι µέτοχοι, µε την 

τήρηση των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2, 28 και 28α του Κ.Ν. 2190/1920. 

5. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε µετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) 

τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούµενες συγκεκριµένες πληροφορίες για 

τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο µέτρο που αυτές είναι χρήσιµες για την πραγµατική εκτίµηση 

των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να απαντήσει ενιαία σε 

αιτήσεις µετόχων µε το ίδιο περιεχόµενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται 

όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως µε τη 

µορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. 

6. Με αίτηση των µετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου 

µετοχικού κεφαλαίου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική 
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Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε 

κάθε µέλος του διοικητικού συµβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε 

παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύµβαση της εταιρείας µε αυτούς. Σε 

όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το διοικητικό συµβούλιο µπορεί να αρνηθεί την παροχή των 

πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος 

λόγος µπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων µετόχων στο 

διοικητικό συµβούλιο σύµφωνα µε τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 

2190/1920. 

7. Μετά από αίτηση µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέµπτο (1/5) του καταβεβληµένου 

µετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία εντός της προθεσµίας της 

προηγούµενης παραγράφου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική 

Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή 

κατάσταση της Εταιρείας. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αρνηθεί την παροχή των 

πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος 

λόγος µπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων µετόχων στο 

∆ιοικητικό Συµβούλιο σύµφωνα µε τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20, εφόσον τα 

αντίστοιχα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά 

τρόπο επαρκή. 

8. Με αίτηση των µετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου 

µετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεων επί κάποιου θέµατος της ηµερήσιας διατάξεως της 

γενικής συνέλευσης ενεργείται δια ονοµαστικής κλήσεως. 

 

4. Συστήµατα εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων σε σχέση µε τη 

διαδικασία σύνταξης των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. 

 

4.1 Κύρια χαρακτηριστικά του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου  

4.1.1. Ο Εσωτερικός Έλεγχος έχει την ευθύνη της επισκόπησης, του ελέγχου και της 

αξιολόγησης των λειτουργιών και δραστηριοτήτων της Εταιρείας παρέχοντας αναλύσεις και 

αξιολογήσεις επί αυτών στη ∆ιοίκηση. Συγκεκριµένα, ο Εσωτερικός Έλεγχος έχει τις ακόλουθες 

ευθύνες: 
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• να διενεργεί τον έλεγχο µε την απαιτούµενη επαγγελµατική επιµέλεια, την κατάλληλη 

εκπαίδευση, εµπειρία, πιστοποίηση, επαγγελµατικό κύρος, συµπεριφορά και προσωπική 

ακεραιότητα, 

 
• να ενηµερώνει τη ∆ιοίκηση για θέµατα τα οποία υποπίπτουν στην αντίληψη του 

ελεγκτή, είτε κατά τη διενέργεια του ελεγκτικού έργου, είτε από άλλες πηγές και 

απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση από εξειδικευµένους επαγγελµατίες, 

 
• να ενηµερώνει εγγράφως µια φορά τουλάχιστον το τρίµηνο το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

(και την αρµόδια Επιτροπή) για τον διενεργούµενο από αυτόν έλεγχο και να παρίσταται 

κατά τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων (αρ. 8 παρ. γ Ν.3016/2002), 

 

• να ενηµερώνει γραπτώς τη ∆ιοίκηση για τυχόν επιβολή περιορισµών στον έλεγχο είτε 

ως προς την έκτασή του είτε ως προς το σκοπό για τον οποίο αυτός επιτελείται (π.χ. 

περιορισµός στις ελεγχθείσες περιοχές, προβλήµατα στην παροχή των στοιχείων κατά 

τον έλεγχο κλπ) καθώς και τις πιθανές συνέπειες που έχει µια τέτοια επιβολή. 

 
4.1.2. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, οι Εσωτερικοί Ελεγκτές δικαιούνται να λάβουν 

γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, εγγράφου, αρχείου, τραπεζικού λογαριασµού και 

χαρτοφυλακίου της Εταιρείας και να έχουν πλήρη και απρόσκοπτη πρόσβαση σε οποιαδήποτε 

∆ιεύθυνση - υπηρεσία και φυσική ιδιοκτησία της Εταιρείας. Τα µέλη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου και η ∆ιοίκηση της Εταιρείας οφείλουν να συνεργάζονται, να διευκολύνουν µε 

κάθε τρόπο το έργο των εσωτερικών ελεγκτών και να τους παρέχουν πληροφορίες καθώς και 

όλα τα απαραίτητα µέσα που θα διευκολύνουν την άσκηση κατάλληλου και αποδοτικού 

εσωτερικού ελέγχου. 

 

4.1.3 Αντικείµενο του ελέγχου είναι η αξιολόγηση του γενικότερου επιπέδου και των 

διαδικασιών λειτουργίας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου σε σχέση µε την επάρκεια, ώστε 

να αντιµετωπίζει κατάλληλα τους επιχειρηµατικούς κινδύνους για τους οποίους σχεδιάστηκε 

και την αποτελεσµατικότητά του, αν λειτουργεί στην πράξη και εφαρµόζεται µε τον τρόπο που 

σχεδιάστηκε. Οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν το σχεδιασµό και τον προγραµµατισµό 

των ελέγχων είναι: 

� οι περιοχές/ λειτουργίες υψηλού εγγενούς επιχειρηµατικού κινδύνου, 
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� οι προτεραιότητες της ∆ιοίκησης για συγκεκριµένες περιοχές που εφαρµόζονται νέες 

παράµετροι λειτουργίας (πολιτικές, µηχανογραφικά συστήµατα, µέθοδοι κτλ), 

� οι απαιτήσεις της εν γένει νοµοθεσίας που αφορά στην Εταιρεία και ιδιαίτερα της 

νοµοθεσίας των ανωνύµων εταιρειών και της χρηµατιστηριακής,  

� η ενδεχόµενη ανάγκη επανάληψης ελέγχων κατά τους οποίους εντοπίστηκαν σηµαντικές 

αδυναµίες οι οποίες επηρεάζουν τη συνολική λειτουργία της Εταιρείας. 

 

4.2 ∆ιαχείριση των κινδύνων της Εταιρείας και του Οµίλου σε σχέση µε την 

διαδικασία σύνταξης των χρηµατοοικονοµικών  καταστάσεων (εταιρικών  και  

ενοποιηµένων).   

 

Τα κύρια χαρακτηριστικά του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων που 

εφαρµόζει η Εταιρεία σε σχέση µε τη διαδικασία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων και 

της Οικονοµικής Έκθεσης είναι:  

 

• Επάρκεια σε γνώσεις, προσόντα και διαθεσιµότητα των εµπλεκόµενων στελεχών µε 

σαφώς διαχωρισµένους ρόλους και περιοχές ευθύνης.  

• Τακτική αναθεώρηση των λογιστικών αρχών και πολιτικών. 

• Ύπαρξη δικλείδων σχετικών µε την ασφάλεια των χρησιµοποιούµενων πληροφοριακών 

συστηµάτων.  

• Τακτική επικοινωνία των Ανεξάρτητων Ορκωτών ελεγκτών µε τη ∆ιοίκηση και την 

Επιτροπή Ελέγχου.  

• Πραγµατοποίηση τακτικών συναντήσεων επικύρωσης και  καταγραφής των 

σηµαντικών εκτιµήσεων που επηρεάζουν τις οικονοµικές καταστάσεις.  

• Ύπαρξη ενιαίου λογιστικού σχεδίου για όλες τις εταιρείες του Οµίλου και κεντρική 

διαχείρισή του.  

• Ετήσια αξιολόγηση του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων που 

ακολουθείται για την έκδοση των οικονοµικών καταστάσεων από  το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου. 
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4.3. Ετήσια επανεξέταση της εταιρικής στρατηγικής, των κυρίων επιχειρηµατικών 

κινδύνων και των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου. 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας δηλώνει ότι πραγµατοποίησε ετήσια επανεξέταση της 

εταιρικής στρατηγικής, των κυρίων επιχειρηµατικών κινδύνων και των συστηµάτων 

εσωτερικού ελέγχου.  

 

5. Πολιτική ποικιλοµορφίας της Εταιρείας ως προς τη σύνθεση του ∆.Σ. και των 

ανώτατων στελεχών της Εταιρείας και ποσοστό εκπροσώπησης κάθε φύλου 

αντίστοιχα. 

 

Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να δηµιουργεί ίσες ευκαιρίες για όλους 

τους εργαζοµένους, όχι µόνο του σηµερινούς αλλά και τους µελλοντικούς, ανεξάρτητα από 

φύλο, καταγωγή, ειδικές ανάγκες, θρησκεία κ.λπ. ∆εν έχει καθιερωθεί κάποια συγκεκριµένη 

υποχρεωτική ποσόστωση εκπροσώπησης φύλων στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο και στα ανώτατα 

στελέχη της Εταιρείας ωστόσο η Εταιρεία ενθαρρύνει ιδιαιτέρως τη συµµετοχή τόσο στο ∆.Σ. 

όσο και στις θέσεις των ανώτατων στελεχών της Εταιρείας γυναικών ώστε να επιτυγχάνεται 

συµµετοχή των γυναικών τουλάχιστον κατά ποσοστό 30%. Έως την 31 ∆εκεµβρίου 2015 το 

ποσοστό εκπροσώπησης κάθε φύλου στο ∆.Σ. ήταν: άνδρες 72% και γυναίκες 28% και στα 

ανώτατα διευθυντικά στελέχη: άνδρες 40 % και γυναίκες  60%. 

 

6. Επαρκής πληροφόρηση ∆.Σ. ώστε να βασίζει τις αποφάσεις του αναφορικά µε 

συναλλαγές µεταξύ συνδεδεµένων µερών. 

 

Ο εσωτερικός κανονισµός της Εταιρείας ορίζει τις διάφορες πολιτικές που εφαρµόζονται κατά 

την κατάρτιση συναλλαγών της Εταιρείας µε τις συνδεδεµένες επιχειρήσεις, τη διαδικασία 

παρακολούθησης και ελέγχου των συναλλαγών των συνδεδεµένων επιχειρήσεων και την 

κατάλληλη ενηµέρωση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας. Παράλληλα, σύµφωνα µε το 

ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο, η Εταιρεία προβαίνει, όποτε απαιτείται, σε κάθε αναγκαία ενέργεια 

τεκµηρίωσης των ενδοοµιλικών συναλλαγών των συνδεδεµένων εταιρειών του Οµίλου. 
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7. Λοιπά διοικητικά, διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας 

 

∆εν υφίστανται κατά την παρούσα χρονική στιγµή άλλα διοικητικά, διαχειριστικά εποπτικά 

όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας. 

 

8. Πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία σύµφωνα µε το άρθρο 10 παρ. 1 στοιχεία γ), 

δ), στ), η) και θ) της οδηγίας 2004/25/ΕΚ  

 

Το άρθρο 10 παρ. 1 της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 21ης Απριλίου 2004, σχετικά µε τις δηµόσιες προσφορές εξαγοράς, προβλέπει 

τα ακόλουθα σχετικά µε τις εταιρείες των οποίων το σύνολο των τίτλων είναι εισηγµένο για 

διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά: 

«1.Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι εταιρείες που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 

δηµοσιεύουν αναλυτικές πληροφορίες ως προς τα εξής: 

α) διάρθρωση του κεφαλαίου τους, συµπεριλαµβανοµένων των τίτλων που δεν είναι 

εισηγµένοι προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά κράτους µέλους και, κατά περίπτωση, 

ένδειξη των διαφόρων κατηγοριών µετοχών µε τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που 

συνδέονται µε κάθε κατηγορία µετοχών και το ποσοστό του συνολικού µετοχικού κεφαλαίου 

που αντιπροσωπεύουν�  

β) όλους τους περιορισµούς στη µεταβίβαση τίτλων, όπως τους περιορισµούς στην κατοχή 

τίτλων ή την υποχρέωση λήψης έγκρισης από την εταιρεία ή από άλλους κατόχους τίτλων, µε 

την επιφύλαξη του άρθρου 46 της οδηγίας 2001/34/ΕΚ� 

γ) τις σηµαντικές άµεσες ή έµµεσες συµµετοχές (συµπεριλαµβανοµένων εµµέσων συµµετοχών 

µέσω πυραµιδικών διαρθρώσεων ή αλληλοσυµµετοχής) κατά την έννοια του άρθρου 85 της 

οδηγίας 2001/34/ΕΚ� 

δ) τους κατόχους κάθε είδους τίτλων που παρέχουν ειδικά δικαιώµατα ελέγχου και περιγραφή 

των εν λόγω δικαιωµάτων� 

ε) τον µηχανισµό ελέγχου που τυχόν προβλέπεται σε ένα σύστηµα συµµετοχής των 

εργαζοµένων, εφόσον τα δικαιώµατα ελέγχου δεν ασκούνται άµεσα από τους εργαζόµενους� 

στ) τους κάθε είδους περιορισµούς στο δικαίωµα ψήφου, όπως τους περιορισµούς των 

δικαιωµάτων ψήφου σε κατόχους δεδοµένου ποσοστού ή αριθµού ψήφων, τις προθεσµίες 



Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. 

 

Ετήσια Οικονοµική Έκθεση για την χρήση 1/1/2015  έως 31/12/2015                                                      -42 - 

άσκησης των δικαιωµάτων ψήφου, ή συστήµατα στα οποία, µε τη συνεργασία της εταιρείας, 

τα χρηµατοπιστωτικά δικαιώµατα που απορρέουν από τίτλους διαχωρίζονται από την κατοχή 

των τίτλων� 

ζ) τις συµφωνίες µεταξύ µετόχων οι οποίες είναι γνωστές στην εταιρεία και δύνανται να 

συνεπάγονται περιορισµούς στη µεταβίβαση τίτλων ή/και στα δικαιώµατα ψήφου, κατά την 

έννοια της οδηγίας 2001/34/ΕΚ� 

η) τους κανόνες όσον αφορά τον διορισµό και την αντικατάσταση µελών του συµβουλίου 

καθώς και όσον αφορά την τροποποίηση του καταστατικού� 

θ) τις εξουσίες των µελών του συµβουλίου, ιδίως όσον αφορά τη δυνατότητα έκδοσης ή 

επαναγοράς µετοχών� 

ι) κάθε σηµαντική συµφωνία στην οποία συµµετέχει η εταιρεία και η οποία αρχίζει να ισχύει, 

τροποποιείται ή λήγει σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της εταιρείας κατόπιν δηµόσιας 

προσφοράς εξαγοράς και τα αποτελέσµατα της συµφωνίας αυτής, εκτός εάν, ως εκ της 

φύσεώς της, η κοινολόγησή της θα προκαλούσε σοβαρή ζηµία στην εταιρεία� η εξαίρεση αυτή 

δεν ισχύει όταν η εταιρεία είναι ρητά υποχρεωµένη να κοινολογεί παρόµοιες πληροφορίες 

βάσει άλλων νοµικών απαιτήσεων� 

ια) κάθε συµφωνία που έχει συνάψει η εταιρεία µε τα µέλη του συµβουλίου της ή του 

προσωπικού της, η οποία προβλέπει αποζηµίωση σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς 

βάσιµο λόγο ή εάν τερµατισθεί η απασχόλησή τους εξαιτίας της δηµόσιας προσφοράς 

εξαγοράς.» 

 

Σχετικά µε τα στοιχεία γ, δ, στ, η και θ της παρ. 1 του άρθρου 10, η Εταιρεία δηλώνει τα 

ακόλουθα:  

• ως προς το σηµείο γ΄: οι σηµαντικές άµεσες ή έµµεσες συµµετοχές της Εταιρείας είναι οι 

ακόλουθες: 
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Επωνυµία
Χώρα 

Εγκατάστασης
Ισοδύναµο % 
Συµµετοχής

Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α Μητρική

Κ.Λ.Μ. Α.Τ.Ε. ΕΛΛΑ∆Α 100,00%

SYSMEROM COM SRL ΡΟΥΜΑΝΙΑ 100,00%

KLM BULGARIA EOOD ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 100,00%

KLMS COM DOOEL ΣΚΟΠΙΑ 100,00%

KLSAL LTD ΑΛΒΑΝΙΑ 100,00%

KLSER COMMERCE LTD ΣΕΡΒΙΑ 100,00%

KLSLV D.O.O ΣΛΟΒΕΝΙΑ 100,00%

KLMOL ΜΟΛ∆ΑΒΙΑ 100,00%

ΑΤΤΙΚΑΤ ΕΛΛΑ∆Α 10,00%

∆ΟΜΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

 

• ως προς το σηµείο δ΄: δεν υφίστανται οιουδήποτε είδους τίτλοι, οι οποίοι παρέχουν ειδικά 

δικαιώµατα ελέγχου.  

• ως προς το σηµείο στ΄: δεν υφίστανται γνωστοί περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου (όπως 

περιορισµοί των δικαιωµάτων ψήφου σε κατόχους δεδοµένου ποσοστού ή αριθµού ψήφων, 

προθεσµίες άσκησης των δικαιωµάτων ψήφου, ή συστήµατα στα οποία, µε τη συνεργασία της 

Εταιρείας, τα χρηµατοπιστωτικά δικαιώµατα που απορρέουν από τίτλους διαχωρίζονται από 

την κατοχή των τίτλων).  

• ως προς το σηµείο η΄: αναφορικά µε τον διορισµό και την αντικατάσταση µελών του 

διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας καθώς και τα σχετικά µε την τροποποίηση του 

Καταστατικού της Εταιρίας, ισχύουν τα ανωτέρω αναφερόµενα στις ενότητες «2.2. Σύνθεση 

και τρόπος λειτουργίας του ∆.Σ.» και «3.1. Τρόπος λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης και 

βασικές εξουσίες αυτής» αντίστοιχα, σε συνδυασµό µε τα προβλεπόµενα στον Κ.Ν. 

2190/1920, όπως ισχύει σήµερα.  

• ως προς το σηµείο θ’: δεν υφίσταται ειδικές εξουσίες των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

αναφορικά µε έκδοση ή την επαναγορά µετοχών.  

 

Η παρούσα δήλωση Εταιρικής διακυβέρνησης αποτελεί αναπόσπαστο και ειδικό τµήµα της ετήσιας 

Έκθεσης ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας. 
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Β2. ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡ. 7 ΚΑΙ 8 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3556/2007. 
 
Η παρούσα επεξηγηµατική έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση 

των µετόχων της περιέχει αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά µε τα θέµατα του άρθρου 4 παρ. 7 και 

8. του Ν. 3556/2007. 

 
Ι. ∆ιάρθρωση Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας. 
 
Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε δώδεκα εκατοµµύρια εξήντα πέντε χιλιάδες 

επτακόσια εξήντα πέντε ευρώ και σαράντα λεπτά (12.065.765,40 €), διαιρούµενο σε σαράντα 

εκατοµµύρια διακόσιες δέκα εννέα χιλιάδες διακόσιες δέκα οκτώ (40.219.218) κοινές ονοµαστικές 

µετά ψήφου µετοχές ονοµαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30 €) η κάθε µία. Οι µετοχές της 

Εταιρείας είναι εισηγµένες προς διαπραγµάτευση στην Αγορά Αξιών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. 

 

Τα δικαιώµατα των µετόχων της Εταιρείας που πηγάζουν από τη µετοχή της είναι ανάλογα µε το 

ποσοστό του κεφαλαίου, στο οποίο αντιστοιχεί η καταβεβληµένη αξία της µετοχής. Κάθε µετοχή 

παρέχει όλα τα δικαιώµατα που προβλέπει ο νόµος και το καταστατικό της, και ειδικότερα:  

 
• το δικαίωµα επί του µερίσµατος από τα ετήσια ή τα κατά την εκκαθάριση κέρδη 

της Εταιρείας. Ποσοστό 35% των καθαρών κερδών µετ’ αφαίρεση µόνον του 

τακτικού αποθεµατικού διανέµεται από τα κέρδη κάθε χρήσης στους µετόχους 

ως πρώτο µέρισµα, ενώ η χορήγηση πρόσθετου µερίσµατος αποφασίζεται από 

τη Γενική Συνέλευση . Μέρισµα δικαιούται κάθε µέτοχος, ο οποίος αναφέρεται 

στο τηρούµενο από την Εταιρεία µητρώο µετόχων κατά την ηµεροµηνία 

προσδιορισµού δικαιούχων µερίσµατος. Το µέρισµα κάθε µετοχής καταβάλλεται 

στο µέτοχο εντός δύο (2) µηνών από την ηµεροµηνία της Τακτικής Γενικής 

Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Ο τρόπος και ο 

τόπος καταβολής ανακοινώνονται µέσω του Τύπου. Το δικαίωµα είσπραξης του 

µερίσµατος παραγράφεται και το αντίστοιχο ποσό περιέρχεται στο ∆ηµόσιο µετά 

την παρέλευση 5 ετών από το τέλος του έτους, κατά το οποίο ενέκρινε τη 

διανοµή του η Γενική Συνέλευση. 

  

• το δικαίωµα ανάληψης της εισφοράς κατά την εκκαθάριση, ή αντίστοιχα, της 



Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. 

 

Ετήσια Οικονοµική Έκθεση για την χρήση 1/1/2015  έως 31/12/2015                                                      -45 - 

απόσβεσης κεφαλαίου που αντιστοιχεί στη µετοχή, εφόσον αυτό  αποφασισθεί 

από τη Γενική Συνέλευση. 

  

• το δικαίωµα προτίµησης σε κάθε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας 

µε µετρητά και την ανάληψη νέων µετόχων. 

 

• το δικαίωµα λήψης αντιγράφου των οικονοµικών καταστάσεων και των 

εκθέσεων των ορκωτών ελεγκτών και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας 

καθώς και το δικαίωµα παροχής συγκεκριµένων πληροφοριών για τις υποθέσεις 

της Εταιρείας. 

 

• το δικαίωµα συµµετοχής στη Γενική Συνέλευση, το οποίο εξειδικεύεται στα εξής 

επιµέρους δικαιώµατα : νοµιµοποίησης, παρουσίας, συµµετοχής στις συζητήσεις, 

υποβολής προτάσεων σε θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, καταχώρησης των 

απόψεων στα πρακτικά και ψήφου. 

 

• Η Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας διατηρεί όλα τα δικαιώµατα της 

κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.  

 

Η ευθύνη των µετόχων της Εταιρείας περιορίζεται στην ονοµαστική αξία των µετοχών που κατέχουν. 

 
ΙΙ. Περιορισµοί στη Μεταβίβαση των Μετοχών της Εταιρείας. 
 
Η µεταβίβαση των µετοχών της Εταιρείας γίνεται όπως ορίζει ο Νόµος και δεν υφίστανται εκ του 

καταστατικού της περιορισµοί στη µεταβίβασή τους, δεδοµένου ότι πρόκειται για άυλες µετοχές 

εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. 

 
ΙΙΙ. Σηµαντικές Άµεσες ή Εµµεσες Συµµετοχές κατά την έννοια των άρθρων 9 – 11 του Ν. 
3556/2007  
 
Οι µέτοχοι (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) που κατέχουν άµεσα ή έµµεσα ποσοστό µεγαλύτερο από 5% 

του συνολικού αριθµού των µετοχών της εταιρείας κατά την 31/12/2015 , παρατίθενται στον κάτωθι 

πίνακα. 
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Ονοµατεπώνυµο Άµεσο Έµµεσο

Ιωάννης Λάππας 32,32%

Λουκάς Σπεντζάρης 27,92%

Βιολέττα Λάππα 2,29% 6,84%  

 

IV. Μετοχές Παρέχουσες Ειδικά ∆ικαιώµατα Ελέγχου 
 

∆εν υφίστανται µετοχές της Εταιρείας που παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά δικαιώµατα ελέγχου. 

 
V. Περιορισµοί στο ∆ικαίωµα Ψήφου 
 

∆εν προβλέπονται στο καταστατικό της Εταιρείας περιορισµοί του δικαιώµατος ψήφου που 

απορρέουν από τις µετοχές της. 

 

VI. Συµφωνίες Μετόχων της Εταιρείας 
 
∆εν είναι γνωστή στην Εταιρεία η ύπαρξη συµφωνιών µεταξύ των µετόχων της, οι οποίες 

συνεπάγονται περιορισµούς στη µεταβίβαση των µετόχων της ή στην άσκηση των δικαιωµάτων 

ψήφου που απορρέουν από τις µετοχές της. 

 

VII. Κανόνες ∆ιορισµού και Αντικατάστασης Μελών ∆.Σ. και Τροποποίησης 
Καταστατικού. 
 
Οι κανόνες που προβλέπει το καταστατικό της Εταιρείας για το διορισµό των µελών του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου δεν διαφοροποιούνται από τα προβλεπόµενα στον Κ.Ν. 2190/1920. Ειδικότερα, κατά το 

άρθρο 9 του καταστατικού, η Εταιρεία διοικείται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, το οποίο αποτελείται 

από τέσσερα (4) έως εννέα (9) συµβούλους, προερχόµενους από µετόχους ή µη, και κατά το άρθρο 

10 του καταστατικού, η θητεία τους είναι πενταετής παρατεινόµενη µέχρι τη σύγκληση της τακτικής 

γενικής συνέλευσης του έτους της λήξης της θητείας τους, µη δυνάµενη αυτή να υπερβεί την εξαετία. 

Ως προς την αντικατάσταση των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου το Καταστατικό της Εταιρείας, 

στο άρθρο 10, προβλέπει ότι εάν, λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή νοµικής ανικανότητας ή εξαιτίας 

οποιουδήποτε άλλου λόγου, κενωθεί θέση συµβούλου, οι εναποµείναντες σύµβουλοι, εφόσον είναι 

τουλάχιστον τρεις, εκλέγουν προσωρινώς αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του 

αναπληρούµενου συµβούλου. Ο διορισµός αυτός υποβάλλεται προς έγκριση στην αµέσως επόµενη 
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Γενική Συνέλευση, και οι πράξεις του ως άνω αντικαταστάτη θεωρούνται έγκυρες ακόµη και εάν ο 

διορισµός του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.  

Ως προς την τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας, οι κανόνες που προβλέπει το καταστατικό 

της Εταιρείας δεν διαφοροποιούνται από τα προβλεπόµενα στον Κ.Ν. 2190/1920 µε την εξαίρεση του 

ποσοστού της απαρτίας της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων που απαιτείται για τη λήψη απόφασης 

από αυτήν για την τροποποίηση του καταστατικού εταιρείας, κατά την τρίτη συνεδρίαση της Γενικής 

Συνέλευσης και κατόπιν της µη συγκέντρωσης (α) της προβλεπόµενης απαρτίας ποσοστού 2/3 του 

καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου (στην πρώτη συνεδρίαση), σύµφωνα µε το άρθρο 29 παρ. 3 

του Κ.Ν. 2190/1920, και (β) της προβλεπόµενης απαρτίας ποσοστού 1/2 του καταβεβληµένου 

µετοχικού κεφαλαίου (στη δεύτερη συνεδρίαση), σύµφωνα µε το άρθρο 29 παρ. 4 του Κ.Ν. 

2190/1920. Στην τρίτη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρείας απαιτείται, 

κατά παρέκκλιση από το άρθρο 29. παρ.  4 Κ.Ν. 2190/1920 και σύµφωνα µε το άρθρο 21 παρ. 4 του 

καταστατικού της Εταιρείας, απαρτία του 1/3 του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, αντί για την 

προβλεπόµενη στον Κ.Ν. 2190/1920 απαρτία του 1/5 του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου.  

 

VIII. Αρµοδιότητα του ∆.Σ. ή ορισµένων µελών του για την έκδοση νέων µετοχών ή για 
την αγορά ιδίων µετοχών σύµφωνα µε το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920.  
 
α) Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1 στοιχ. β) και γ) του Κ.Ν. 

2190/1920 και σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 5 του καταστατικού 

της, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας έχει το δικαίωµα, κατόπιν σχετικής 

απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που υπόκειται στις διατυπώσεις 

δηµοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, να αυξάνει το µετοχικό 

κεφάλαιο της Εταιρείας µε την έκδοση νέων µετοχών, µε απόφαση του που 

λαµβάνεται µε πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου 

των µελών του. Στην περίπτωση αυτή, το µετοχικό κεφάλαιο µπορεί να 

αυξάνεται µέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβληµένο κατά την 

ηµεροµηνία που χορηγήθηκε στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο η εν λόγω εξουσία από 

τη Γενική Συνέλευση. Η ως άνω εξουσία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί 

να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστηµα που δεν 

υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση. 

 

β) Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 13 του Κ.Ν. 2190/1920, µε 



Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. 

 

Ετήσια Οικονοµική Έκθεση για την χρήση 1/1/2015  έως 31/12/2015                                                      -48 - 

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης µπορεί να θεσπισθεί πρόγραµµα διάθεσης 

µετοχών στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και το προσωπικό της 

εταιρείας, µε τη µορφή δικαιώµατος προαίρεσης αγοράς µετοχών κατά τους 

ειδικότερους όρους της απόφασης αυτής, περίληψη της οποίας υποβάλλεται 

στις διατυπώσεις δηµοσιότητας του άρθρου 7β. Η ονοµαστική αξία των 

µετοχών που διατίθενται κατά την παράγραφο αυτή, δεν επιτρέπεται να 

υπερβαίνει, συνολικά, το 1/10 του κεφαλαίου, που είναι καταβεβληµένο κατά 

την ηµεροµηνία της απόφασης της γενικής συνέλευσης. Η απόφαση της 

Γενικής Συνέλευσης ορίζει, ιδίως τον ανώτατο αριθµό µετοχών που µπορεί να 

αποκτηθούν ή εκδοθούν, εάν οι δικαιούχοι ασκήσουν το παραπάνω δικαίωµα, 

την τιµή και τους όρους διάθεσης των µετοχών στους δικαιούχους και κάθε 

άλλο συναφή όρο. 

 

γ) Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, η Εταιρεία 

µπορεί, να αποκτήσει δικές της µετοχές µόνο όµως µετά από έγκριση της 

γενικής συνέλευσης, η οποία ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις των 

προβλεπόµενων αποκτήσεων και, ιδίως τον ανώτατο αριθµό µετοχών που είναι 

δυνατό να αποκτηθούν, τη διάρκεια για την οποία χορηγείται η έγκριση, η 

οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) µήνες και, σε 

περίπτωση απόκτησης από επαχθή αιτία, τα κατώτατα και ανώτατα όρια της 

αξίας απόκτησης, κατά τους ειδικότερους όρους και διαδικασίες του άρθρου 16 

του Κ.Ν. 2190/1920. 

 
IX. Σηµαντικές Συµφωνίες που τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε 
περίπτωση αλλαγής ελέγχου της Εταιρείας κατόπιν ∆ηµόσιας Πρότασης. 
 
∆εν υφίστανται συµφωνίες, οι οποίες τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση 

αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δηµόσιας πρότασης. 

 

Χ. Συµφωνίες µε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή το Προσωπικό της Εταιρείας 
 
∆εν υπάρχουν συµφωνίες της Εταιρείας µε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ή µε το προσωπικό 

της, οι οποίες να προβλέπουν την καταβολή αποζηµίωσης ειδικά σε περίπτωση παραίτησης ή 
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απόλυσης χωρίς βάσιµο λόγο ή τερµατισµού της θητείας ή της απασχόλησής τους εξαιτίας δηµόσιας 

πρότασης.  

 

 

 

O Πρόεδρος του ∆.Σ 

 

 

Ιωάννης Λάππας 
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Γ. Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
 

Προς τους Μετόχους της «Ι.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι.ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

 

Έκθεση Ελέγχου επί των Εταιρικών και Ενοποιηµένων Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες εταιρικές και τις ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της «Ι.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – 

Ι.ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», οι οποίες αποτελούνται από την εταιρική και 

ενοποιηµένη κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης της 31ης ∆εκεµβρίου 2015, τις εταιρικές και ενοποιηµένες 

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 ∆ιοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιηµένες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και ενοποιηµένων 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 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 εταιρικών και ενοποιηµένων 

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 εταιρικών και ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 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 εταιρικές και ενοποιηµένες 

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 εταιρικές και τις ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες 

διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους 

ανακρίβειας των εταιρικών και ενοποιηµένων 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 εταιρικών και ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, 

αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. 

Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που 
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χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της 

συνολικής παρουσίασης των εταιρικών και ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. 

Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση 

της ελεγκτικής µας γνώµης. 

 

Γνώµη 

Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν 

εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της «Ι.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι.ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και των θυγατρικών αυτής κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2015, τη 

χρηµατοοικονοµική τους επίδοση και τις ταµειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή 

σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Έκθεση επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

α) Στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περιλαµβάνεται δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, η 

οποία παρέχει τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 43α (παρ.3δ) του κ.ν. 2190/1920. 

β) Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχοµένου της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου µε τις συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των 

οριζόµενων από τα άρθρα 43α (παρ. 3α), 108 και 37 του κ.ν. 2190/1920. 

 

 

 

 

 

 

          

           

 

          BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. 

          Λ. Μεσογείων 449, Αγ. Παρασκευή 

          ΑΜ ΣΟΕΛ: 173 

   

Αγ. Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2016 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

 

Χριστόφορος Ι. Αχινιώτης 

ΑΜ/ΣΟΕΛ: 35961 
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Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης 
 
Ποσά σε €

31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµείωση
Μη κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικό
Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 5.1 29.743.532 31.330.610 23.449.242 24.302.043
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 5.2 70.304 84.009 69.938 83.728
Υπεραξία επιχείρησης 5.3 5.333.303 5.333.303 5.333.303 5.333.303
Επενδύσεις σε ακίνητα 5.4 25.250.000 25.130.000 25.250.000 25.130.000
Επενδύσεις Σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις 5.5 0 0 6.560.585 6.560.585
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία   5.6 0 1.287.202 0 1.287.202
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 5.7 568.156 586.449 567.511 569.856
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 5.8 780.888 710.375 0 0

61.746.182 64.461.949 61.230.579 63.266.717
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέµατα 5.9 11.133.052 11.035.495 9.688.725 9.439.694
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 5.10 4.949.581 7.173.457 3.687.703 5.555.317
Προκαταβολές 5.11 238.369 183.320 238.369 160.024
Μεταβατικοί λογαριασµοί 5.12 199.055 240.640 118.181 97.587
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 5.13 4.176.300 3.047.608 3.132.075 1.679.654

20.696.357 21.680.520 16.865.053 16.932.276

Σύνολο ενεργητικού 82.442.539 86.142.469 78.095.632 80.198.993

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους
Μετοχικό κεφάλαιο 5.14 12.065.765 12.065.765 12.065.765 12.065.765
Υπέρ Το Άρτιο 5.14 13.288.555 13.288.555 13.288.555 13.288.555
Αποθεµατικά  εύλογης αξίας 0 -209.605 0 -209.605
Συν/κες διαφ.οικονοµικών εκµεταλλεύσεων εξωτ. -745.382 -737.413 0 0
Λοιπά αποθεµατικά 5.15 3.738.687 3.738.687 3.599.536 3.599.536
Κέρδη/ (ζηµιές) εις νέον 25.818.923 27.014.423 25.008.469 25.928.555
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων αποδιδόµενα σε 
µετόχους µητρικής 54.166.548 55.160.412 53.962.325 54.672.807
∆ικαιώµατα µειοψηφίας 0 445.997 0 0
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 54.166.548 55.606.410 53.962.325 54.672.807
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 5.16 11.061.097 12.613.664 11.061.097 12.613.664
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 5.8 2.174.928 2.017.273 1.041.103 962.788
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από 5.17 655.450 617.266 655.236 591.220
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 5.18 317.255 318.597 291.000 292.098
Σύνολο Μακροπροθέσµων Υποχρεώσεων 14.208.729 15.566.800 13.048.436 14.459.769
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 5.19 6.687.393 4.919.494 6.217.763 4.738.052
Βραχυπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις 5.16 4.246.989 6.928.735 3.030.595 4.547.820
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες στην 
επόµενη χρήση 5.16 1.555.219 1.536.306 1.555.219 1.536.306
Μεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού 5.20 1.577.661 1.584.724 281.295 244.239
Σύνολο Βραχυπροθέσµων Υποχρεώσεων 14.067.262 14.969.260 11.084.872 11.066.417

Σύνολο υποχρεώσεων 28.275.991 30.536.060 24.133.307 25.526.186
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 82.442.539 86.142.469 78.095.632 80.198.993

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 

Οι συνηµµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών 

καταστάσεων. 
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Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 
 

Ποσά σε €

Συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες

∆ιακοπείσες 
δραστηριότητες Σύνολο

Συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες

∆ιακοπείσες 
δραστηριότητες Σύνολο

Σηµείωση
Πωλήσεις 5.21 32.851.935 526.948 33.378.883 35.440.722 675.401 36.116.122
Κόστος Πωληθέντων 5.22 -15.381.440 -309.672 -15.691.112 -16.294.100 -367.930 -16.662.030
Μικτό Κέρδος 17.470.495 217.276 17.687.771 19.146.621 307.471 19.454.092
Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης 5.23 1.027.237 838 1.028.074 686.501 707 687.209
Έξοδα διάθεσης 5.22 -14.381.391 -465.634 -14.847.026 -15.069.866 -525.240 -15.595.105
Έξοδα διοίκησης 5.22 -2.563.781 -48.864 -2.612.645 -2.283.747 -105.914 -2.389.661
Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης 5.23 -671.709 -346.723 -1.018.432 -1.242.162 -6.088 -1.248.250
Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης 880.851 -643.108 237.742 1.237.348 -329.064 908.284
Κέρδη/Ζηµιές από χρηµατοοικονοµικά µέσα -49.651 0 -49.651 0 0 0
Αποµείωση υπεραξίας 0 0 0 -2.964.471 0 -2.964.471
Κέρδη /Ζηµιές από αναπροσαρµογή περιουσιακών 
στοιχείων 5.24 120.000 0 120.000 30.000 0 30.000
Αποµείωση συνδεδεµένων εταιρειών 0 0 0 0 0 0
Χρηµατοοικονοµικό Κόστος 5.25 -1.062.531 -8.719 -1.071.250 -1.107.479 -10.178 -1.117.657
Κέρδη/Ζηµιές από συγγενείς επιχειρήσεις 0 0 0 59.031 0 59.031
Κέρδη προ φόρων -111.332 -651.827 -763.159 -2.745.572 -339.241 -3.084.813
 Φόρος εισοδήµατος 5.26 -98.736 0 -98.736 938.968 0 938.968
Κέρδη µετά από φόρους -210.067 -651.827 -861.895 -1.806.604 -339.241 -2.145.846

Κατανέµονται σε :
Ιδιοκτήτες µητρικής -209.293 -651.827 -861.120 -2.168.390 -339.241 -2.507.631
∆ικαιώµατα µειοψηφίας -775 -775 361.786 0 361.786

-210.067 -651.827 -861.895 -1.806.604 -339.241 -2.145.846

Συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες

∆ιακοπείσες 
δραστηριότητες Σύνολο

Συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες

∆ιακοπείσες 
δραστηριότητες Σύνολο

Καθαρό κέρδος περιόδου -210.067 -651.827 -861.895 -1.806.604 -339.241 -2.145.846
Λοιπά συνολικά εισοδήµατα
Λοιπά συνολικά εισοδήµατα/(ζηµιές) που 
µεταφέρονται στα αποτελέσµατα

∆ιαθέσιµα προς πώληση 209.605 0 209.605 255.702 0 255.702
Συναλλαγµατικές διαφορές από µετατροπή εταιρειών 
εξωτερικού -7.970 0 -7.970 -20.109 0 -20.109
Σύνολο λοιπών συνολικών 
εισοδηµάτων/(ζηµιών) που µεταφέρονται στα 
αποτελέσµατα 201.635 0 201.635 235.593 0 235.593

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα/(ζηµιές) που δεν 
µεταφέρονται στα αποτελέσµατα

Αναλογιστικά (κέρδη)/ζηµιές -29.996 0 -29.996 -32.361 0 -32.361
Αναβαλλόµενος φόρος αναλογιστικών 
(κερδών)/ζηµιών 10.535 0 10.535 8.414 0 8.414
Σύνολο λοιπών συνολικών 
εισοδηµάτων/(ζηµιών) που δεν µεταφέρονται 
στα αποτελέσµατα -19.460 0 -19.460 -23.947 0 -23.947
Λοιπά συνολικά έσοδα για την περίοδο µετά 
από φόρους 182.175 0 182.175 211.646 0 211.646

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα για τη περίοδο 
µετά από φόρους -27.893 -651.827 -679.720 -1.594.959 -339.241 -1.934.200
Κατανέµονται σε :

Ιδιοκτήτες µητρικής -27.118 -651.827 -678.946 -1.956.744 -339.241 -2.295.985
∆ικαιώµατα µειοψηφίας -774 0 -774 361.786 0 361.786

Βασικά κέρδη ανά µετοχή (ευρώ /µετοχή) 9. -0,0052 -0,0162 -0,0214 -0,0539 -0,0084 -0,0623

Ο ΟΜΙΛΟΣ
01.01 - 31.12.201401.01 - 31.12.2015

Ο ΟΜΙΛΟΣ

01.01 - 31.12.2015 01.01 - 31.12.2014
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Ποσά σε €

Συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες

∆ιακοπείσες 
δραστηριότητες Σύνολο

Συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες

∆ιακοπείσες 
δραστηριότητες Σύνολο

Σηµείωση
Πωλήσεις 5.21 29.635.670 209.742 29.845.412 30.315.168 370.833 30.686.001
Κόστος Πωληθέντων 5.22 -14.945.886 -191.374 -15.137.260 -15.029.595 -339.013 -15.368.608
Μικτό Κέρδος 14.689.784 18.368 14.708.152 15.285.574 31.820 15.317.393
Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης 5.23 863.212 0 863.212 563.972 0 563.972
Έξοδα διάθεσης 5.22 -12.239.687 0 -12.239.687 -12.379.854 0 -12.379.854
Έξοδα διοίκησης 5.22 -2.053.476 0 -2.053.476 -1.742.030 0 -1.742.030
Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης 5.23 -507.042 -711.538 -1.218.581 -528.528 0 -528.528
Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης 752.791 -693.171 59.620 1.199.133 31.820 1.230.953
Κέρδη/Ζηµιές από χρηµατοοικονοµικά µέσα -49.651 0 -49.651 0 0 0
Αποµείωση υπεραξίας 0 0 0 -2.964.471 0 -2.964.471
Κέρδη /Ζηµιές από αναπροσαρµογή περιουσιακών 
στοιχείων 5.24 120.000 0 120.000 30.000 0 30.000
Αποµείωση συνδεδεµένων εταιρειών 0 0 0 -469.230 0 -469.230
Χρηµατοοικονοµικό Κόστος 5.25 -941.744 0 -941.744 -917.913 0 -917.913
Κέρδη προ φόρων -118.605 -693.171 -811.776 -3.122.481 31.820 -3.090.661
 Φόρος εισοδήµατος 5.26 -88.850 0 -88.850 1.022.410 0 1.022.410
Κέρδη µετά από φόρους -207.455 -693.171 -900.626 -2.100.071 31.820 -2.068.251

Κατανέµονται σε :
Ιδιοκτήτες µητρικής -207.455 -693.171 -900.626 -2.100.071 31.820 -2.068.251
∆ικαιώµατα µειοψηφίας 0 0 0 0 0 0

-207.455 -693.171 -900.626 -2.100.071 31.820 -2.068.251

Συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες

∆ιακοπείσες 
δραστηριότητες Σύνολο

Συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες

∆ιακοπείσες 
δραστηριότητες Σύνολο

Καθαρό κέρδος περιόδου -207.455 -693.171 -900.626 -2.100.071 31.820 -2.068.251

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα
Λοιπά συνολικά εισοδήµατα/(ζηµιές) που 
µεταφέρονται στα αποτελέσµατα

∆ιαθέσιµα προς πώληση 209.605 0 209.605 255.702 0 255.702
Σύνολο λοιπών συνολικών 
εισοδηµάτων/(ζηµιών) που µεταφέρονται στα 
αποτελέσµατα 209.605 0 209.605 255.702 0 255.702

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα/(ζηµιές) που δεν 
µεταφέρονται στα αποτελέσµατα

Αναλογιστικά (κέρδη)/ζηµιές -29.996 0 -29.996 -32.361 0 -32.361
Αναβαλλόµενος φόρος αναλογιστικών 
(κερδών)/ζηµιών 10.535 0 10.535 8.414 0 8.414
Σύνολο λοιπών συνολικών 
εισοδηµάτων/(ζηµιών) που δεν µεταφέρονται 
στα αποτελέσµατα -19.460 0 -19.460 -23.947 0 -23.947
Λοιπά συνολικά έσοδα για την περίοδο µετά από 
φόρους 190.144 0 190.144 231.755 0 231.755

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα για τη περίοδο 
µετά από φόρους -17.311 -693.171 -710.481 -1.868.316 31.820 -1.836.496
Κατανέµονται σε :

Ιδιοκτήτες µητρικής -17.311 -693.171 -710.481 -1.868.316 31.820 -1.836.496
∆ικαιώµατα µειοψηφίας 0 0 0 0 0 0

Βασικά κέρδη ανά µετοχή (ευρώ /µετοχή) 9. -0,0052 -0,0172 -0,0224 -0,0522 0,0008 -0,0514

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

01.01 - 31.12.2014

01.01 - 31.12.2014

01.01 - 31.12.2015

01.01 - 31.12.2015

 

 

Οι συνηµµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών 

καταστάσεων.  
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Ενοποιηµένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 
 

Ποσά σε €

Μετοχικό 
κεφάλαιο

Υπέρ Το Άρτιο
Αποθεµατικά 
εύλογης αξίας

Συναλλαγµατικές 
διαφορές

Λοιπά 
αποθέµατικα

Αποτελέσµατα 
εις νέον

Σύνολο

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2014, σύµφωνα µε τα 
∆ΠΧΑ 12.065.765 13.288.555 -465.307 -717.304 3.749.354 29.535.334 57.456.398 -207.800 57.248.598
Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01.01 - 31.12.2014
Μεταβολές από εκκαθάριση θυγατρικών εταιριών 0 -23.239 -23.239
µειοψηφίας 0 315.250 315.250
Μεταφορά από υπόλοιπον από αποθεµατικά σε εις νέον -50.855 50.855 0 0
Μεταφορά από υπόλοιπον εις νέον σε αποθεµατικά 40.188 -40.188 0 0
Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο απ' ευθείας στη καθαρή θέση 255.702 -20.109 -23.947 211.646 211.646
Καθαρά Αποτελέσµατα Περιόδου 01.01 - 31.12.2014 -2.507.631 -2.507.631 361.786 -2.145.846
Συνολικό Αναγνωριζόµενο Κέρδος/ζηµιά Περιόδου 0 0 255.702 -20.109 -10.667 -2.520.912 -2.295.985 653.797 -1.642.188

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31/12/2014 12.065.765 13.288.555 -209.605 -737.413 3.738.687 27.014.423 55.160.412 445.997 55.606.410

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2015, σύµφωνα µε τα 
∆ΠΧΑ 12.065.765 13.288.555 -209.605 -737.413 3.738.687 27.014.423 55.160.412 445.997 55.606.410
Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01.01 - 31.12.2015
Μεταβολές από εκκαθάριση θυγατρικών εταιριών -314.919 -314.919 -445.223 -760.142
Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο απ' ευθείας στη καθαρή θέση 209.605 -7.970 -19.460 182.175 182.175
Καθαρά Αποτελέσµατα Περιόδου 01.01 - 31.12.2015 -861.120 -861.120 -775 -861.895
Συνολικό Αναγνωριζόµενο Κέρδος/ζηµιά Περιόδου 0 0 209.605 -7.970 0 -1.195.500 -993.864 -445.997 -1.439.862

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31/12/2015 12.065.765 13.288.555 0 -745.382 3.738.687 25.818.923 54.166.548 0 54.166.548

Αποδιδόµενα στους µετόχους της µητρικής
∆ικαιώµατα 
Μειοψηφίας

Σύνολο
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Μητρικής Εταιρείας 
 

 

 

Ποσά σε €

Μετοχικό 
κεφάλαιο

Υπέρ Το Άρτιο
Αποθεµατικά 
εύλογης αξίας

Λοιπά 
αποθέµατικα

Αποτελέσµατα 
εις νέον

Σύνολο

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2014, σύµφωνα µε τα 
∆ΠΧΑ 12.065.765 13.288.555 -465.307 3.610.203 28.010.086 56.509.303

Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01.01 - 31.12.2014
Μεταφορά από υπόλοιπον από αποθεµατικά σε εις νέον -50.855 50.855 0
Μεταφορά από υπόλοιπον εις νέον σε αποθεµατικά 40.188 -40.188 0
Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο απ' ευθείας στη καθαρή θέση 255.702 -23.947 231.755
Καθαρά Αποτελέσµατα Περιόδου 01.01 - 31.12.2014 -2.068.251 -2.068.251
Συνολικό Αναγνωριζόµενο Κέρδος/ζηµιά Περιόδου 0 0 255.702 -10.667 -2.081.531 -1.836.496

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31/12/2014 12.065.765 13.288.555 -209.605 3.599.536 25.928.555 54.672.807

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2015, σύµφωνα µε τα 
∆ΠΧΑ 12.065.765 13.288.555 -209.605 3.599.536 25.928.555 54.672.807

Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01.01 - 31.12.2015

Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο απ' ευθείας στη καθαρή θέση 209.605 -19.460 190.144
Καθαρά Αποτελέσµατα Περιόδου 01.01 - 31.12.2015 -900.626 -900.626
Συνολικό Αναγνωριζόµενο Κέρδος/ζηµιά Περιόδου 0 0 209.605 0 -920.086 -710.481

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31/12/2015 12.065.765 13.288.555 0 3.599.536 25.008.469 53.962.325

Αποδιδόµενα στους µετόχους της µητρικής
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Καταστάσεις Ταµειακών Ροών 
 

Ποσά σε €

Σηµείωση

01.01 - 
31.12.2015

01.01 - 
31.12.2014

01.01 - 
31.12.2015

01.01 - 
31.12.2014

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 5.27 4.431.912 1.496.212 3.348.677 2.225.826 
µείον: Καταβληθέντες τόκοι (974.865) (909.913) (851.188) (753.909)
µείον: Καταβολές φόρου εισοδήµατος (64.863) (377.910) 0 (356.962)
Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες 645.065 332.043 711.538 0 
Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 4.037.250 540.433 3.209.028 1.114.954 

Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (222.174) (169.943) (190.430) (63.957)
Πωλήσεις ενσώµατων παγίων 4.681 22.994 0 244 

Πωλήσεις χρηµατοοικονοµικών στοιχείων (εύλογης αξίας µέσω των αποτελεσµάτων) 1.447.155 0 1.447.155 0 
Τόκοι εισπραχθέντες 65.289 30.400 24.246 26.655 
Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες 0 (5.413) 0 0 
Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες 1.294.951 (121.963) 1.280.971 (37.058)

Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0 315.250 0 0 
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 500.000 1.450.000 500.000 1.100.000 
Αποπληρωµή δανεισµού (4.700.931) (2.677.363) (3.537.578) (2.119.069)
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) 0 (548.730) 0 (548.730)
Μερίσµατα πληρωθέντα 0 (3.097) 0 (3.097)
Καθαρές Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (4.200.931) (1.463.940) (3.037.578) (1.570.896)

Καθαρή (µείωση)/ αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 1.131.270 (1.045.470) 1.452.421 (493.000)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της χρήσης 3.047.608 4.102.348 1.679.654 2.172.654 
Επίδραση συναλλαγµατικών διαφορών (2.579) (9.270) 0 0 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος  της χρήσης 4.176.300 3.047.608 3.132.075 1.679.654 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 

Οι συνηµµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών 

καταστάσεων. 
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1. Πρόσθετα Στοιχεία και Πληροφορίες 
1.1 Γενικές Πληροφορίες 
 

Οι οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν τις εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις της «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ 

– Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» µε διακριτικό τίτλο Κ.Λ.Μ. Α.Ε. (η 

Εταιρεία), και τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και των θυγατρικών της (ο 

Όµιλος) για την περίοδο που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2015 σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς. 

Ο Όµιλος δραστηριοποιείται µε την εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων, εργολαβικώς ή µη και 

µε την αγορά, εισαγωγή, κατασκευή και εµπορία ειδών ένδυσης-υπόδησης, βρεφικών και παιδικών 

ειδών, παιχνιδιών, επίπλων, καλλυντικών και ειδών οικιακής χρήσεως.  

Η Εταιρεία έχει συσταθεί και είναι εγκατεστηµένη στην Ελλάδα. Η έδρα της βρίσκεται στην οδό 

Οµήρου 2 και Τεό στον ∆ήµο Μοσχάτου-Ταύρου, Αθήνα και το τηλέφωνό της είναι 210-4821186. 

Η ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας είναι  www.klmate.gr  

Οι µετοχές της Εταιρείας διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. 

Οι εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για την χρήση 2015 έχουν εγκριθεί από το ∆.Σ. 

της εταιρείας την 24/3/2016  και υπόκεινται σε οριστική έγκριση από την ετήσια Γενική Συνέλευση 

των Μετόχων. 

 

1.2 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων 
 

Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί από τη διοίκηση µε βάση τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) συµπεριλαµβανοµένων και των ∆ιεθνών Λογιστικών 

Προτύπων (∆ΛΠ) όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και τις ερµηνείες των 

∆ΠΧΠ που είχαν εκδοθεί από τη ∆ιεθνή Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB). 

Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως αυτή 

τροποποιείται µε την αναπροσαρµογή συγκεκριµένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε 

τρέχουσες αξίες, την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας και είναι σύµφωνες µε τα ∆ιεθνή 

Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης. 

Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ απαιτεί την χρήση λογιστικών 

εκτιµήσεων και κρίσης της διοίκησης κατά την εφαρµογή των λογιστικών αρχών του Οµίλου. 
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Σηµαντικές παραδοχές από την διοίκηση για την εφαρµογή των λογιστικών µεθόδων της Εταιρείας 

έχουν επισηµανθεί όπου κρίνεται κατάλληλο. 

 

1.3 Αλλαγές σε λογιστικές αρχές 
 

Συγκεκριµένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι 

υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή 

µεταγενέστερα.  

Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονοµική χρήση 

Ετήσιες Βελτιώσεις σε ∆ΠΧΑ 2013 (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2015) 

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε τρία 

∆ΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσµάτων του κύκλου 2011-2013 του ετήσιου προγράµµατος 

βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ.  

• ∆ΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων». Η τροποποίηση διευκρινίζει πως το ∆ΠΧΑ 3 δεν έχει 

εφαρµογή στην λογιστικοποίηση του σχηµατισµού οποιαδήποτε από κοινού δραστηριότητας βάσει 

του ∆ΠΧΑ 11 στις οικονοµικές καταστάσεις της ίδιας της από κοινού δραστηριότητας. 

• ∆ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση εύλογης αξίας». Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η εξαίρεση που 

παρέχει το ∆ΠΧΑ 13 για ένα χαρτοφυλάκιο χρηµατοοικονοµικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων 

(‘portfolio exception’) έχει εφαρµογή σε όλα τα συµβόλαια (συµπεριλαµβανοµένων των µη 

χρηµατοοικονοµικών συµβολαίων) εντός του πεδίου εφαρµογής του ∆ΛΠ 39/∆ΠΧΑ 9. 

• ∆ΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα». Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειµένου να διευκρινιστεί 

πως το ∆ΛΠ 40 και το ∆ΠΧΑ 3 δεν είναι αµοιβαίως αποκλειόµενα. 

Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά για µεταγενέστερες περιόδους 

Συγκεκριµένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία δεν 

είναι υποχρεωτικά για τη λογιστική περίοδο που ξεκίνησε κατά τη 1η Ιανουαρίου 2015. ∆εν έχουν 

υιοθετηθεί νωρίτερα και ο Όµιλος µελετά την τυχόν επίδρασή τους στις οικονοµικές τους 

καταστάσεις. 
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Συγκεκριµένα: 

∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» και µεταγενέστερες τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 9 

(εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 

Ιανουαρίου 2018) 

Η τελική έκδοση του ∆ΠΧΑ 9 (2014) αντικαθιστά το ∆ΛΠ 39 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση 

και επιµέτρηση» που αφορά στην ταξινόµηση και επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών 

στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων και συµπεριλαµβάνει επίσης ένα µοντέλο 

αναµενόµενων πιστωτικών ζηµιών το οποίο αντικαθιστά το µοντέλο των πραγµατοποιηµένων 

πιστωτικών ζηµιών που εφαρµόζεται σήµερα. Επιπλέον, αν µια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση έχει 

ταξινοµηθεί (σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 9) στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων, κάθε αλλαγή 

στην εύλογη αξία της εν λόγω χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης που αποδίδεται σε µεταβολές της 

πιστωτικού κινδύνου της οικονοµικής οντότητας τυπικά θα καταγραφεί στα Λοιπά Συνολικά 

Εισοδήµατα αντί των αποτελεσµάτων. Το ∆ΠΧΑ 9 καθιερώνει επίσης µία προσέγγιση της λογιστικής 

αντιστάθµισης βασιζόµενη σε αρχές και αντιµετωπίζει ασυνέπειες και αδυναµίες στο τρέχων µοντέλο 

του ∆ΛΠ 39.  

Ο Όµιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 9 στις οικονοµικές του 

καταστάσεις. Το ∆ΠΧΑ 9 δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συµβόλαια µε Πελάτες» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2018) 

Το ∆ΠΧΑ 15 εκδόθηκε τον Μάιο 2014 και περιλαµβάνει πιο επιτακτικές και ακριβείς απαιτήσεις σε 

σύγκριση µε τα ισχύοντα πρότυπα (∆ΛΠ 18 και ∆ΛΠ 11). Σκοπός του προτύπου είναι να παρέχει ένα 

ενιαίο, κατανοητό µοντέλο αναγνώρισης των εσόδων από όλα τα συµβόλαια µε πελάτες ώστε να 

βελτιώσει τη συγκρισιµότητα µεταξύ εταιρειών του ίδιου κλάδου, διαφορετικών κλάδων και 

διαφορετικών κεφαλαιαγορών. Περιλαµβάνει τις αρχές που πρέπει να εφαρµόσει µία οικονοµική 

οντότητα για να προσδιορίσει την επιµέτρηση των εσόδων και τη χρονική στιγµή της αναγνώρισής 

τους. Η βασική αρχή είναι ότι µία οικονοµική οντότητα θα αναγνωρίσει τα έσοδα µε τρόπο που να 

απεικονίσει τη µεταβίβαση των αγαθών ή υπηρεσιών στους πελάτες στο ποσό το οποίο αναµένει να 

δικαιούται σε αντάλλαγµα για αυτά τα αγαθά ή τις υπηρεσίες µε την εφαρµογή πέντε σταδίων. 

• Αναγνώριση του συµβολαίου, 
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• Αναγνώριση των κριτηρίων επιµέτρησης απόδοσης της υποχρέωσης, 

• Καθορισµό της τιµής της συναλλαγής, 

• Κατανοµή της τιµής της συναλλαγής σε κάθε µέρος της υποχρέωσης, 

• Αναγνώριση εσόδου όταν ικανοποιείται κάθε µέρος της υποχρέωσης. 

Ο Όµιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 15 στις οικονοµικές του 

καταστάσεις. Το ∆ΠΧΑ 15 δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆ΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 

ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2019) 

Το ∆ΠΧΑ 16 εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2016 και αντικαθιστά το ∆ΛΠ 17. 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 ∆ΠΧΑ 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 ∆ΠΧΑ 16 ενσωµατώνει ουσιαστικά τις 

απαιτήσεις του ∆ΛΠ 17. Εποµένως, ο εκµισθωτής συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις συµβάσεις 

µισθώσεων σε λειτουργικές και χρηµατοδοτικές µισθώσεις, και να ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό 

χειρισµό για κάθε τύπο σύµβασης.  

Ο Όµιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 16 στις οικονοµικές του 

καταστάσεις. Το ∆ΠΧΑ 16 δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 28 (Τροποποιήσεις): “Εταιρίες επενδύσεων: Εφαρµογή της 

απαλλαγής από την υποχρέωση ενοποίησης” (εφαρµόζεται στις λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2016) 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν την εφαρµογή της απαλλαγής των εταιριών επενδύσεων και των 

θυγατρικών τους από την υποχρέωση ενοποίησης.  

Αναλυτικότερα, η εξαίρεση από την παρουσίαση ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων ισχύει σε 

µητρική εταιρία που είναι θυγατρική µιας εταιρίας επενδύσεων ακόµα και όταν η εταιρία επενδύσεων 

επιµετρά όλες τις θυγατρικές στην εύλογη αξία αντί να τις ενοποιεί, µε την προϋπόθεση ότι οι 
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οικονοµικές καταστάσεις που ετοιµάζει η τελευταία είναι σύµφωνες µε τις απαιτήσεις του ∆ΠΧΑ 10. 

Επίσης, οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι µόνο θυγατρικές, οι οποίες δεν αποτελούν οι ίδιες εταιρίες 

επενδύσεων και παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης σε µητρική εταιρία επενδύσεων, ενοποιούνται. 

Όλες οι άλλες θυγατρικές της εταιρίας επενδύσεων επιµετρούνται στην εύλογη αξία. Τέλος, οι 

τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν ότι για µια οντότητα η οποία δεν είναι η ίδια εταιρία επενδύσεων αλλά 

έχει συµµετοχή σε συγγενή εταιρία ή κοινοπραξία η οποία είναι εταιρία επενδύσεων, ο επενδυτής 

µπορεί, κατά την εφαρµογή της µεθόδου της καθαρής θέσης, να διατηρήσει την επιµέτρηση της 

εύλογης αξίας που εφαρµόζεται από τη συγγενή εταιρία επενδύσεων ή κοινοπραξία στις συµµετοχές 

της σε θυγατρικές. 

Ο Όµιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης στις οικονοµικές του καταστάσεις. Οι 

τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

∆ΠΧΑ 11 (Τροποποίηση): «Από κοινού Συµφωνίες» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2016) 

Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από έναν επενδυτή να εφαρµόσει την µέθοδο της εξαγοράς (σύµφωνα 

µε το ∆ΠΧΑ 3) όταν αποκτά συµµετοχή σε µία από κοινού δραστηριότητα η οποία  αποτελεί µία 

«επιχείρηση».  

Ο Όµιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης στις οικονοµικές του καταστάσεις.  

Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 1: «Πρωτοβουλία Γνωστοποιήσεων» (εφαρµόζεται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2016) 

Τον ∆εκέµβριο του 2014, το Σ∆ΛΠ προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ∆ΛΠ 1. Οι τροποποιήσεις 

αφορούν τη σηµαντικότητα, τη σειρά των σηµειώσεων, τα υποσύνολα και το διαχωρισµό, τις 

λογιστικές πολιτικές και την παρουσίαση των στοιχείων των λοιπών συνολικών εισοδηµάτων που 

προκύπτουν από τις επενδύσεις που λογιστικοποιούνται µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης και 

στοχεύουν στην επίλυση θεµάτων που αφορούν στις υφιστάµενες απαιτήσεις παρουσίασης και 

γνωστοποίησης και τη διασφάλιση της ικανότητας άσκησης κρίσης από τις οικονοµικές οντότητες 

κατά την κατάρτιση των Οικονοµικών Καταστάσεων. 

Ο Όµιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης στις οικονοµικές του καταστάσεις.  
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∆ΛΠ 16 και ∆ΛΠ 38 (Τροποποιήσεις): «∆ιευκρίνιση των Επιτρεπτών Μεθόδων 

Απόσβεσης» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 

1η Ιανουαρίου 2016) 

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

για τον υπολογισµό των αποσβέσεων ενός περιουσιακού στοιχείου και επίσης διευκρινίζει πως τα 

έσοδα δεν θεωρούνται κατάλληλη βάση επιµέτρησης της ανάλωσης των οικονοµικών οφελών που 

ενσωµατώνονται σε ένα άϋλο περιουσιακό στοιχείο.  

Ο Όµιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης στις οικονοµικές του καταστάσεις.  

∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση): «Ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις» (εφαρµόζεται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2016) 

Η τροποποίηση αυτή επιτρέπει στις οικονοµικές οντότητες να χρησιµοποιούν την µέθοδο της καθαρής 

θέσης προκειµένου να λογιστικοποιήσουν τις επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς 

στις ατοµικές τους οικονοµικές καταστάσεις και επίσης ξεκαθαρίζει τον ορισµό των ατοµικών 

οικονοµικών καταστάσεων.  

Ο Όµιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης στις οικονοµικές του καταστάσεις.  

∆ΛΠ 19 Αναθεωρηµένο (Τροποποίηση): «Παροχές σε εργαζοµένους»: (εφαρµόζεται στις 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Φεβρουαρίου 2015) 

Η περιορισµένου σκοπού τροποποίηση εφαρµόζεται για εισφορές από εργαζοµένους ή τρίτους σε 

προγράµµατα καθορισµένων παροχών και στόχος είναι η απλοποίηση του λογιστικού χειρισµού των 

εισφορών που είναι ανεξάρτητες από τον αριθµό των ετών υπηρεσίας των εργαζοµένων, για 

παράδειγµα, για τις εισφορές των εργαζοµένων που υπολογίζονται σύµφωνα µε ένα σταθερό ποσοστό 

του µισθού.  

Ο Όµιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης στις οικονοµικές του καταστάσεις.  

Ετήσιες Βελτιώσεις σε ∆ΠΧΑ 2012 (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή µετά την 1η Φεβρουαρίου 2015) 
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Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε επτά 

∆ΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσµάτων του κύκλου 2010-2012 του ετήσιου προγράµµατος 

βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ.  

• ∆ΠΧΑ 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών». Η τροποποίηση 

διευκρινίζει τον ορισµό της «προϋπόθεσης κατοχύρωσης» και ορίζει διακριτά τον «όρο απόδοσης» 

και τον «όρο υπηρεσίας». 

• ∆ΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων». Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η υποχρέωση για 

ενδεχόµενο τίµηµα το οποίο πληροί τον ορισµό του χρηµατοοικονοµικού στοιχείου ταξινοµείται ως 

χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ή ως στοιχείο της καθαρής θέσης βάσει των ορισµών του ∆ΛΠ 32 

«Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση». Επίσης, διευκρινίζει πως κάθε ενδεχόµενο τίµηµα, 

χρηµατοοικονοµικό και µη χρηµατοοικονοµικό, που δεν είναι στοιχείο της καθαρής θέσης 

επιµετράτε στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων. 

• ∆ΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τοµείς». Η τροποποίηση απαιτεί τη γνωστοποίηση των εκτιµήσεων της 

διοίκησης όσον αφορά την συνάθροιση των λειτουργικών τοµέων. 

• ∆ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση εύλογης αξίας». Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το πρότυπο δεν 

αποκλείει τη δυνατότητα της επιµέτρησης βραχυπρόθεσµων απαιτήσεων και υποχρεώσεων στα 

ποσά των τιµολογίων σε περιπτώσεις όπου η επίπτωση της προεξόφλησης είναι ασήµαντη.  

• ∆ΛΠ 16 «Ενσώµατα πάγια» και ∆ΛΠ 38 «Άυλα περιουσιακά στοιχεία». Και τα δύο 

πρότυπα τροποποιήθηκαν προκειµένου να διευκρινιστεί ο τρόπος µε τον οποίο αντιµετωπίζονται η 

προ αποσβέσεων λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου και οι συσσωρευµένες αποσβέσεις 

όταν µια οικονοµική οντότητα ακολουθεί τη µέθοδο της αναπροσαρµογής.  

• ∆ΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών». Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειµένου 

να συµπεριλάβει ως συνδεδεµένο µέρος µία εταιρία που παρέχει υπηρεσίες βασικού διοικητικού 

στελέχους στην οικονοµική οντότητα ή στην µητρική εταιρία της οικονοµικής οντότητας. 

Ετήσιες Βελτιώσεις σε ∆ΠΧΑ 2014 (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2016) 
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Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιγράφουν τις βασικές αλλαγές σε τέσσερα ∆ΠΧΑ. Οι 

τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

• ∆ΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία διακρατούµενα προς πώληση και 

διακοπείσες δραστηριότητες». Η τροποποίηση διευκρινίζει πως όταν ένα περιουσιακό στοιχεία 

(ή οµάδα στοιχείων) αναταξινοµείται από «διακρατούµενο προς πώληση» σε «διακρατούµενο 

προς διανοµή», ή το αντίθετο, αυτό δεν αποτελεί αλλαγή στο σχέδιο για πώληση ή διανοµή και 

δεν πρέπει να λογιστικοποιείται σαν αλλαγή.  

• ∆ΠΧΑ 7 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις». Η τροποποίηση προσθέτει 

συγκεκριµένες οδηγίες προκειµένου να βοηθήσει τη διοίκηση να προσδιορίσει εάν οι όροι µίας 

συµφωνίας για εξυπηρέτηση ενός χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου το οποίο έχει 

µεταβιβαστεί, συνιστούν συνεχιζόµενη ανάµειξη και διευκρινίζει πως οι επιπρόσθετες 

γνωστοποιήσεις που απαιτούνται βάσει της τροποποίησης του ∆ΠΧΑ 7 «Γνωστοποιήσεις – 

Συµψηφισµός χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων» δεν απαιτείται για 

όλες τις ενδιάµεσες περιόδους, εκτός εάν απαιτείται από το ∆ΛΠ 34. 

• ∆ΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζοµένους». Η τροποποίηση διευκρινίζει πως, όταν προσδιορίζεται 

το επιτόκιο προεξόφλησης για τις υποχρεώσεις παροχών προσωπικού µετά την έξοδο από την 

υπηρεσία, το σηµαντικό είναι το νόµισµα στο οποίο παρουσιάζονται οι υποχρεώσεις και όχι η χώρα 

στην οποία αυτές προκύπτουν. 

• ∆ΛΠ 34 «Ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική αναφορά». Η τροποποίηση διευκρινίζει την έννοια 

του «πληροφόρηση που γνωστοποιείται οπουδήποτε αλλού στην ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική 

αναφορά» που αναφέρεται στο πρότυπο. 

. 
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2.  Βασικές λογιστικές αρχές 
 

Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάσσονται οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις και τις 

οποίες συστηµατικά εφαρµόζει ο Όµιλος είναι οι ακόλουθες: 

 

2.1 Ενοποίηση 
 
Θυγατρικές: Οι θυγατρικές του Οµίλου είναι νοµικά πρόσωπα για τα οποία ο Όµιλος έχει την 

δυνατότητα να διαµορφώνει τις πολιτικές λειτουργικής και οικονοµικής φύσεως συνήθως σε 

συνδυασµό µε συµµετοχή στο µετοχικό κεφάλαιο µε δικαίωµα ψήφου πέραν του 50%. Η ύπαρξη και 

η επίδραση των δικαιωµάτων ψήφου που µπορούν να εξασκηθούν ή να µετατραπούν συνεκτιµούνται 

για να τεκµηριωθεί ότι ο Όµιλος ελέγχει ένα νοµικό πρόσωπο. 

Οι θυγατρικές ενοποιούνται πλήρως από την ηµεροµηνία κατά την οποία ο έλεγχος µεταβιβάζεται 

στον Όµιλο. Εξαιρούνται της ενοποίησης από την ηµεροµηνία που ο έλεγχος παύει να υφίσταται. 

Η λογιστική µέθοδος της απόκτησης χρησιµοποιείται για την λογιστικοποίηση της απόκτησης 

θυγατρικών από τον Όµιλο. Το κόστος εξαγοράς υπολογίζεται ως η εύλογη αξία των περιουσιακών 

στοιχείων που εκχωρούνται, των υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί ή υφίστανται και των 

χρηµατοοικονοµικών προϊόντων που έχουν εκδοθεί κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής. Τα έξοδα 

που σχετίζονται µε την εξαγορά καταχωρούνται στα αποτελέσµατα. Τα περιουσιακά στοιχεία που 

έχουν αποκτηθεί, οι υποχρεώσεις και οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί σε ένα 

επιχειρησιακό συνδυασµό αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους κατά την ηµεροµηνία της 

εξαγοράς. Κατά περίπτωση ο Όµιλος αναγνωρίζει την αξία του ποσοστού δικαιωµάτων µειοψηφίας 

είτε στην εύλογη αξία του ή ως ποσοστό των µειοψηφούντων µετόχων επί των καθαρών 

περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν. Η διαφορά µεταξύ του κόστους απόκτησης, του 

ποσοστού δικαιωµάτων µειοψηφίας πλέον της εύλογης αξίας κατά την ηµεροµηνία εξαγοράς 

προηγούµενου ποσοστού συµµετοχής και του µεριδίου του Οµίλου στα καθαρά περιουσιακά στοιχεία 

που αποκτήθηκαν καταγράφεται σαν υπεραξία. Εάν αυτό είναι µικρότερο από την εύλογη αξία των 

καθαρών περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν, η διαφορά καταχωρείται απ ευθείας στα 

αποτελέσµατα. 

Συναλλαγές µεταξύ εταιρειών του οµίλου και µη πραγµατοποιηθέντα κέρδη που σχετίζονται µε 

συναλλαγές µεταξύ εταιρειών του Οµίλου απαλείφονται. Μη πραγµατοποιηθείσες ζηµίες επίσης 

απαλείφονται. Οι λογιστικές αρχές των θυγατρικών εταιρειών έχουν τροποποιηθεί όπου ήταν αναγκαίο 
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για να συµφωνούν µε τις λογιστικές αρχές του Οµίλου. Στις οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής, οι 

επενδύσεις στις θυγατρικές εταιρείες αποτιµώνται στο κόστος κτήσης τους µείον κάθε σωρευµένη 

ζηµιά από µείωση της αξίας τους. 

 

Συγγενείς: Συγγενείς είναι οι επιχειρήσεις στις οποίες ο όµιλος έχει τη δυνατότητα να ασκήσει 

σηµαντική επιρροή και δεν αποτελούν ούτε θυγατρικές ούτε δικαιώµατα σε κοινοπραξία. Σηµαντική 

επιρροή είναι η εξουσία να συµµετάσχει στις αποφάσεις που αφορούν τις αποφάσεις για τις 

οικονοµικές και επιχειρηµατικές πολιτικές της εκδότριας, αλλά όχι ο έλεγχος σε αυτές τις πολιτικές. 

Σηµαντική επιρροή συνήθως υπάρχει όταν ο Όµιλος κατέχει ποσοστό µεταξύ 20% µε 50% των 

δικαιωµάτων ψήφου µέσω κυριότητας µετοχών ή µέσω άλλου είδους συµφωνίας. Οι επενδύσεις σε 

συγγενείς επιχειρήσεις αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος ενώ για σκοπούς ενοποίησης 

χρησιµοποιείται η µέθοδος της καθαρής θέσης. Η υπεραξία περιλαµβάνεται στη λογιστική αξία 

(κόστος) της επένδυσης και ελέγχεται για αποµείωση σαν µέρος της επένδυσης. Όταν µια οικονοµική 

οντότητα του Οµίλου συναλλάσσεται µε µια συγγενή επιχείρηση του Οµίλου, τα τυχόν διεταιρικά 

κέρδη και οι ζηµιές απαλείφονται κατά το ποσοστό συµµετοχής του Οµίλου στη σχετική συγγενή 

επιχείρηση. Όλες οι µετέπειτα µεταβολές στο ποσοστό συµµετοχής στην καθαρή θέση της συγγενούς 

επιχείρησης αναγνωρίζονται στη λογιστική αξία της επένδυσης του οµίλου. Μεταβολές οι οποίες 

προκύπτουν από τα κέρδη ή τις ζηµιές των συγγενών επιχειρήσεων καταχωρούνται στην ενοποιηµένη 

κατάσταση αποτελεσµάτων.  

Μεταβολές οι οποίες έχουν απευθείας αναγνωριστεί στα ίδια κεφάλαια των συγγενών επιχειρήσεων 

αναγνωρίζονται στα ενοποιηµένα ίδια κεφάλαια του οµίλου. Οποιεσδήποτε µεταβολές που 

αναγνωρίζονται απευθείας στα ίδια κεφάλαια και δεν σχετίζονται µε αποτέλεσµα, όπως για παράδειγµα 

η διανοµή µερισµάτων ή άλλες συναλλαγές µε τους µετόχους της συγγενούς επιχείρησης, 

καταχωρούνται έναντι της λογιστικής αξίας της συµµετοχής. Καµιά επίδραση στο καθαρό αποτέλεσµα 

ή στα ίδια κεφάλαια δεν αναγνωρίζεται στο πλαίσιο αυτών των συναλλαγών. Όταν το µερίδιο ζηµιών 

του οµίλου σε µια συγγενή επιχείρηση ισούται ή υπερβαίνει τη λογιστική αξία της επένδυσης, 

συµπεριλαµβανοµένων και οποιοδήποτε άλλων µη εξασφαλισµένων απαιτήσεων, ο Όµιλος δεν 

αναγνωρίζει περαιτέρω ζηµιές, εκτός κι αν ο όµιλος έχει επιβαρυνθεί µε δεσµεύσεις ή έχει προβεί σε 

πληρωµές για λογαριασµό της συγγενούς επιχείρησης. Οι λογιστικές πολιτικές των συνδεδεµένων 

επιχειρήσεων µεταβάλλονται όπου κρίνεται απαραίτητο προκειµένου να είναι συνεπείς µε τις πολιτικές 

που υιοθετούνται από τον Όµιλο. Στις οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής, οι επενδύσεις στις 
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συγγενείς εταιρείες αποτιµώνται, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 28, στο κόστος κτήσης τους µείον κάθε 

σωρευµένη ζηµιά από µείωση της αξίας τους. 

 

2.2 Ενοποίηση θυγατρικών Εξωτερικού 
 
Η µετατροπή των οικονοµικών καταστάσεων των εταιρειών του Οµίλου (καµία εκ των οποίων δεν έχει 

νόµισµα υπερπληθωριστικής οικονοµίας – άρα δεν εφαρµόζεται το ∆ΛΠ 29 «Χρηµατοοικονοµική 

πληροφόρηση σε υπερπληθωριστικές οικονοµίες»), οι οποίες έχουν διαφορετικό λειτουργικό νόµισµα 

από το νόµισµα παρουσίασης του Οµίλου ως εξής: 

Α) Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις µετατρέπονται µε τις ισοτιµίες που ισχύουν την 

ηµεροµηνία του Ισολογισµού. 

Β) Τα έσοδα και τα έξοδα µετατρέπονται µε τις µέσες ισοτιµίες της περιόδου, εκτός εάν η µέση 

ισοτιµία δεν είναι λογική προσέγγιση της συσσωρευµένης επίδρασης των ισοτιµιών που ισχύουν τις 

ηµεροµηνίες των συναλλαγών, στην οποία περίπτωση τα έσοδα και έξοδα µετατρέπονται µε τις 

ισοτιµίες που ισχύουν τις ηµεροµηνίες των συναλλαγών και 

Γ) Οι προκύπτουσες συναλλαγµατικές διαφορές καταχωρούνται σε αποθεµατικό των Ιδίων Κεφαλαίων 

και µεταφέρονται στα αποτελέσµατα  µε την πώληση των επιχειρήσεων αυτών. 

 

2.3 ∆οµή του Οµίλου και µέθοδος ενοποίησης εταιρειών 
 
Στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνονται εκτός από τη µητρική Εταιρεία οι κάτωθι 

εταιρείες: 

 

Επωνυµία
Χώρα 

Εγκατάστασης
Ισοδύναµο % 
Συµµετοχής

Σχέση που υπαγόρευσε την 
ενοποίηση

Μέθοδος 
Ενοποίησης

Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α Μητρική - -

Κ.Λ.Μ. Α.Τ.Ε. ΕΛΛΑ∆Α 100,00% Άµεση Ολική Ενοποίηση

SYSMEROM COM SRL ΡΟΥΜΑΝΙΑ 100,00% Άµεση Ολική Ενοποίηση

KLM BULGARIA EOOD ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 100,00% Άµεση Ολική Ενοποίηση

KLMS COM DOOEL ΣΚΟΠΙΑ 100,00% Άµεση Ολική Ενοποίηση

KLSAL LTD ΑΛΒΑΝΙΑ 100,00% Άµεση Ολική Ενοποίηση

KLSER COMMERCE LTD ΣΕΡΒΙΑ 100,00% Άµεση Ολική Ενοποίηση

KLSLV D.O.O ΣΛΟΒΕΝΙΑ 100,00% Άµεση 28,98%, Έµµεση 71,02% Ολική Ενοποίηση

KLMOL ΜΟΛ∆ΑΒΙΑ 100,00% Άµεση Ολική Ενοποίηση

ΑΤΤΙΚΑΤ ΕΛΛΑ∆Α 10,00% Έµµεση (ΚΛΜ ΑΤΕ µε 100%) Καθαρή Θέση

∆ΟΜΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
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Στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις στην τρέχουσα χρήση δεν ενσωµατώθηκε η Κοινοπραξία 

Κ.Λ.Μ. ΑΕ- ΤΕ∆ΡΑ ΑΕ λόγω ολοκλήρωσης του έργου και λύσης της κοινοπραξίας την 30/09/2014. 

επίσης, στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις κατά την τρέχουσα χρήση περιλαµβάνεται η Κ/Ξ 

ΚΛΜ ΑΕ-ISTOS ΕΠΕ ΕΡΓΟ ΛΑΡΙΣΑ έως 15/12/2015 λόγω ολοκλήρωσης του έργου και λύσης της 

κοινοπραξίας. 

Η Εταιρεία αποφάσισε την διακοπή της δραστηριότητας της θυγατρικής της εταιρείας µε την 

επωνυµία KLSLV d.o.o. µε έδρα τη Σλοβενία, η οποία δραστηριοποιείται στην εµπορία των ειδών 

Mothercare και Early Learning Centre στη χώρα αυτή.  

 

2.4 Λειτουργικοί τοµείς  
 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελεί τον επικεφαλή λήψης επιχειρηµατικών αποφάσεων. Η ∆ιοίκηση του 

Οµίλου καθορίζει τις δραστηριότητες του οµίλου στους ακόλουθους τρεις λειτουργικούς τοµείς: 

 

• Εµπορικός τοµέας 

• Κατασκευαστικός τοµέας 

• Ενεργειακός τοµέας 

 

2.5 Αναγνώριση Εσόδων /Κόστους 
 

2.5.1 Έσοδα 
 

Τα έσοδα αποτελούνται από πωλήσεις εµπορευµάτων και προϊόντων, έσοδα από εκτέλεση έργων και 

έσοδα από παροχή υπηρεσιών, τόκους και µερίσµατα. Τα έσοδα αποτιµώνται στην εύλογη αξία του 

εισπραχθέντος ή εισπρακτέου ανταλλάγµατος και περιλαµβάνουν την πραγµατική αξία πωλήσεως 

καθαρή από ανακτώµενους φόρους, εκπτώσεις και επιστροφές. Η αναγνώριση των εσόδων κατά 

κατηγορία, γίνεται ως εξής: 

 

(α) Πωλήσεις εµπορευµάτων /προϊόντων 

Οι πωλήσεις εµπορευµάτων αναγνωρίζονται όταν ο όµιλος /η εταιρεία παραδίδει τα εµπορεύµατα 

στους πελάτες, τα εµπορεύµατα γίνονται αποδεκτά από αυτούς, το αντίτιµο της πώλησης είναι 

συµφωνηµένο και η είσπραξη της απαίτησης είναι εξασφαλισµένη µόνο µε µετρητά, το δε κόστος 

µπορεί να αποτιµηθεί βάσιµα. 
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(β) Έσοδα από την εκτέλεση έργων 

Τα έσοδα από την εκτέλεση έργων αφορούν στην αµοιβή της εταιρείας για την ανέγερση 

περιουσιακών στοιχείων και συγκεκριµένα κτιριακών εγκαταστάσεων για λογαριασµό των πελατών 

της, µε τους οποίους υπογράφει σχετική σύµβαση εκτέλεσης έργου. Οι συµβάσεις αυτές είναι κυρίως 

συµβάσεις «σταθερού ποσού» και διακρίνονται ανάλογα µε την διάρκειά τους σε µακροπρόθεσµες και 

βραχυπρόθεσµες. 

 

(βi) Μακροπρόθεσµες συµβάσεις έργων. 

Η Εταιρεία για την αναγνώριση των εσόδων από την εκτέλεση έργων των οποίων η κατασκευή θα 

διεξαχθεί σε δύο ή περισσότερες λογιστικές περιόδους, ακολουθεί  την µέθοδο της «ποσοστιαίας 

ολοκλήρωσης», όπως προβλέπεται από το ∆ΛΠ 11. Σύµφωνα µε την µέθοδο αυτή, όταν η έκβαση 

µιας συµβάσεως κατασκευής έργου µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα τα έσοδα και τα έξοδα που 

συνδέονται µε την σύµβαση αναγνωρίζονται σύµφωνα µε το στάδιο (ποσοστό) ολοκλήρωσης της 

συµβάσεως κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Για τις συµβάσεις έργων όπου το συνολικό 

αποτέλεσµα δεν µπορεί να εκτιµηθεί µε σχετική ακρίβεια, δεν αναγνωρίζεται κέρδος και τα έσοδα που 

αναγνωρίζονται ισοδυναµούν µε το κόστος πωλήσεων στο λογαριασµό αποτελεσµάτων. Στην 

περίπτωση που σε κάποια σύµβαση έργου αναµένεται συνολική ζηµιά, γίνεται πρόβλεψη για το 

σύνολο της ζηµιάς αµέσως στα αποτελέσµατα της χρήσης που αυτή αποκαλύπτεται. 

Το στάδιο (ποσοστό) ολοκλήρωσης κάθε συµβάσεως έργου υπολογίζεται από την σχέση του κόστους 

που πραγµατοποιήθηκε την ηµεροµηνία του ισολογισµού, προς το συνολικό αναµενόµενο 

(προϋπολογιζόµενο) κόστος της συµβάσεως ως την ολοκλήρωση του έργου και την παράδοσή του 

στον πελάτη. Στην έννοια του κόστους των συµβάσεων έργων, όπως αναφέρεται ανωτέρω, δεν 

περιλαµβάνονται κόστη που αφορούν σε µελλοντικές εργασίες, ούτε προκαταβολές σε υπεργολάβους. 

Τροποποιήσεις στις αρχικές εκτιµήσεις των εσόδων και του κόστους των συµβάσεων έργων 

αντιµετωπίζονται σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 8, επηρεάζουν δηλαδή την τρέχουσα και τις µελλοντικές 

χρήσεις. 

 

(βii) Βραχυπρόθεσµες συµβάσεις έργων. 

 Στην περίπτωση εκτέλεσης συµβάσεων έργων των οποίων η έναρξη και η ολοκλήρωση 

πραγµατοποιείται στην ίδια λογιστική περίοδο τότε το έσοδο και το κόστος των συµβάσεων αυτών 

αναγνωρίζονται εξ΄ ολοκλήρου στα αποτελέσµατα της περιόδου. 
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(γ) Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται όταν το ποσό του εσόδου µπορεί να αποτιµηθεί 

βάσιµα, πιθανολογείται ότι τα οικονοµικά οφέλη θα εισρεύσουν στην επιχείρηση, το στάδιο 

ολοκληρώσεως της συναλλαγής κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού µπορεί να προσδιοριστεί 

αξιόπιστα και οι δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν για την συναλλαγή και αυτές που απαιτούνται για 

την ολοκλήρωσή της µπορεί να αποτιµηθούν βάσιµα. 

 

(δ)  Έσοδα από τόκους 

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

επιτοκίου. 

 

(ε) Έσοδα από µερίσµατα 

Τα έσοδα από µερίσµατα αναγνωρίζονται όταν οριστικοποιείται το δικαίωµα είσπραξής τους από τους 

µετόχους. 

 

(στ) Έσοδα από ενοίκια  

Ενοίκια εισπρακτέα αναγνωρίζονται στον λογαριασµό αποτελεσµάτων µε βάση το ποσό ενοικίων που 

αντιστοιχεί στην υπό εξέταση περίοδο. 

 

2.5.2 Κόστος  
 

α) Κόστος πωλήσεων 

Το κόστος των πωληθέντων εµπορευµάτων αναγνωρίζεται ταυτόχρονα µε την παράδοση των 

εµπορευµάτων (έκδοση αντίστοιχου φορολογικού στοιχείου) στους πελάτες. 

 

β) Κόστος εκτέλεσης συµβάσεων έργων 

Το κόστος των συµβάσεων έργων περιλαµβάνει α) όλες τις δαπάνες που συνδέονται άµεσα µε κάθε 

σύµβαση (άµεσο κόστος έργου), β) τις δαπάνες που αφορούν γενικώς τις συµβάσεις και επιρρίπτονται 

σε αυτές επιµεριστικά (έµµεσο κόστος έργου) και γ) όσες δαπάνες επιβαρύνουν ειδικά κάποια 

σύµβαση.  

Το άµεσο κόστος των συµβάσεων έργων περιλαµβάνει τα άµεσα εργατικά, τις αµοιβές των 

υπεργολάβων, το κόστος των υλικών που αναλώθηκαν, τις αποσβέσεις των µηχανηµάτων και του 
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εξοπλισµού που χρησιµοποιήθηκαν  στην κατασκευή, τις δαπάνες µετακίνησης µηχανηµάτων και 

υλικών, τις δαπάνες µίσθωσης µηχανηµάτων και υλικών καθώς και το υπολογιστικό κόστος εργασιών 

αποκατάστασης και εγγυήσεων.  

Το έµµεσο κόστος των συµβάσεων εκτέλεσης έργων περιλαµβάνει τα ασφάλιστρα, τις δαπάνες 

σχεδιασµού και τεχνικής βοήθειας καθώς και τα γενικά έξοδα κατασκευών και κατανέµεται κατά τρόπο 

συστηµατικό και ορθολογικό στις συµβάσεις.  

∆απάνες που αφορούν ειδικά µια σύµβαση περιλαµβάνουν οποιοδήποτε έξοδο διοίκησης ή διάθεσης 

αναφέρεται στην σύµβαση. 

Το κόστος µιας σύµβασης κατασκευής έργου αφορά την περίοδο από την σύναψη της συµβάσεως 

µέχρι την πλήρη ολοκλήρωσή της (παράδοση του έργου στον πελάτη). ∆απάνες που σχετίζονται 

άµεσα µε µια σύµβαση και συντελέστηκαν πριν από την σύναψή της, περιλαµβάνονται στο κόστος 

της συµβάσεως µόνον εφόσον η σύναψη της συµβάσεως και η πραγµατοποίηση των δαπανών αυτών 

συµπίπτουν στην ίδια χρήση. 

 

2.6 Οι Επιδράσεις των Μεταβολών στις Τιµές Ξένου Συναλλάγµατος 
 

Οι συναλλαγές που είναι εκπεφρασµένες σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται σε Ευρώ µε τη 

συναλλαγµατική ισοτιµία που ισχύει κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής. 

Κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού τα νοµισµατικά περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις, που 

είναι εκπεφρασµένες σε ξένα νοµίσµατα, µετατρέπονται σε Ευρώ µε την συναλλαγµατική ισοτιµία που 

ισχύει κατά την ηµεροµηνία αυτή. Συναλλαγµατικά κέρδη ή ζηµιές που προκύπτουν από την 

µετατροπή αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης. 

 

2.7 Φόρος Εισοδήµατος και Αναβαλλόµενοι Φόροι 
 

Η επιβάρυνση της περιόδου µε φόρους εισοδήµατος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους και τους 

αναβαλλόµενους φόρους, δηλαδή τους φόρους 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 στον 

λογαριασµό των αποτελεσµάτων της περιόδου, εκτός του φόρου εκείνου που αφορά συναλλαγές που 

καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια, στην οποία περίπτωση καταχωρείται απευθείας, κατά 

ανάλογο τρόπο, στα ίδια κεφάλαια. 
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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 περιόδου και οι τυχόν πρόσθετοι φόροι εισοδήµατος που αφορούν προηγούµενες 

χρήσεις. 

Οι τρέχοντες φόροι επιµετρώνται σύµφωνα µε τους φορολογικούς συντελεστές και τους 

φορολογικούς νόµους που εφαρµόζονται στις διαχειριστικές περιόδους µε τις οποίες σχετίζονται, 

βασιζόµενα στο φορολογητέο κέρδος για το έτος. Όλες οι αλλαγές στα βραχυπρόθεσµα φορολογικά 

στοιχεία του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις αναγνωρίζονται ως µέρος των φορολογικών εξόδων στην 

κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης. 

Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε την µέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει 

από τις προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των 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. 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αποτιµώνται µε βάση τους φορολογικούς 

συντελεστές που αναµένεται να εφαρµοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα διακανονιστεί η 

απαίτηση ή η υποχρέωση, λαµβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς 

νόµους) που έχουν τεθεί σε ισχύ ή ουσιαστικά ισχύουν µέχρι την ηµεροµηνία του Ισολογισµού. 

Σε περίπτωση αδυναµίας σαφούς προσδιορισµού του χρόνου αναστροφής των προσωρινών διαφορών 

εφαρµόζεται ο φορολογικός συντελεστής που ισχύει κατά την επόµενη της ηµεροµηνίας του 

ισολογισµού χρήση. 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα υπάρξει 

µελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιµοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δηµιουργεί 

την αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση. 

Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος αναγνωρίζεται για τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν 

από επενδύσεις σε θυγατρικές και συνδεδεµένες επιχειρήσεις, µε εξαίρεση την περίπτωση που η 

αναστροφή των προσωρινών διαφορών ελέγχεται από τον Όµιλο και είναι πιθανό ότι οι προσωρινές 

διαφορές δεν θα αναστραφούν στο προβλεπτό µέλλον. Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις, 

προσδιορίζονται και λαµβάνοντας υπόψη τις ενδεχόµενες φορολογικές διαφορές που θα προκύψουν 

από τον έλεγχο των αρµόδιων αρχών. 
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Οι περισσότερες αλλαγές στις αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις αναγνωρίζονται 

σαν ένα κοµµάτι των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης. Μόνο αυτές οι 

µεταβολές στα στοιχεία του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις που επηρεάζουν τις προσωρινές διαφορές 

αναγνωρίζονται κατευθείαν στα ίδια κεφάλαια του Οµίλου, όπως η επανεκτίµηση της αξίας της 

ακίνητης περιουσίας, έχουν ως αποτέλεσµα την σχετική αλλαγή στις αναβαλλόµενες φορολογικές 

απαιτήσεις ή υποχρεώσεις να χρεώνεται έναντι του σχετικού λογαριασµού της καθαρής θέσης. 

 

2.8 Ενσώµατα πάγια 
 

Το κόστος  ενός ενσώµατου παγίου περιλαµβάνει την τιµή αγοράς καθώς και τα άµεσα επιρριπτόµενα 

κόστη τα οποία είναι απαραίτητα για να περιέλθει το πάγιο στοιχείο σε κατάσταση που να µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί σύµφωνα µε τη χρήση για την οποία προορίζεται από την ∆ιοίκηση. 

Μεταγενέστερες δαπάνες αναγνωρίζονται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωµάτων παγίων ή 

ως ξεχωριστό πάγιο µόνον εάν είναι πιθανό ότι µελλοντικά οικονοµικά οφέλη θα εισρεύσουν στον 

Όµιλο και το κόστος τους µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων 

αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα όταν πραγµατοποιούνται. 

Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωµάτων παγίων (πλην οικοπέδων τα οποία δεν 

αποσβένονται) υπολογίζονται µε την σταθερή µέθοδο µέσα στην ωφέλιµη ζωή τους που έχει ως εξής: 

 

Ιδιόκτητες κτιριακές εγκαταστάσεις   από 25 έως 50 έτη 

Μηχανήµατα και µηχανολογικός εξοπλισµός από  5  έως 10 έτη 

Μεταφορικά µέσα      από 8 έως 10 έτη 

Λοιπός εξοπλισµός      από 5 έως10 έτη 

 

Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε 

κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωµάτων ακινητοποιήσεων 

υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, η διαφορά (αποµείωση) αναγνωρίζεται άµεσα ως έξοδο στα 

αποτελέσµατα. 

Κατά την πώληση ενσωµάτων ακινητοποιήσεων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται 

και της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στα αποτελέσµατα. Τέλος, όταν οι 

ενσώµατες ακινητοποιήσεις αποτιµώνται στις εύλογες αξίες τους, το τυχόν αποθεµατικό 

αναπροσαρµογής που υπάρχει στα ίδια κεφάλαια κατά την πώληση, µεταφέρεται στα κέρδη εις νέον. 

Οι επισκευές και συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της περιόδου που αφορούν. 
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Οι ιδιοπαραγόµενες ενσώµατες ακινητοποιήσεις στοιχειοθετούν προσθήκη στο κόστος κτήσεως των 

ενσώµατων ακινητοποιήσεων σε αξίες που περιλαµβάνουν το άµεσο κόστος µισθοδοσίας του 

προσωπικού, που συµµετέχει στην κατασκευή (αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές), κόστος 

αναλωθέντων υλικών και άλλα γενικά κόστη. 

 

2.9 Επενδύσεις σε ακίνητα 
 

Οι επενδύσεις σε ακίνητα κατέχονται για αποκόµιση ενοικίων, για κεφαλαιακή ενίσχυση ή και για τα 

δύο. Επενδύσεις σε ακίνητα είναι οι επενδύσεις που αφορούν όλα εκείνα τα ακίνητα (στα οποία 

περιλαµβάνονται η γη, τα κτίρια ή τα µέρη κτιρίων ή και τα δύο) τα οποία κατέχονται από τον Όµιλο, 

είτε για να αποκοµίζει µισθώµατα από την εκµίσθωσή τους είτε για την αύξηση της αξίας τους 

(ενίσχυση κεφαλαίου) ή και για τα δύο. 

Ο Όµιλος εκτιµά σύµφωνα µε τα κριτήρια αναγνώρισης όλα τα έξοδα που πραγµατοποιεί για µια 

επένδυση σε ακίνητα κατά τη χρονική στιγµή που πραγµατοποιούνται. Αυτά τα έξοδα περιλαµβάνουν 

έξοδα που αρχικά πραγµατοποιήθηκαν για την απόκτηση του ακινήτου και έξοδα που 

πραγµατοποιήθηκαν µεταγενέστερα για την προσθήκη ή την αντικατάσταση µέρους του ακινήτου. 

Σύµφωνα µε τα κριτήρια αναγνώρισης, ο Όµιλος δεν περιλαµβάνει τα έξοδα επισκευής στη λογιστική 

αξία µιας επένδυσης σε ακίνητα, τα οποία είναι έξοδα που αναγνωρίζονται απευθείας στην Κατάσταση 

Αποτελεσµάτων Χρήσης. 

Οι επενδύσεις σε ακίνητα αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης τους, το οποίο είναι 

προσαυξηµένο µε όλα εκείνα τα έξοδα που σχετίζονται µε τη συναλλαγή για την απόκτησή τους (π.χ. 

συµβολαιογραφικά, µεσιτικά, φόροι µεταβίβασης). Το κόστος ενός ακινήτου για επένδυση είναι η 

ισοδύναµη, τοις µετρητοίς, τιµή. Στην περίπτωση που η πληρωµή για την απόκτηση ενός ακινήτου για 

επένδυση αναβάλλεται πέρα από τα συνήθη πιστωτικά όρια, τότε η διαφορά µεταξύ του συνόλου των 

πληρωµών και του ισοδύναµου, τοις µετρητοίς, ποσού θα αναγνωρίζεται και θα απεικονίζεται στα 

αποτελέσµατα της χρήσης, ως τόκοι (έξοδα) καθ’ όλη τη διάρκεια της πίστωσης. 

Ο Όµιλος επέλεξε να αποτιµά τις επενδύσεις σε ακίνητα µε βάση την εύλογη αξία. Σύµφωνα µε την 

πολιτική αυτή η εύλογη αξία µιας επένδυσης σε ακίνητα είναι η τιµή στην οποία το ακίνητο µπορεί να 

ανταλλαχθεί µεταξύ ενήµερων και πρόθυµων µερών σε µια συνήθη εµπορική συναλλαγή. Η εύλογη 

αξία εξαιρεί µια εκτιµηµένη τιµή προσαυξηµένη ή µειωµένη εξαιτίας ειδικών όρων ή περιστάσεων, 

όπως ασυνήθιστη χρηµατοδότηση, πώληση µε συµφωνία επαναµίσθωσης, ειδικές αντιπαροχές ή 
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παραχωρήσεις που γίνονται από οποιονδήποτε σχετίζεται µε την πώληση. Κάθε κέρδος (ή ζηµιά) που 

προκύπτει από µεταβολή στην εύλογη αξία της επένδυσης, συνιστά αποτέλεσµα και αναγνωρίζεται 

στα αποτελέσµατα της χρήσης κατά την οποία προκύπτει. 

Προσδιοριστικός παράγοντας της εύλογης αξίας είναι η τρέχουσα τιµή σε µια ενεργό αγορά για όµοια 

ακίνητα, στην ίδια τοποθεσία και στην ίδια κατάσταση. 

 

2.10 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 
 

Λογισµικό: Το κόστος λογισµικού περιλαµβάνει  το αποκτώµενο λογισµικό που χρησιµοποιείται στην 

παραγωγή ή στη διοίκηση. Το κόστος των αδειών για τη χρήση λογισµικού κεφαλαιοποιείται µε βάση 

το κόστος απόκτησης και ανάπτυξης του συγκεκριµένου λογισµικού. Τα κόστη αυτά αποσβένονται 

κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής τους µε τη σταθερή µέθοδο (τρία µε πέντε χρόνια). 

Εµπορικά σήµατα και άδειες: Τα αποκτηθέντα εµπορικά σήµατα και οι άδειες αρχικά 

αναγνωρίζονται στο ιστορικό τους κόστος. Οι άδειες έχουν περιορισµένη ωφέλιµη ζωή και 

απεικονίζονται στο κόστος µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις. Η απόσβεση υπολογίζεται 

χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της σταθερής απόσβεσης µε σκοπό την κατανοµή του κόστους των 

εµπορικών σηµάτων και των αδειών κατά τη διάρκεια της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής τους (20 

χρόνια). 

Άυλη Εµπορική Αξία Καταστηµάτων Λιανικής: Η Άυλη εµπορική αξία των Καταστηµάτων 

Λιανικής της Εταιρείας αποτιµάται στο κόστος κτήσης µείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις  

διενεργούνται βάση της χρονικής διάρκειας µίσθωσης των Καταστηµάτων η οποία κυµαίνεται από 8 

έως 12 έτη.  

 

2.11 Αποµείωση αξίας στοιχείων του ενεργητικού 
 

Τα στοιχεία του ενεργητικού που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιµη ζωή δεν αποσβένονται και υπόκεινται 

σε έλεγχο αποµείωσης ετησίως όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η λογιστική αξία µπορεί να 

µην είναι ανακτήσιµη. Τα στοιχεία του ενεργητικού που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο 

αποµείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Η 

ανακτήσιµη αξία είναι το µεγαλύτερο ποσό µεταξύ της καθαρής τιµής πώλησης και της αξίας λόγω 

χρήσης. 
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Η ζηµία λόγο µείωσης της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού αναγνωρίζεται από την επιχείρηση, 

όταν η λογιστική αξία των στοιχείων αυτών (ή της Μονάδας ∆ηµιουργίας Ταµειακών Ροών) είναι 

µεγαλύτερη από το ανακτήσιµο ποσό τους. 

Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται το ποσό από την πώληση ενός στοιχείου του ενεργητικού στα 

πλαίσια µιας αµφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα µέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν 

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

στοιχείου, ενώ, αξία χρήσης είναι η παρούσα αξία των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών που 

αναµένεται να εισρεύσουν στην επιχείρηση από τη χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και από την 

διάθεση του στο τέλος της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής του. 

 

2.12 Αποτίµηση θυγατρικών και συγγενών επιχειρήσεων 
 

Οι συµµετοχές σε θυγατρικές εταιρείες και συγγενείς εταιρείες στις οικονοµικές καταστάσεις της 

µητρικής εταιρείας αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις ζηµιές αποµείωσης. 

 

2.13 Αποθέµατα 
 

Τα αποθέµατα αποτιµώνται στην χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής 

ρευστοποιήσιµης αξίας. 

Το κόστος προσδιορίζεται µε την µέθοδο του µέσου σταθµικού κόστους.  Η καθαρή ρευστοποιήσιµη 

αξία είναι η εκτιµώµενη τιµή πώλησης κατά τη συνήθη ροή των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, 

µείον το εκτιµώµενο κόστος που είναι αναγκαίο για να πραγµατοποιηθεί η πώληση.  

 

2.14 Απαιτήσεις από πελάτες 
 

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους η οποία συµπίπτει µε την 

ονοµαστική αξία, αφαιρουµένων των ζηµιών αποµείωσης. Οι ζηµιές αποµείωσης (απώλειες από 

επισφαλείς απαιτήσεις) αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειµενική απόδειξη ότι ο Όµιλος δεν είναι σε 

θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους. Το ποσό της ζηµιάς 

αποµείωσης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και των εκτιµώµενων 

µελλοντικών ταµιακών ροών. Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα 

αποτελέσµατα της χρήσεως στην οποία αποκαλύπτεται η συνδροµή των ως άνω προϋποθέσεων. 
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2.15 Χρηµατοοικονοµικά µέσα 
 

Χρηµατοοικονοµικό µέσο είναι κάθε σύµβαση που δηµιουργεί ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο 

ενεργητικού σε µία επιχείρηση και µια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ή ένα συµµετοχικό τίτλο σε µια 

άλλη επιχείρηση.  

Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα του Οµίλου ταξινοµούνται στις παρακάτω κατηγορίες µε βάση την ουσία 

της σύµβασης και το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν. 

 

2.15.1  Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µέσω της 
κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσης 

 

Πρόκειται για χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού, που ικανοποιούν οποιαδήποτε από τις 

παρακάτω προϋποθέσεις: 

• Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού που κατέχονται για εµπορικούς σκοπούς 

(συµπεριλαµβάνονται τα παράγωγα, εκτός από εκείνα που είναι καθορισµένα και 

αποτελεσµατικά µέσα αντιστάθµισης, αυτά που αποκτούνται ή δηµιουργούνται µε σκοπό την 

πώληση ή την επαναγορά και τέλος αυτά που αποτελούν µέρος ενός χαρτοφυλακίου από 

αναγνωρισµένα χρηµατοοικονοµικά µέσα). 

• Κατά την αρχική αναγνώριση ορίζεται από την επιχείρηση ως στοιχείο που αποτιµάται στην 

εύλογη αξία, µε αναγνώριση των µεταβολών στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης. 

 

2.15.2  ∆άνεια και απαιτήσεις. 
 
• Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες ή 

προσδιορισµένες πληρωµές, τα οποία δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές χρηµαταγορές και δεν 

υπάρχει πρόθεση πώλησης αυτών. Περιλαµβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από 

εκείνα µε λήξεις µεγαλύτερες των 12 µηνών από την ηµεροµηνία ισολογισµού. Τα τελευταία 

συµπεριλαµβάνονται στα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία.  

 

2.15.3  ∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού. 
 
• Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε 

προσδιορίζονται σε αυτήν την κατηγορία, είτε δεν µπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις 

ανωτέρω.  
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• Εφ’ όσον µπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα, η µεταγενέστερη αποτίµηση αυτών των 

χρηµατοοικονοµικών µέσων γίνεται στην εύλογη αξία τους ενώ σε περίπτωση µη αξιόπιστου 

προσδιορισµού της, η αποτίµηση γίνεται στο κόστος κτήσης. 

• Τα κέρδη ή οι ζηµίες που προκύπτουν από τα διαθέσιµα προς πώληση στοιχεία του ενεργητικού, 

µεταφέρονται κατ’ ευθείαν στα ίδια κεφάλαια, όπου και παραµένουν έως ότου το στοιχείο αυτό 

να διαγραφεί. 

• Στην περίπτωση όπου παρατηρούµε µείωση της αξίας των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του 

ενεργητικού, το ποσό δεν µεταφέρεται στα ίδια κεφάλαια, αλλά στα αποτελέσµατα. Το ίδιο 

ισχύει και για τα κέρδη ή ζηµίες που προέρχονται από µεταβολές στις συναλλαγµατικές 

ισοτιµίες. 

• Οι αγορές και οι πωλήσεις επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής 

που είναι και η ηµεροµηνία που η Εταιρεία δεσµεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει την επένδυση. 

Οι επενδύσεις αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους πλέον των άµεσα επιρριπτέων στη 

συναλλαγή δαπανών για όλα τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που αναγνωρίζονται στην εύλογη 

αξία µέσω αποτελεσµάτων. Οι επενδύσεις διαγράφονται όταν το δικαίωµα στις ταµειακές ροές 

από τις επενδύσεις λήγει ή µεταβιβάζεται και η Εταιρεία έχει µεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους 

κινδύνους και τις ανταµοιβές που συνεπάγεται η ιδιοκτησία.  

• Οι εύλογες αξίες των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που είναι διαπραγµατεύσιµα 

σε ενεργές αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιµές ζήτησης. Γα 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 που εξειδικεύονται να απεικονίζουν τις πραγµατικές συνθήκες 

του εκδότη. 

• Σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού η Εταιρεία εκτιµά αν υπάρχουν αντικειµενικές ενδείξεις που να 

οδηγούν στο συµπέρασµα ότι τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία έχουν υποστεί 

αποµείωση. Για µετοχές εταιρειών που έχουν ταξινοµηθεί ως χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 

διαθέσιµα προς πώληση, τέτοια ένδειξη συνιστά η σηµαντική ή παρατεταµένη µείωση της 

εύλογης αξίας σε σχέση µε το κόστος κτήσεως. Αν στοιχειοθετείται αποµείωση, η σωρευµένη 

στα ίδια κεφάλαια ζηµιά που είναι η διαφορά µεταξύ κόστους κτήσεως και εύλογης αξίας, 

µεταφέρεται στα αποτελέσµατα. Οι ζηµιές αποµείωσης των συµµετοχικών τίτλων που 

καταχωρούνται στα αποτελέσµατα δεν αναστρέφονται µέσω των αποτελεσµάτων. 
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2.15.4  ∆ιακρατούµενες µέχρι τη λήξη επενδύσεις 
 

Οι διακρατούµενες µέχρι τη λήξη επενδύσεις, είναι µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 

ενεργητικού µε συγκεκριµένη λήξη, µε πάγιες ή προσδιορισµένες πληρωµές για τις οποίες η διοίκηση 

του Οµίλου έχει τη θετική πρόθεση και δυνατότητα να διακρατήσει µέχρι τη λήξη τους. 

Οι διακρατούµενες µέχρι τη λήξη επενδύσεις µε ηµεροµηνία λήξης  άνω των δώδεκα µηνών 

περιλαµβάνονται στο µη κυκλοφορούν ενεργητικό, µε εξαίρεση τα οµόλογα που λήγουν εντός δώδεκα 

µηνών από την ηµεροµηνία ισολογισµού, τα οποία περιλαµβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό. Οι 

διακρατούµενες µέχρι τη λήξη επενδύσεις, παρουσιάζονται στο αναπόσβεστο κόστος µε τη µέθοδο 

του πραγµατικού επιτοκίου. 

 

2.16 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ταµειακών διαθεσίµων 
 

Τα διαθέσιµα και ισοδύναµα διαθεσίµων περιλαµβάνουν τα µετρητά στην τράπεζα και στο ταµείο 

καθώς επίσης και τις βραχυπρόθεσµες επενδύσεις υψηλής ρευστότητας όπως τα προϊόντα της αγοράς 

χρήµατος και οι τραπεζικές καταθέσεις. Τα προϊόντα της αγοράς χρήµατος είναι χρηµατοοικονοµικά 

στοιχεία του ενεργητικού που αποτιµώνται στην εύλογη αξία µέσω της κατάστασης αποτελεσµάτων. 

 

2.17 Μετοχικό κεφάλαιο  
 

Έξοδα τα οποία πραγµατοποιήθηκαν για την έκδοση µετοχών εµφανίζονται µετά την αφαίρεση του 

σχετικού φόρου εισοδήµατος, σε µείωση του προϊόντος της έκδοσης. Τα έξοδα τα οποία σχετίζονται 

µε την έκδοση µετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαµβάνονται στο κόστος κτήσης της 

επιχείρησης που αποκτάται. 

 

Οι µετοχές της Εταιρείας είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών µε τον κωδικό ΚΛΜ. Κάθε κοινή 

ονοµαστική µετοχή έχει δικαίωµα µίας ψήφου.  
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2.18 ∆ανεισµός 
 

Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους µειωµένα µε τα τυχόν άµεσα κόστη για την 

πραγµατοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε την 

χρήση του πραγµατικού επιτοκίου. Τυχόν διαφορά µεταξύ του εισπραχθέντος ποσού (καθαρό από 

σχετικά έξοδα) και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα κατά την διάρκεια του 

δανεισµού βάσει της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου. 

 

2.19 Μισθώσεις 
 

2.19.1  Ως Μισθωτής:  
 
Μισθώσεις όπου οι κίνδυνοι και ανταµοιβές της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τρίτο, δηλαδή τον 

εκµισθωτή ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Οι πληρωµές που γίνονται περιλαµβανοµένων 

και των προκαταβολών αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσης αναλογικά κατά την διάρκεια της 

µίσθωσης. 

Οι µισθώσεις παγίων όπου η εταιρεία διατηρεί όλους τους κινδύνους και τις ανταµοιβές της 

ιδιοκτησίας ταξινοµούνται ως χρηµατοδοτικές µισθώσεις. Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις 

κεφαλαιοποιούνται µε την έναρξη της µίσθωσης στην χαµηλότερη αξία µεταξύ της εύλογης αξίας και 

της παρούσας αξίας των ελάχιστων µισθωµάτων. Κάθε µίσθωµα επιµερίζεται µεταξύ της υποχρέωσης 

και των χρηµατοοικονοµικών εξόδων. Οι αντίστοιχες υποχρεώσεις από µισθώµατα αφού αφαιρεθούν 

τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα απεικονίζονται στις µακροπρόθεσµες και βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις, 

το µέρος του χρηµατοοικονοµικού εξόδου που αφορά τόκους αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα 

χρήσης. Το κέρδος από την πώληση του στοιχείου καταχωρείται ως αναβαλλόµενο εισόδηµα και 

αναγνωρίζεται ως εισόδηµα στα αποτελέσµατα της χρήσης κατά τη διάρκεια της περιόδου της 

µίσθωσης. 

Τα ενσώµατα πάγια που αποκτώνται µε χρηµατοδοτικές µισθώσεις, αποσβένονται στη µικρότερη 

περίοδο όπως αυτή καθορίζεται από την ωφέλιµη ζωή και το χρόνο της µίσθωσης. 

 

2.19.2  Ως εκµισθωτής 
 
 Πάγια που εκµισθώνονται µε λειτουργικές µισθώσεις περιλαµβάνονται στις ενσώµατες 

ακινητοποιήσεις του ισολογισµού. Αποσβένονται κατά τη διάρκεια της αναµενόµενης ωφέλιµης ζωής 



Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. 

 

Ετήσια Οικονοµική Έκθεση για την χρήση 1/1/2015  έως 31/12/2015                                                      -85 - 

τους σε βάση συνεπή µε παρόµοιες ιδιόκτητες ενσώµατες ακινητοποιήσεις. Το έσοδο του ενοικίου 

(καθαρό από τυχόν κίνητρα που δόθηκαν στους µισθωτές) αναγνωρίζεται µε τη σταθερή µέθοδο κατά 

τη διάρκεια της περιόδου της µίσθωσης. Ο Όµιλος δεν εκµισθώνει πάγια µε τη µέθοδο της 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης, αλλά εκµισθώνει πάγοα µε τη µέθοδο της λειτουργικής µίσθωσης. 

 

2.20 Παροχές στο προσωπικό 
 

2.20.1  Βραχυπρόθεσµες παροχές 
 
 Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς τους εργαζοµένους (εκτός από παροχές λήξης της εργασιακής 

σχέσης) σε χρήµα και σε είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευµένες. Τυχόν 

ανεξόφλητο ποσό καταχωρείται ως υποχρέωση, ενώ σε περίπτωση που το ποσό που ήδη 

καταβλήθηκε υπερβαίνει το ποσό των παροχών, η επιχείρηση αναγνωρίζει το υπερβάλλον ποσό ως 

στοιχείο του ενεργητικού της (προπληρωθέν έξοδο) µόνο κατά την έκταση που η προπληρωµή θα 

οδηγήσει σε µείωση µελλοντικών πληρωµών ή σε επιστροφή. 

H Μέθοδος Αναλογιστικής Αποτίµησης που ακολουθήθηκε είναι η Μέθοδος της Προβλεπόµενης 

Πιστωτικής Μονάδας (Projected Unit Credit Method). 

 

2.20.2  Παροχές τερµατισµού της απασχόλησης 
 
Οι παροχές που δικαιούνται οι εργαζόµενοι ως αποζηµίωση που προκύπτει είτε από την απόφαση της 

επιχείρησης να τερµατίσει την απασχόληση ενός εργαζοµένου πριν από την κανονική ηµεροµηνία 

αφυπηρέτησης είτε όταν συµπληρώσει  όλες τις προυποθέσεις για να λάβει πλήρη σύνταξη γήρατος 

,είναι νοµική υποχρέωση του εργοδότη σύµφωνα µε τον Ν.2112/20. 

Σύµφωνα µε τον Ν.2112/20 διακρίνουµε δύο βασικές κατηγορίες αποζηµίωσης: 

α) σε περίπτωση που ένας εργαζόµενος απολυθεί ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει το 100% 

της αποζηµίωσης και 

β) σε περίπτωση που ένας εργαζόµενος αποχωρήσει όταν συµπληρώσει  όλες τις προυποθέσεις για να 

λάβει πλήρη σύνταξη γήρατος , ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει το 40% της αποζηµίωσης µε 

την προυπόθεση ότι ο εργαζόµενος καλύπτεται από κάποιο επικουρικό ταµείο αλλιώς το 50% της 

αποζηµίωσης. 

Η Εταιρεία είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την χρηµατοδότηση της αποζηµίωσης του Ν.2112/20 και 

δεν υπάρχει κάποια άλλη υποχρέωση προς το προσωπικό όπως π.χ. οµαδικό ασφαλιστήριο 

πρόγραµµα καθορισµένων παροχών, παροχές στο προσωπικό µέσω stock option κ.τ.λ. 
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Η εκτίµηση της υποχρέωσης προς τους εργαζοµένους της εταιρείας βασίζεται στις αρχές του ∆ΛΠ 19 

και η αναλογιστική µέθοδος που χρησιµοποιείται είναι η µέθοδος της Προβλεπόµενης Πιστωτικής 

Μονάδας (Projected Unit Credit Method). 

Tα αναλογιστικά (κέρδη)/ ζηµιές αναγνωρίζονται πλέον στην Κατάσταση Μεταβολών των Ιδίων 

Κεφαλαίων και όχι στα Αποτελέσµατα της χρήσης. 

 

2.21 Κυβερνητικές επιχορηγήσεις 
 

Ο Όµιλος αναγνωρίζει τις κρατικές επιχορηγήσεις οι οποίες ικανοποιούν αθροιστικά τα εξής κριτήρια: 

α) Υπάρχει τεκµαιρόµενη βεβαιότητα ότι η επιχείρηση έχει συµµορφωθεί ή πρόκειται να συµµορφωθεί 

µε τους όρους της επιχορήγησης και β) πιθανολογείται ότι το ποσό της επιχορήγησης θα εισπραχθεί. 

Καταχωρούνται στην εύλογη αξία και αναγνωρίζονται µε τρόπο συστηµατικό στα έσοδα, µε βάση την 

αρχή του συσχετισµού των επιχορηγήσεων µε τα αντίστοιχα κόστη τα οποία και επιχορηγούν. 

Οι επιχορηγήσεις που αφορούν στοιχεία του ενεργητικού περιλαµβάνονται στις µακροπρόθεσµες 

υποχρεώσεις ως έσοδο επόµενων χρήσεων και αναγνωρίζονται συστηµατικά και ορθολογικά στα 

έσοδα κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής του παγίου στοιχείου του ενεργητικού. 

 

2.22 Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 
 
Τα υπόλοιπα των προµηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων αναγνωρίζονται στο κόστος που ταυτίζεται 

µε την εύλογη αξία της µελλοντικής πληρωµής για τις αγορές αγαθών και υπηρεσιών που 

παρασχέθηκαν. 

 

2.23 Προβλέψεις 
 

Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν ο Όµιλος έχει παρούσες νοµικές ή τεκµηριωµένες υποχρεώσεις ως 

αποτέλεσµα παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους µέσω εκροών πόρων και η 

εκτίµηση του ακριβούς ποσού της υποχρέωσης µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε αξιοπιστία. Οι 

προβλέψεις επισκοπούνται κατά την ηµεροµηνία σύνταξης κάθε ισολογισµού και προσαρµόζονται 

προκειµένου να αντανακλούν την παρούσα αξία της δαπάνης που αναµένεται να απαιτηθεί για τη 

διευθέτηση της υποχρέωσης. Οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές 

καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός αν η πιθανότητα εκροών πόρων οι οποίοι ενσωµατώνουν 

οικονοµικά οφέλη είναι ελάχιστη. Οι ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές 

καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονοµικών οφελών είναι πιθανή. 
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2.24 Κατασκευαστικά συµβόλαια 
 

Τα κατασκευαστικά συµβόλαια αφορούν την κατασκευή περιουσιακών στοιχείων ή οµάδα 

συνδεδεµένων περιουσιακών στοιχείων ειδικά για πελάτες σύµφωνα µε τους όρους που προβλέπονται 

στα σχετικά συµβόλαια και των οποίων η εκτέλεση συνήθως διαρκεί για χρονικό διάστηµα άνω της 

µια χρήσης. 

Τα έξοδα που αφορούν στο συµβόλαιο αναγνωρίζονται όταν πραγµατοποιούνται. 

Στην περίπτωση όπου το αποτέλεσµα µιας σύµβασης κατασκευής έργου δεν είναι εφικτό να 

αποτιµηθεί αξιόπιστα, και κυρίως στην περίπτωση όπου το έργο βρίσκεται σε πρώιµο στάδιο, τότε το 

έσοδο αναγνωρίζεται µόνο στην έκταση που το αναληφθέν συµβατικό κόστος ενδέχεται να ανακτηθεί 

ενώ το συµβατικό κόστος πρέπει να αναγνωρίζεται στα έξοδα της χρήσης στην οποία αναλήφθηκε. 

Εποµένως, για τα συµβόλαια αυτά αναγνωρίζεται τέτοιο έσοδο ούτως ώστε το κέρδος από το 

συγκεκριµένο έργο να είναι µηδενικό. 

Όταν το αποτέλεσµα ενός συµβολαίου έργου µπορεί να εκτιµηθεί µε αξιοπιστία, τα έσοδα και τα 

έξοδα του συµβολαίου αναγνωρίζονται κατά τη διάρκεια του συµβολαίου, αντίστοιχα, ως έσοδο και 

έξοδο. Ο Όµιλος χρησιµοποιεί τη µέθοδο της ποσοστιαίας ολοκλήρωσης για να καθορίσει το 

κατάλληλο ποσό εσόδου και εξόδου που θα αναγνωρίσει σε µια συγκεκριµένη περίοδο. 

Το στάδιο ολοκλήρωσης επιµετράται µε βάση το συµβατικό κόστος που έχει πραγµατοποιηθεί µέχρι 

την ηµεροµηνία του ισολογισµού σε σχέση µε το συνολικό εκτιµώµενο κόστος κατασκευή κάθε 

έργου. Όταν είναι πιθανό το συνολικό κόστος του συµβολαίου να υπερβεί το συνολικό έσοδο, τότε η 

αναµενόµενη ζηµία αναγνωρίζεται άµεσα στα αποτελέσµατα χρήσεως ως έξοδο. 

Για τον υπολογισµό του κόστους που πραγµατοποιήθηκε έως το τέλος της χρήσης, τυχόν έξοδα που 

σχετίζονται µε µελλοντικές εργασίες αναφορικά µε το συµβόλαιο εξαιρούνται και εµφανίζονται ως 

έργο σε εξέλιξη. Το σύνολο του κόστους που πραγµατοποιήθηκε και του κέρδους / ζηµίας που 

αναγνωρίσθηκε για κάθε συµβόλαιο συγκρίνεται µε τις προοδευτικές τιµολογήσεις µέχρι το τέλος της 

χρήσης. 

Όπου τα πραγµατοποιηθέντα έξοδα πλέον των καθαρών κερδών (µείον των ζηµιών) που έχουν 

αναγνωρισθεί υπερβαίνουν τις προοδευτικές τιµολογήσεις, η διαφορά εµφανίζεται ως απαίτηση από 

πελάτες συµβολαίων έργων στο κονδύλι «Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις». Όταν οι προοδευτικές 

τιµολογήσεις υπερβαίνουν τα πραγµατοποιηθέντα έξοδα πλέον των καθαρών κερδών (µείον των 

ζηµιών) που έχουν αναγνωρισθεί, το υπόλοιπο εµφανίζεται ως υποχρέωση προς τους πελάτες 

συµβολαίων έργων στο κονδύλι «Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις». 
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2.25 ∆ιανοµή µερισµάτων 
 

Η διανοµή µερισµάτων στους µετόχους της µητρικής και οι αµοιβές ∆ιοικητικού Συµβουλίου από τα 

κέρδη της χρήσης, αναγνωρίζονται ως υποχρέωση στις ατοµικές και ενοποιηµένες οικονοµικές 

καταστάσεις την ηµεροµηνία κατά την οποία η διανοµή εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση των 

µετόχων. 

 

3. Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 
 
Ο Όµιλος εκτίθεται σε χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως ο κίνδυνος της αγοράς ( 

συναλλαγµατικός κίνδυνος, διακύµανση τιµών, επιτόκια), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. 

Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από την Οικονοµική Υπηρεσία η οποία λειτουργεί µε 

συγκεκριµένους κανόνες που έχουν εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

 

Κίνδυνος αγοράς: 
 
• Συναλλαγµατικός κίνδυνος 

Ο Όµιλος δραστηριοποιείται σε διεθνές περιβάλλον και εκτίθεται σε συναλλαγµατικό κίνδυνο που 

απορρέει από εµπορικές συναλλαγές σε ξένο νόµισµα, αναγνωρισµένα στοιχεία ενεργητικού και 

παθητικού και επενδύσεις σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν έδρα και δραστηριοποιούνται στο 

εξωτερικό. 

 Η διοίκηση έχει υιοθετήσει πολιτική που απαιτεί από τις εταιρείες του Οµίλου να διαχειριστούν τον 

συναλλαγµατικό τους κίνδυνο σε σχέση µε το λειτουργικό τους νόµισµα. Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος 

προκύπτει από εµπορικές συναλλαγές και αναγνωρισµένα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού όταν 

παρατίθενται σε νόµισµα που διαφέρει από το λειτουργικό νόµισµα της οντότητας. 

O Όµιλος έχει συγκεκριµένες επενδύσεις σε ξένες επιχειρήσεις των οποίων τα περιουσιακά στοιχεία 

εκτίθενται σε συναλλαγµατικούς κινδύνους.  

Ο κατωτέρω πίνακας απεικονίζει την ευαισθησία των αποτελεσµάτων χρήσης και των ιδίων κεφαλαίων 

σε σχέση µε υποθετικές µεταβολές της συναλλαγµατικής ισοτιµίας €/ron. Ως υπόθεση θεωρείται µια 

αλλαγή την 31.12.2015 της συναλλαγµατικής ισοτιµίας κατά 10%: 
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Αύξηση Ισοτιµίας Μείωση Ισοτιµίας
Αποτελέσµατα Χρήσης 9.597  (11.730)

Ίδια Κεφάλαια  (47.095) 57.560 

31.12.2015

 

 

Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και οι αντίστοιχες υποχρεώσεις σε ξένο νόµισµα, 

µετατρεπόµενες σε ευρώ µε την αντίστοιχη ισοτιµία τους την 31.12.2015 αναλύονται ως κατωτέρω: 

 

31.12.2015
£

Χρηµατοοικονοµικά Περουσιακά Στοιχεία 0
Χρηµατοοικονοµικές Υποχρεώσεις 1.680.513

1.680.513  

 

31.12.2015
$

Χρηµατοοικονοµικά Περουσιακά Στοιχεία 0
Χρηµατοοικονοµικές Υποχρεώσεις 750.636

750.636  

 

Ο κατωτέρω πίνακας απεικονίζει την ευαισθησία των αποτελεσµάτων χρήσης και των ιδίων κεφαλαίων 

σε σχέση µε υποθετικές µεταβολές της συναλλαγµατικής ισοτιµίας €/₤. Ως υπόθεση θεωρείται µια 

αλλαγή την 31.12.2015 της συναλλαγµατικής ισοτιµίας κατά 2%. 

 

Αύξηση Ισοτιµίας Μείωση Ισοτιµίας
Αποτελέσµατα Χρήσης  (44.896) 46.728 

Ίδια Κεφάλαια  (44.896) 46.728 

31.12.2015

 

 

Ο κατωτέρω πίνακας απεικονίζει την ευαισθησία των αποτελεσµάτων χρήσης και των ιδίων κεφαλαίων 

σε σχέση µε υποθετικές µεταβολές της συναλλαγµατικής ισοτιµίας €/$. Ως υπόθεση θεωρείται µια 

αλλαγή την 31.12.2015 της συναλλαγµατικής ισοτιµίας κατά 2%. 

 

Αύξηση Ισοτιµίας Μείωση Ισοτιµίας
Αποτελέσµατα Χρήσης  (13.519) 14.071 

Ίδια Κεφάλαια  (13.519) 14.071 

31.12.2015
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• Κίνδυνος διακύµανσης τιµών προϊόντων 

Ο Όµιλος εκτίθεται σε µεταβολές της αξίας των εµπορευµάτων που διακινεί λόγω της διασύνδεσης 

τους µε άλλα πλην ευρώ, νοµισµάτων όπως λίρα Αγγλίας και δολάριο Αµερικής. Ο κίνδυνος αυτός 

αντιµετωπίζεται µε την ανάλογη µεταβολή των τιµών πώλησης των εµπορευµάτων που διαθέτει. 

 

• Κίνδυνος διακύµανσης επιτοκίων 

Ο κίνδυνος µεταβολής των επιτοκίων προέρχεται κυρίως από τα µακροπρόθεσµα δάνεια. 

Το σύνολο του δανεισµού είναι σε ευρώ και σε κυµαινόµενο επιτόκιο. Μεταβολές στο ύψος των 

επιτοκίων εκθέτουν τον όµιλο σε κίνδυνο ταµειακών ροών. Το χρηµατοοικονοµικό έξοδο αυξάνεται ή 

µειώνεται ως αποτέλεσµα τέτοιων µεταβολών. 

Ο κατωτέρω πίνακας απεικονίζει την ευαισθησία των αποτελεσµάτων χρήσης και των ιδίων κεφαλαίων 

σε σχέση µε υποθετικές µεταβολές του επιτοκίου. Ως υπόθεση θεωρείται µια αλλαγή την 31.12.2015 

του επιτοκίου κατά 1% του µακροπρόθεσµου δανεισµού. 

 

Αύξηση Επιτοκίου Μείωση Επιτοκίου
Αποτελέσµατα Χρήσης  (110.611) 110.611 

Ίδια Κεφάλαια  (110.611) 110.611 

31.12.2015

 
 
Πιστωτικός κίνδυνος: 
 

Οι πωλήσεις του Οµίλου που αφορούν τον εµπορικό κλάδο, σε ποσοστό άνω του 85%, είναι λιανικές , 

και πραγµατοποιούνται τοις µετρητοίς. Το υπόλοιπο ποσοστό αφόρα χονδρικές πωλήσεις σε 

franchisees  και στις θυγατρικές εταιρείες του Οµίλου . 

Ο ενεργειακός κλάδος δεν έχει σηµαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου δεδοµένου  ότι 

συναλλάσσεται µε κρατικό φορέα. 

Ο κατασκευαστικός τοµέας της οικονοµίας είναι σε µεγάλη ύφεση και η ∆ιοίκηση εφαρµόζει µέτρα 

συρρίκνωσης της κατασκευαστικής δραστηριότητας και µείωσης των λειτουργικών δαπανών. 

Η διοίκηση αποφάσισε ότι δεν θα αναλαµβάνει πλέον νέα  κατασκευαστικά έργα δεδοµένης της 

συνεχιζόµενης κρίσης του κλάδου. 
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Κίνδυνος ρευστότητας: 
 

Ο Όµιλος διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας της µε παρακολούθηση των µακροπρόθεσµων και 

βραχυπρόθεσµων χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων του σε καθηµερινή βάση. ∆ιασφαλίζει ότι 

υπάρχουν επαρκείς διαθέσιµες πιστωτικές διευκολύνσεις ώστε να είναι σε θέση να καλύπτει τις 

βραχυπρόθεσµες επιχειρηµατικές ανάγκες, κατόπιν υπολογισµού των ταµειακών εισροών που 

προκύπτουν από τη λειτουργία του καθώς και των µετρητών και ισοδύναµων µετρητών τα οποία 

τηρεί. Τα κεφάλαια για τις µακροπρόθεσµες ανάγκες ρευστότητας εξασφαλίζονται πρόσθετα από ένα 

επαρκές ποσό δανειακών κεφαλαίων. Αναλυτική πληροφόρηση δίνεται στη σηµ.5.16. 

 

3.1 ∆ιαχείριση κινδύνου κεφαλαίου 
 

Οι στόχοι του Οµίλου σε σχέση µε τη διαχείριση κεφαλαίου είναι να διασφαλίσει τη δυνατότητα 

απρόσκοπτης λειτουργίας του Οµίλου µε σκοπό να παρέχει ικανοποιητικές αποδόσεις στους µετόχους 

και να διατηρήσει ιδανική κατανοµή κεφαλαίου µειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το κόστος 

κεφαλαίου. O Όµιλος παρακολουθεί τα κεφάλαια του µε βάση το συντελεστή µόχλευσης. Ο εν λόγω 

συντελεστής υπολογίζεται διαιρώντας τον καθαρό δανεισµό µε τα συνολικά απασχολούµενα 

κεφάλαια. Ο καθαρός δανεισµός υπολογίζεται ως το «Σύνολο δανεισµού» (συµπεριλαµβανοµένου 

«βραχυπρόθεσµου και µακροπρόθεσµου δανεισµού» όπως εµφανίζεται στον Ισολογισµό) µείον 

«Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα». Τα συνολικά απασχολούµενα κεφάλαια υπολογίζονται 

ως «Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους της µητρικής» όπως εµφανίζονται στον ισολογισµό 

συν τον καθαρό δανεισµό. Ο συντελεστής µόχλευσης στις 31 ∆εκεµβρίου 2015 είχε ως εξής::  

  

31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

ΣΎΝΟΛΟ ∆ΑΝΕΙΣΜΟΥ 16.863.305 21.078.705 15.646.911 18.697.790

ΜΕΙΟΝ: ΤΑΜΙΑΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ & ΤΑΜΙΑΚΑ ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΑ -4.176.300 -3.047.608 -3.132.075 -1.679.654

ΚΑΘΑΡΟΣ ∆ΑΝΕΙΣΜΟΣ 12.687.005 18.031.097 12.514.837 17.018.136
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΠΟ∆Ι∆ΟΜΕΝΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ 
ΜΗΤΡΙΚΗΣ 54.166.548 55.160.412 53.962.325 54.672.807

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 66.853.553 73.191.509 66.477.162 71.690.943

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ 19% 25% 19% 24%

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ
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3.2 Προσδιορισµός των εύλογων αξιών   
 
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που επιµετρούνται στην εύλογη 

αξία, κατά µέθοδο επιµέτρησης. Οι διαφορετικές κατηγορίες είναι οι ακόλουθες:  

•Επίπεδο 1: ∆ηµοσιευόµενες τιµές αγοράς (χωρίς τροποποίηση ή αναπροσαρµογή) για 

χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που διαπραγµατεύονται σε ενεργές χρηµαταγορές.  

• Επίπεδο 2: Παρατηρήσιµα δεδοµένα για το αποτιµώµενο στοιχείο ενεργητικού και παθητικού πέραν 

των τιµών του επιπέδου 1, όπως τιµές διαπραγµάτευσης για παρόµοια προϊόντα, τιµές 

διαπραγµάτευσης σε µη ενεργές αγορές ή λοιπά στοιχεία που είτε είναι παρατηρήσιµα ή µπορούν να 

υποστηριχθούν από παρατηρήσιµα στοιχεία (για παράδειγµα τιµές που προκύπτουν από 

παρατηρήσιµα δεδοµένα), για σχεδόν τη συνολική διάρκεια του χρηµατοοικονοµικού στοιχείου. 

• Επίπεδο 3: Στοιχεία για το αποτιµώµενο στοιχείο ενεργητικού και παθητικού που δεν βασίζονται σε 

παρατηρήσιµα δεδοµένα αγοράς (µη παρατηρήσιµα δεδοµένα). Αν για τον υπολογισµό εύλογης αξίας 

χρησιµοποιούνται παρατηρήσιµα δεδοµένα τα οποία απαιτούν σηµαντικές προσαρµογές οι οποίες 

βασίζονται σε µη παρατηρήσιµα δεδοµένα, τότε ο υπολογισµός ανήκει στο επίπεδο 3. Το επίπεδο 3 

περιλαµβάνει χρηµατοοικονοµικά στοιχεία, η αξία των οποίων προσδιορίζεται µε µοντέλα αποτίµησης, 

προεξόφληση ταµειακών ροών και παρόµοιες τεχνικές, καθώς και προϊόντα για τα οποία ο 

προσδιορισµός της εύλογης αξίας απαιτεί σηµαντική κρίση ή εκτίµηση από την ∆ιοίκηση.  

Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού που επιµετρώνται στην εύλογη αξία κατά την 31 

∆εκεµβρίου 2015 έχουν ως εξής: 

 

Στοιχεία Ενεργητικού Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο
Επενδύσεις σε ακίνητα 25.250.000 25.250.000

Στοιχεία Ενεργητικού Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο
Επενδύσεις σε ακίνητα 25.250.000 25.250.000

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

Η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που διαπραγµατεύονται σε ενεργούς αγορές 

(χρηµατιστήρια) (π.χ. παράγωγα, µετοχές, οµόλογα, αµοιβαία κεφάλαια), προσδιορίζεται από τις 

δηµοσιευόµενες τιµές που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού. «Ενεργός» χρηµαταγορά 

υπάρχει όταν υπάρχουν άµεσα διαθέσιµες και αναθεωρούµενες σε τακτά διαστήµατα τιµές, που 

δηµοσιεύονται από χρηµατιστήριο, χρηµατιστή, κλάδο, οργανισµό αξιολόγησης ή οργανισµό 

εποπτείας. Αυτά τα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία περιλαµβάνονται στο επίπεδο 1. Η εύλογη αξία των 
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χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές προσδιορίζεται µε την 

χρήση τεχνικών αποτίµησης, οι οποίες βασίζονται ως επί το πλείστον σε διαθέσιµες πληροφορίες για 

συναλλαγές που διενεργούνται σε ενεργές αγορές ενώ χρησιµοποιούν κατά το δυνατό λιγότερο 

εκτιµήσεις της οικονοµικής οντότητας. Αυτά τα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία περιλαµβάνονται στο 

επίπεδο 2. Εάν οι τεχνικές αποτίµησης δεν βασίζονται σε διαθέσιµες αγοραίες πληροφορίες όπως η 

προεξόφληση µελλοντικών χρηµατοροών τότε τα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία περιλαµβάνονται στο 

επίπεδο 3.  

Οι επενδύσεις σε ακίνητα που αφορά το εκµισθωµένο ακίνητο της εταιρίας στην οδό Ερµού 

κατατάσσεται στο επίπεδο 3 λόγω απουσίας πράξεων αγοραπωλησιών στην περιοχή του υπό εκτίµηση 

ακινήτου. Η µέθοδος βάση της οποίας υπολογίστηκε η αξία του ακινήτου είναι η Μέθοδος 

Κεφαλαιοποίησης Εσόδων. Αναλυτική πληροφόρηση παρατίθεται στην σηµ.5.4. 

  

3.3 Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της διοίκησης 
 
Ο Όµιλος προβαίνει σε εκτιµήσεις και παραδοχές που σχετίζονται µε το µέλλον. Συνεπώς οι εκτιµήσεις 

αυτές σπάνια θα ταυτίζονται µε τα πραγµατικά γεγονότα. Οι εκτιµήσεις και παραδοχές συνεχώς 

επανεκτιµούνται και βασίζονται στην εµπειρία του παρελθόντος όπως προσαρµόζεται σύµφωνα µε τις 

τρέχουσες συνθήκες αγοράς και άλλους παράγοντες περιλαµβανοµένων προσδοκιών για µελλοντικά 

γεγονότα τα οποία θεωρούνται λογικά υπό τις παρούσες συνθήκες. 

 

3.4 Φόρος εισοδήµατος 
 

Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήµατος µε βάση το ∆ΛΠ 12 υπολογίζεται µε εκτίµηση των φόρων που θα 

καταβληθούν στις φορολογικές αρχές και περιλαµβάνει τον τρέχοντα φόρο εισοδήµατος για κάθε 

χρήση και πρόβλεψη για τους πρόσθετους φόρους που πιθανόν να προκύψουν σε φορολογικούς 

ελέγχους. 

Οι εταιρείες του Οµίλου υπόκεινται σε διαφορετικές νοµοθεσίες φορολογίας εισοδήµατος. 

Προκειµένου να προσδιοριστεί η πρόβλεψη του Οµίλου για τους φόρους εισοδήµατος απαιτείται 

ουσιαστική αντίληψη των ανωτέρω. Στην περίπτωση που οι τελικοί φόροι που προκύπτουν µετά από 

τους φορολογικούς ελέγχους είναι διαφορετικοί από τα ποσά που αρχικά είχαν καταχωρηθεί, οι 

διαφορές αυτές θα επηρεάσουν το φόρο  εισοδήµατος και τις προβλέψεις για αναβαλλόµενους 

φόρους στην χρήση που ο προσδιορισµός των  φορολογικών διαφορών έλαβε χώρα. 
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3.5 Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 
 

Ο Όµιλος προβαίνει σε περιοδική επανεκτίµηση της επάρκειας της σχηµατισµένης πρόβλεψης 

επισφαλών απαιτήσεων σε συνάρτηση µε την ισχύουσα πιστωτική πολιτική και ταυτόχρονα 

λαµβάνοντας υπόψη στοιχεία του Νοµικού της Συµβούλου για την εξέλιξη των υποθέσεων που 

διαχειρίζεται. 

 

4.  Πληροφόρηση κατά τοµέα 
 

Οι δραστηριότητες του Οµίλου διαχωρίζονται κυρίως σε πωλήσεις αγαθών και εσόδων από συµβάσεις 

κατασκευής έργων. Για την πληρέστερη ανάγνωση των οικονοµικών καταστάσεων τα αποτελέσµατα 

των δραστηριοτήτων αυτών παρουσιάζονται αναλυτικά κατωτέρω. 

 

4.1 Ανάλυση δραστηριότητας κατά επιχειρηµατικό τοµέα 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελεί τον επικεφαλή λήψης επιχειρηµατικών αποφάσεων. Η ∆ιοίκηση του 

οµίλου καθορίζει τις δραστηριότητες του οµίλου στους ακόλουθους τρεις λειτουργικούς τοµείς: 

 

• Εµπορικός τοµέας 

• Κατασκευαστικός τοµέας 

• Ενεργειακός τοµέας 

 

Η ανάλυση ανά τοµέα πληροφόρησης παρατίθεται στους παρακάτω πίνακες: 
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ΟΜΙΛΟΣ 01.01 - 31.12.2015 Εµπορία Κατασκευές Ενεργεια Σύνολο

Ποσά σε ευρώ
Έσοδα από εξωτερικούς πελάτες 32.515.752 0 863.131 33.378.883
Έσοδα από συναλλαγές µε άλλους λειτουργικούς τοµείς της ίδιας
οντότητας 0 0 0 0
Αποσβέσεις -1.277.358 -63.831 -120.840 -1.462.029
Έξοδα τόκων -954.556 -141.795 0 -1.096.351
Έσοδα τόκων 1.238 47 44 1.329
Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων ανα τοµέα -1.062.124 -379.501 584.344 -857.280

Κέρδη /Ζηµιές από αναπροσαρµογή περιουσιακών στοιχείων 120.000

Έσοδα οµολόγων 23.773
Κέρδη / ζηµιές από αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 
(εύλογης αξίας µέσω αποτελεσµάτων) -49.651
Συνολικά Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων -763.159

ΟΜΙΛΟΣ 01.01 - 31.12.2014 Εµπορία Κατασκευές Ενεργεια Σύνολο

Ποσά σε ευρώ

Έσοδα από εξωτερικούς πελάτες 33.609.625 1.629.044 877.452 36.116.122
Έσοδα από συναλλαγές µε άλλους λειτουργικούς τοµείς της ίδιας
οντότητας 0 0 0 0
Αποσβέσεις -1.358.061 -67.265 -121.402 -1.546.729
Έξοδα τόκων -975.416 -176.725 0 -1.152.141
Έσοδα τόκων 3.552 108 0 3.660
Αποµείωση υπεραξίας -2.964.471 0 0 -2.964.471
Κέρδη/Ζηµιές από συγγενείς επιχειρήσεις 0 59.031 0 59.031
Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων ανα τοµέα -3.327.225 -414.443 596.031 -3.145.637

Κέρδη /Ζηµιές από αναπροσαρµογή περιουσιακών στοιχείων 30.000

Έσοδα οµολόγων 30.824
Συνολικά Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων -3.084.813  
 
31/12/2015 Εµπορία Κατασκευές Ενεργεια Σύνολο
Ενεργητικό ανά τοµέα 47.470.668 3.824.664 5.870.282 57.165.615

Επενδύσεις σε ακίνητα 25.250.000
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία   0
Λοιποί χρεώστες 26.924
Σύνολο Ενεργητικού 82.442.539

Υποχρεώσεις ανά τοµέα 23.841.780 2.287.046 2.071.064 28.199.890

∆ικαιούχοι αµοιβών 101
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 76.000
Σύνολο Υποχρεώσεων 28.275.991

31/12/2014 Εµπορία Κατασκευές Ενεργεια Σύνολο
Ενεργητικό ανά τοµέα 46.997.059 6.292.617 5.377.087 58.666.764

Επενδύσεις σε ακίνητα 25.130.000
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία   1.287.202
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 840.383
Λοιποί χρεώστες 218.120
Σύνολο Ενεργητικού 86.142.469

Υποχρεώσεις ανά τοµέα 25.231.276 2.876.157 2.321.529 30.428.962

∆ικαιούχοι αµοιβών 5.000
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 102.098
Σύνολο Υποχρεώσεων 30.536.060  
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4.2 Ανάλυση εµπορικής δραστηριότητας κατά γεωγραφικό τοµέα 
 

Οι πωλήσεις στο εσωτερικό της εµπορικής δραστηριότητας αφορούν στην εταιρεία Ι.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – 

Ι.ΛΑΠΠΑΣ ΑE . 

Οι πωλήσεις εξωτερικού αφορούν στις εταιρείες SYSMEROM COM SRL (ΡΟΥΜΑΝΙΑ), KLMS COM 

DOOEL (FYROM), KLSAL LTD (ΑΛΒΑΝΙΑ), KLSER COMMERCE LTD (ΣΕΡΒΙΑ), KLM BULGARIA LTD και 

KLSV DOO (ΣΛΟΒΕΝΙΑ). 

 

01.01 - 
31.12.2015

01.01 - 
31.12.2014

01.01 - 
31.12.2015

01.01 - 
31.12.2014

Ποσά σε ευρώ
Συνολικές µικτές πωλήσεις ανά τοµέα 27.378.247 27.758.454 5.137.505 5.851.172
Κόστος πωληθέντων -12.691.919 -12.441.060 -2.709.627 -2.889.304
Μικτό Κέρδος 14.686.328 15.317.393 2.427.878 2.961.868
Άλλα έσοδα εκµετάλευσης 858.805 561.452 89.447 62.855
Έξοδα ∆ιάθεσης -12.239.687 -12.379.854 -2.607.339 -3.215.251
Έξοδα ∆ιοίκησης -2.052.076 -1.742.030 -296.234 -347.971
Άλλα έξοδα εκµετάλευσης -507.042 -528.528 -468.886 -80.823

Κέρδη εκµετάλλευσης 746.328 1.228.433 -855.133 -619.323

Κέρδη/Ζηµιές από χρηµατοοικονοµικά µέσα -49.651 0 0
Αποµείωση υπεραξίας 0 -2.964.471 0 0
Αποµείωση ενσώµατων & άϋλων περιουσιακών 
στοιχείων 120.000 30.000 0 0
Χρηµατοοικονοµικό Κόστος -901.557 -915.115 -27.989 -25.925

Κέρδη προ φόρων -84.880 -2.621.153 -883.122 -645.248

ΕΛΛΑ∆Α ΒΑΛΚΑΝΙΑ

 

 

4.3 Ανάλυση τοµέα συµβάσεων κατασκευής έργων 
 

Το ποσό που αναγνωρίσθηκε ως έσοδο από κατασκευαστικά συµβόλαια έως την 31.12.2015 είναι €  

14.838.818 , ενώ αντίστοιχα έως την 31.12.2014 ήταν € 15.757.537. 

Η µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε για αναγνώριση εσόδων και ποσοστού ολοκλήρωσης είναι η µέθοδος 

ποσοστιαίας ολοκλήρωσης βάσει του ποσοστού του κόστους που πραγµατοποιήθηκε σε σχέση µε το 

αναµενόµενο συνολικό κόστος για ολοκλήρωση του έργου. 

Τα συνολικά κόστη που πραγµατοποιήθηκαν και τα αναγνωρισµένα κέρδη (µείον ζηµιές) για τα 

ηµιτελή έργα µέχρι την 31.12.2015 είναι € 10.053.371, ενώ τα αντίστοιχα έως 31.12.2014 ήταν € 

15.051.971. 

Το ακαθάριστο ποσό εισπρακτέο (πληρωτέο) από (σε) πελάτες αναλύεται παρακάτω: 
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31/12/2015 31/12/2014

Κόστος που πραγµατοποιήθηκε 13.828.951 13.715.596

Πλέον : αναγνωρισµένα κέρδη 1.009.867 2.041.941

Μείον : σύνολο αναγνωρισµένων ζηµιών 0 0

Μείον : τιµολογήσεις 13.826.325 14.407.044

Ποσό εισπρακτέο (πληρωτέο) 1.012.492 1.350.493

Όµιλος
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5. Πληροφορίες και αναλύσεις στις  οικονοµικές  καταστάσεις 
 
5.1 Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 

 

Η Εταιρεία έχει νόµιµους τίτλους κυριότητας επί των παγίων στοιχείων και δεν υπάρχουν 

εµπράγµατα ή άλλα βάρη πλην αυτών που αναφέρονται αναλυτικά στην παράγραφο 6.1.4 

«Υφιστάµενα εµπράγµατα βάρη» των σηµειώσεων. 

Τα ενσώµατα πάγια στοιχεία του ενεργητικού του Οµίλου αναλύονται ως εξής: 

 

Γηπεδα- 
Οικόπεδα Κτίρια 

Μηχανήµατα & 
λοιπός µηχαν/κος 

εξοπλισµός
Μεταφορικά 

Μέσα

Έπιπλα & 
Λοιπός 

Εξοπλισµός Σύνολο
Κόστος
Υπόλοιπο 01.01.14 4.279.508 38.023.979 5.630.064 581.197 4.931.506 53.446.254
Προσθήκες 0 82.453 0 0 92.252 174.704
Πωλήσεις 0 -28.427 -3.343 -130.951 -1.616 -164.337
∆ιαγραφή περιουσιακών στοιχ. 0 -96.271 -11.472 0 -17.382 -125.125
Συναλαγµατικές διαφορές 0 -4.921 38 -121 -4.792 -9.796

Υπόλοιπο 31.12.14 4.279.508 37.976.813 5.615.286 450.124 4.999.968 53.321.699

 Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 01.01.14 0 13.698.102 1.868.375 561.278 4.613.815 20.741.569
∆απάνη έτους 0 1.244.150 124.861 12.086 148.104 1.529.200
Πωλήσεις 0 -19.648 -3.343 -130.951 -1.114 -155.056
∆ιαγραφή περιουσιακών στοιχ. 0 -89.833 -11.472 0 -17.382 -118.687
Συναλαγµατικές διαφορές 0 -3.653 38 -121 -2.200 -5.937

Υπόλοιπο 31.12.14 0 14.829.118 1.978.458 442.291 4.741.223 21.991.090

Αναπόσβεστο
Υπόλοιπο 31.12.14 4.279.508 23.147.695 3.636.828 7.833 258.745 31.330.610

Γηπεδα- 
Οικόπεδα Κτίρια 

Μηχανήµατα & 
λοιπός µηχαν/κος 

εξοπλισµός
Μεταφορικά 

Μέσα

Έπιπλα & 
Λοιπός 

Εξοπλισµός Σύνολο
Κόστος
Υπόλοιπο 01.01.15 4.279.508 37.976.813 5.615.286 450.124 4.999.968 53.321.699
Προσθήκες 0 139.596 574 0 78.423 218.592
Πωλήσεις 0 0 -9.784 0 -38.540 -48.324
∆ιαγραφή περιουσιακών στοιχ. 0 -989.774 0 0 -6.100 -995.874
Συναλαγµατικές διαφορές 0 -2.219 253 -419 -1.460 -3.845

Υπόλοιπο 31.12.15 4.279.508 37.124.416 5.606.329 449.705 5.032.290 52.492.249

 Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 01.01.15 0 14.829.118 1.978.458 442.291 4.741.223 21.991.090
∆απάνη έτους 0 1.197.527 120.798 6.858 119.563 1.444.746
Πωλήσεις 0 0 -9.031 0 -34.747 -43.778
∆ιαγραφή περιουσιακών στοιχ. 0 -635.425 0 0 -3.711 -639.135
Συναλαγµατικές διαφορές 0 -3.230 222 -419 -778 -4.205

Υπόλοιπο 31.12.15 0 15.387.991 2.090.447 448.730 4.821.550 22.748.718

Αναπόσβεστο
Υπόλοιπο 31.12.15 4.279.508 21.736.426 3.515.882 975 210.740 29.743.531  

 

Τα ενσώµατα πάγια στοιχεία του ενεργητικού της Εταιρείας αναλύονται στον πίνακα που 

ακολουθεί: 
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Γηπεδα- Οικόπεδα Κτίρια 
Μηχανήµατα & λοιπός 
µηχαν/κος εξοπλισµός

Μεταφορικά 
Μέσα

Έπιπλα & Λοιπός 
Εξοπλισµός Σύνολο

Κόστος
Υπόλοιπο 01.01.14 3.671.908 32.295.190 172.657 278.329 4.009.148 40.427.231
Προσθήκες 25.639 1.500 36.308 63.447
Πωλήσεις -8.742 -8.742
∆ιαγραφή περιουσιακών στοιχ. -47.578 -47.578

Υπόλοιπο 31.12.14 3.671.908 32.273.251 172.657 271.087 4.045.456 40.434.359

 Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 01.01.14 0 10.824.729 75.495 262.889 3.939.008 15.102.122
∆απάνη έτους 1.000.100 5.819 9.763 64.393 1.080.076
Πωλήσεις -8.742 -8.742
∆ιαγραφή περιουσιακών στοιχ. -41.140 -41.140

Υπόλοιπο 31.12.14 0 11.783.690 81.314 263.910 4.003.402 16.132.316

Αναπόσβεστο
Υπόλοιπο 31.12.14 3.671.908 20.489.560 91.342 7.177 42.054 24.302.042

Γηπεδα- Οικόπεδα Κτίρια 
Μηχανήµατα & λοιπός 
µηχαν/κος εξοπλισµός

Μεταφορικά 
Μέσα

Έπιπλα & Λοιπός 
Εξοπλισµός Σύνολο

Κόστος
Υπόλοιπο 01.01.15 3.671.908 32.273.251 172.657 271.087 4.045.456 40.434.359
Προσθήκες 120.078 67.210 187.288

Υπόλοιπο 31.12.15 3.671.908 32.393.329 172.657 271.087 4.112.666 40.621.646

 Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 01.01.15 0 11.783.690 81.314 263.910 4.003.402 16.132.316
∆απάνη έτους 958.252 5.182 5.098 71.556 1.040.088

Υπόλοιπο 31.12.15 0 12.741.943 86.496 269.008 4.074.958 17.172.404

Αναπόσβεστο
Υπόλοιπο 31.12.15 3.671.908 19.651.386 86.161 2.079 37.708 23.449.242  

 

5.2 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 

 
ΟΜΙΛΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΟ

Κόστος
Υπόλοιπο 01.01.14 44.893 174.000 218.893
Προσθήκες 652 0 652
Πωλήσεις -135 0 -135
∆ιαγραφή περιουσιακών στοιχ. 0 0 0
Συναλαγµατικές διαφορές -3 0 -3

Υπόλοιπο 31.12.14 45.407 174.000 219.407

 Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 01.01.14 40.218 77.792 118.010
∆απάνη έτους 3.028 14.500 17.528
Πωλήσεις -135 0 -135
∆ιαγραφή περιουσιακών στοιχ. 0 0 0
Συναλαγµατικές διαφορές -5 0 -5

Υπόλοιπο 31.12.14 43.106 92.292 135.398

Αναπόσβεστο
Υπόλοιπο 31.12.14 2.301 81.708 84.009  
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ΟΜΙΛΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΟ
Κόστος
Υπόλοιπο 01.01.15 45.407 174.000 219.407
Προσθήκες 3.581 0 3.581
Συναλαγµατικές διαφορές -18 0 -18

Υπόλοιπο 31.12.15 48.970 174.000 222.970

 Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 01.01.15 43.106 92.292 135.398
∆απάνη έτους 2.783 14.500 17.283
Συναλαγµατικές διαφορές -14 0 -14

Υπόλοιπο 31.12.15 45.875 106.792 152.667

Αναπόσβεστο
Υπόλοιπο 31.12.15 3.095 67.208 70.303  

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΟ
Κόστος
Υπόλοιπο 01.01.14 29.808 174.000 203.808
Προσθήκες 510 0 510

Υπόλοιπο 31.12.14 30.318 174.000 204.318

 Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 01.01.14 25.757 77.792 103.549
∆απάνη έτους 2.541 14.500 17.041

Υπόλοιπο 31.12.14 28.298 92.292 120.590

Αναπόσβεστο
Υπόλοιπο 31.12.14 2.020 81.708 83.728

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΟ
Κόστος
Υπόλοιπο 01.01.15 30.318 174.000 204.318
Προσθήκες 3.142 3.142

Υπόλοιπο 31.12.15 33.460 174.000 207.460

 Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 01.01.15 28.298 92.292 120.590
∆απάνη έτους 2.433 14.500 16.933

Υπόλοιπο 31.12.15 30.731 106.792 137.523

Αναπόσβεστο
Υπόλοιπο 31.12.15 2.730 67.208 69.938  
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5.3 Υπεραξία 

 

Ποσά σε € 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014
Υπόλοιπο Αρχής 1/1/2015 & 1/1/2014 5.333.303 8.297.774 5.333.303 8.297.774
Αποµείωση 0 -2.964.471 0 -2.964.471
Υπόλοιπο την 31/12/2015 & 31/12/2014 5.333.303 5.333.303 5.333.303 5.333.303

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 

Η εταιρία έχει σχηµατίσει υπεραξία, η οποία προέρχεται από την εξαγορά α) της εταιρίας Υιοι 

Ευθ.Παπαγιάννη ΑΕ και του σήµατος MOTHERCARE και β) της εταιρίας Compton House 

Properties AE και του σήµατος EARLY LEARNING CENTRE. Η εταιρία παρακολουθεί τις δύο 

ανωτέρω δραστηριότητες του εµπορικού κλάδου ενιαία, µετά την απορρόφηση της 100% 

θυγατρικής «Compton House Properties ΑΕ» από την µητρική Εταιρεία κατά την χρήση 2013, 

για σκοπούς ελέγχου αποµείωσης της αναγνωρισµένης υπεραξίας. Από την διενέργεια του 

ετήσιου ελέγχου για τυχόν αποµείωση της υπεραξίας δεν προέκυψε ανάγκη περαιτέρω 

αποµείωσης. 

  
5.4 Επενδύσεις σε ακίνητα 

 

Οι επενδύσεις σε ακίνητα αφορούν ακίνητο της µητρικής Εταιρείας το οποίο είναι µισθωµένο. 

H αξία του ακινήτου εκτιµήθηκε από Ορκωτούς Εκτιµητές. Η εκτίµηση έγινε µε την 

προυπόθεση ότι το ακίνητο είναι ιδιόκτητο και ελεύθερο από περιοριστικούς όρους και 

δικαιώµατα τρίτων επ’ αυτού. Η µέθοδος βάση της οποίας υπολογίσθηκε η αξία του είναι η 

Μέθοδος Κεφαλαιοποίησης Εσόδων η οποία στηρίζεται στην λογική ότι η αγοραία αξία των 

επαγγελµατικών ακινήτων προκύπτει από την κεφαλαιοποιηµένη αξία του µισθώµατος.   

Από την αποτίµηση του παραπάνω ακινήτου στην εύλογη αξία του προέκυψε διαφορά € 

120.000 σε σχέση µε την χρήση 2014, η οποία καταχωρήθηκε στα αποτελέσµατα της χρήσης 

και  συγκεκριµένα στο κονδύλι «Κέρδη/Ζηµιές από αναπροσαρµογή περιουσιακών στοιχείων». 

Αναλυτικά: 

 

Γηπεδα- Οικόπεδα Κτίρια Σύνολο
Ποσά σε €
Υπόλοιπο 01.01.14 9.287.000 15.813.000 25.100.000
Αναπροσαρµογές 11.100 18.900 30.000
Υπόλοιπο 31.12.14 9.298.100 15.831.900 25.130.000
Υπόλοιπο 01.01.15 9.298.100 15.831.900 25.130.000
Αναπροσαρµογές 44.400 75.600 120.000

Υπόλοιπο 31.12.15 9.342.500 15.907.500 25.250.000

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ
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5.5 Επενδύσεις σε Θυγατρικές επιχειρήσεις 

 
Στις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις οι επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις, έχουν 

αποτιµηθεί στο κόστος κτήσης τους. Η µεταβολή της χρήσης έχει ως εξής: 

 

Ποσά σε € 31/12/2015 31/12/2014
Υπόλοιπο Αρχής 1/1/2015 & 1/1/2014 6.560.585 7.029.815

Αποµείωση θυγατρικών εταιρειών 0 -469.230
Υπόλοιπο την 31/12/2015 & 31/12/2014 6.560.585 6.560.585

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

5.6 Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 

 

Το κονδύλι «Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία» αφορά εγγυηµένα εταιρικά οµόλογα έκδοσης 

Μεγάλης Βρετανίας (Βρετανικό ∆ίκαιο) και αναλύεται ως εξής: 

 

Ποσά σε €  31.12.2015 31.12.2014

Υπόλοιπο ανοίγµατος 1.287.202 1.031.500

Κέρδη/Ζηµιές αναγνωριζόµενες στη Καθαρή Θέση 209.605 255.702
Πωλήσεις χρηµατοοικονοµικών στοιχείων (εύλογης αξίας 
µέσω των αποτελεσµάτων) -1.496.807 0

Υπόλοιπο κλεισίµατος 0 1.287.202

ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

5.7 Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 

 

Ποσά σε € 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014
∆οθείσες εγγυήσεις 568.156 586.449 567.511 569.856

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

Το κονδύλι αφορά κυρίως εγγυήσεις ενοικίων των καταστηµάτων που µισθώνει η Εταιρεία. 

 

5.8 Αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση και υποχρέωση 

 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται όταν υπάρχει 

εφαρµόσιµο νοµικό δικαίωµα να συµψηφιστούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι 
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των τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος 

αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή. Τα συµψηφισµένα ποσά είναι τα παρακάτω: 

 

Ποσά σε € Α.Φ. Απαίτηση Α.Φ. Υποχρέωση Α.Φ. Απαίτηση
Α.Φ. 

Υποχρέωση Α.Φ. Απαίτηση
Α.Φ. 

Υποχρέωση Α.Φ. Απαίτηση
Α.Φ. 

Υποχρέωση

Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία
Άυλα Στοιχεία του Ενεργητικού 24.277 -10.302 20.549 -10.978 0 -10.302 0 -10.978
Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 243 -3.882.175 197 -3.480.422 0 -3.041.972 0 -2.735.958

Κυκλοφορούντα Στοιχεία 0 0 0 0
Αποθέµατα 422.810 0 268.126 0 29.000 0 26.000 0
Πελάτες & Λοιπές Απαιτήσεις 84.267 -293.623 1.257 -187.698 0 0 1.257 0

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 0 0 0 0
Έντοκα ∆άνεια 788 0 0 -309 788 0 0 -309
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους 190.080 0 160.489 0 190.018 0 153.717 0
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 0 -20.798 0 -2.386 0 -20.798 0 -2.386

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 0 0 0 0
Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 239.790 0 266.120 -168 20.814 0 0 -168

Φορολογικές ζηµιές 1.850.600 0 1.658.326 0 1.791.349 0 1.606.037 0
Σύνολο 2.812.856 -4.206.897 2.375.063 -3.681.960 2.031.969 -3.073.071 1.787.011 -2.749.799

Συµψηφισµός -2.031.969 2.031.969 -1.664.688 1.664.688 -2.031.969 2.031.969 -1.787.011 1.787.011
Σύνολο 780.888 -2.174.928 710.375 -2.017.273 0 -1.041.103 0 -962.788

31/12/2014
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/201531/12/201431/12/2015
ΟΜΙΛΟΣ

 

 

5.9 Αποθέµατα 

 

Ποσά σε € 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014
Εµπορεύµατα 11.127.114 11.028.007 9.688.725 9.439.694
Α΄Υλες - Αναλώσιµα 5.938 7.488 0 0
Σύνολο 11.133.052 11.035.495 9.688.725 9.439.694

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 

Τα αποθέµατα επιµετρώνται στην χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους και καθαρής 

ρευστοποιήσιµης αξίας.  

 
5.10 Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

 

Οι πελάτες και οι λοιπές απαιτήσεις του Οµίλου και της Εταιρείας, αναλύονται ως εξής: 

 

Πελάτες
Ποσά σε € 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014
Πελάτες τρίτοι 3.775.934 4.256.253 1.554.478 1.803.238
Πελάτες από συνδεδεµένες  0 0 2.581.374 2.583.086
Επιταγές εισπρακτέες 3.598 197.000 3.598 17.000
Επιταγές σε καθυστέρηση 0 128.000 0 0
Προβλέψεις απαιτήσεων -803.123 -803.123 -711.538 0
Απαιτήσεις από κατασκευαστικά 1.012.492 1.350.493 0 0
Σύνολο 3.988.901 5.128.623 3.427.911 4.403.324
Λοιπές Απαιτήσεις
Ποσά σε € 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014
Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη 0 0 0 0
Επισφαλείς-Επίδικοι χρεώστες 279.144 840.383 279.144 840.383
Χρεώστες διάφοροι 929.008 1.173.869 257.095 308.120
Προβλέψεις απαιτήσεων -279.144 0 -279.144 0
Λογ. ∆ιαχειρισης και προκαταβολών 31.672 30.581 2.698 3.489
Σύνολο 960.680 2.044.833 259.793 1.151.993

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.949.581 7.173.456 3.687.703 5.555.317

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Το σύνολο των εν λόγω απαιτήσεων είναι βραχυπρόθεσµης λήξης. Η εύλογη αξία αυτών των 

βραχυπρόθεσµων χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων δεν προσδιορίζεται 

ανεξάρτητα, καθώς η λογιστική αξία θεωρείται πως προσεγγίζει την εύλογη αξία τους.  

Επιπλέον ορισµένες από τις απαιτήσεις που δεν έχουν υποστεί αποµείωση βρίσκονται σε 

καθυστέρηση. 

Η  ∆ιοίκηση του Οµίλου εξετάζει επί συνεχούς βάσης τις εµπορικές απαιτήσεις µε αυστηρά 

κριτήρια και στα πλαίσια αυτά δεν κρίθηκε σκόπιµη η δηµιουργία πρόσθετης πρόβλεψης των 

παραπάνω απαιτήσεων. 

Η χρονική απεικόνιση των εµπορικών απαιτήσεων του Οµίλου και της Εταιρείας κατά την 

31/12/2015 έχει ως εξής: 

 

Ποσά σε € 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

Ληξηπρόθεσµα αλλά όχι αποµειωµένα 2.195.247 2.195.247 0 0
Λιγότερο από 3 µήνες 214.954 240.024 225.399 624.526
Μεταξύ 3 και 6 µηνών 609.745 772.916 1.034.130 477.415
Μεταξύ 6 µηνών και 1 έτους 127.425 848.225 124.371 896.188
Μεγαλύτερη του έτους 841.530 1.072.212 2.044.011 2.405.195
Σύνολο 3.988.901 5.128.623 3.427.911 4.403.324

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

5.11  Προκαταβολές 

 

Οι προκαταβολές του Οµίλου και της Εταιρείας, αναλύονται ως εξής: 

 

Ποσά σε € 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014
Χρεωστικά προµηθευτών 238.369 183.320 238.369 160.024
Σύνολο 238.369 183.320 238.369 160.024

ΕΤΑΙΡΕΙΑΟΜΙΛΟΣ

 

 

5.12 Μεταβατικοί λογαριασµοί 

 

Ποσά σε € 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014
 Έξοδα εποµένων χρήσεων 199.055 235.807 118.181 92.754
 Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 0 4.833 0 4.833
Σύνολο 199.055 240.640 118.181 97.587

ΕΤΑΙΡΕΙΑΟΜΙΛΟΣ
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5.13  Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

 
Τα διαθέσιµα αντιπροσωπεύουν µετρητά στα ταµεία του Οµίλου και της Εταιρείας και 

τραπεζικές καταθέσεις διαθέσιµες σε πρώτη ζήτηση. 

Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ταµειακών διαθεσίµων του Οµίλου και της Εταιρείας 

έχουν ως ακολούθως: 

 

Ποσά σε € 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014
Ταµείο 749.363 533.205 720.716 289.270
Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας 3.426.936 2.514.404 2.411.359 1.390.383
Σύνολο 4.176.300 3.047.608 3.132.075 1.679.654

ΕΤΑΙΡΕΙΑΟΜΙΛΟΣ

 

 

5.14  Ίδια Κεφάλαια 

 
 Αναλυτικά η εξέλιξη του Μετοχικού κεφαλαίου και του αριθµού των µετοχών έχει ως εξής: 

 

Ποσά σε € Μετοχικό κεφάλαιο
∆ιαφορά υπέρ το 

άρτιο Σύνολο

Υπόλοιπο 1η Ιανουαρίου 2014 12.065.765 13.288.555 25.354.320

Υπόλοιπο 31η ∆εκεµβρίου 2014 12.065.765 13.288.555 25.354.320

Υπόλοιπο 1η Ιανουαρίου 2015 12.065.765 13.288.555 25.354.320

Υπόλοιπο 31η ∆εκεµβρίου 2015 12.065.765 13.288.555 25.354.320

Μετοχές

Υπόλοιπο 1η Ιανουαρίου 2014 40.219.218

Υπόλοιπο 31η ∆εκεµβρίου 2014 40.219.218

Μετοχές

Υπόλοιπο 1η Ιανουαρίου 2015 40.219.218

Υπόλοιπο 31η ∆εκεµβρίου 2015 40.219.218  
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5.15 Ανάλυση Αποθεµατικών 

 

Ποσά σε €
ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

Τακτικό αποθεµατικο 1.967.406 1.967.406 1.872.626 1.872.626
Έκτακτα αποθεµατικά 1.667.836 1.667.836 1.643.452 1.643.452
Αφορολόγητα αποθεµατικά 103.444 103.444 83.458 83.458
Σύνολο 3.738.687 3.738.687 3.599.536 3.599.536

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

5.16 ∆ανειακές Υποχρεώσεις 

 

Ποσά σε €
Μακροπρόθεσµες δανειακές Υποχρεώσεις 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014
Τραπεζικός ∆ανεισµός 11.061.097 12.613.664 11.061.097 12.613.664
Σύνολο 11.061.097 12.613.664 11.061.097 12.613.664

Βραχυπρόθεσµες δανειακές Υποχρεώσεις 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014
Τραπεζικός ∆ανεισµός 5.802.208 8.465.042 4.585.814 6.084.126
Σύνολο 5.802.208 8.465.042 4.585.814 6.084.126

Σύνολα 16.863.305 21.078.705 15.646.911 18.697.790

ΟΜΙΛΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

Η ληκτότητα των δανειακών υποχρεώσεων την 31η ∆εκεµβρίου 2015 για τον Όµιλο και την 

Εταιρεία αναλύεται ως εξής: 

 

Ποσά σε €

Κατά την 31/12/2015 Μέχρι 1 έτος
Από 1 έως και 

2 έτη
Από 2 έως και 5 έτη Πάνω από 5 έτη

∆άνεια 3.546.989 2.747.779 4.828.168 5.740.369 

Ποσά σε €

Κατά την 31/12/2015 Μέχρι 1 έτος
Από 1 έως και 

2 έτη
Από 2 έως και 5 έτη Πάνω από 5 έτη

∆άνεια 3.030.595 2.047.779 4.828.168 5.740.369 

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ∆ΑΝΕΙΩΝ

Ποσά σε €

Κατά την 31/12/2014 Μέχρι 1 έτος
Από 1 έως και 2 

έτη
Από 2 έως και 5 έτη Πάνω από 5 έτη

∆άνεια 4.937.176 3.276.221 5.493.542 7.371.766 

Ποσά σε €

Κατά την 31/12/2014 Μέχρι 1 έτος
Από 1 έως και 2 

έτη
Από 2 έως και 5 έτη Πάνω από 5 έτη

∆άνεια 4.547.820 2.009.633 4.768.572 7.371.766 

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Ο Οµολογιούχος ∆ανειστής της από 19/7/2006 σύµβασης οµολογιακού δανείου ποσού 

10.000.000,00€, δεδοµένου ότι η Εταιρεία δεν καλύπτει το προβλεπόµενο όριο του 

χρηµοτοοικονοµικού δείκτη «κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων προς χρεωστικούς 

τόκους », συναινεί στη µη µέτρηση του συγκεκριµένου δείκτη και παραιτείται από τα 

δικαιώµατα που απορρέουν από την εν λόγω σύµβαση λόγω της προβλεπόµενης µη τήρησης 

του ως άνω δείκτη, σύµφωνα µε επιστολή του, µε ισχύ µέχρι την 31/12/2016. Οι ηµεροµηνίες 

αποπληρωµής των οµολογιακών δανείων έχουν ως εξής: 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΑΞΙΑ
21/1/2016 360.000
21/7/2016 360.000
21/1/2017 360.000
21/7/2017 360.000
21/1/2018 360.000
21/7/2018 360.000
21/1/2019 360.000
21/7/2019 360.000
21/1/2020 360.000
21/7/2020 140.000

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ∆ΑΝΕΙΟ ΑΞΙΑΣ € 10.000.000,00

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΑΞΙΑ
11/4/2016 180.000
11/10/2016 180.000
11/4/2017 180.000
11/10/2017 180.000
11/4/2018 180.000
11/10/2018 180.000
11/4/2019 180.000
11/10/2019 180.000
11/4/2020 180.000
11/10/2020 180.000
11/4/2021 180.000
11/10/2021 180.000
11/4/2022 180.000
11/10/2022 600.000

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ∆ΑΝΕΙΟ ΑΞΙΑΣ € 6.000.000,00
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΑΞΙΑ
18/2/2016 117.213
18/5/2016 118.268
18/8/2016 119.332
18/11/2016 120.406
18/2/2017 121.490
18/5/2017 122.583
18/8/2017 123.687
18/11/2017 124.800
18/2/2018 125.923
18/5/2018 127.056
18/8/2018 128.200
18/11/2018 129.354
18/2/2019 130.518
18/5/2019 131.693
18/8/2019 132.878
18/11/2019 134.074
18/2/2020 135.281
18/5/2020 136.498
18/8/2020 137.727
18/11/2020 138.966
18/2/2021 140.217
18/5/2021 141.479
18/8/2021 142.752
18/11/2021 144.037
18/2/2022 145.334
18/5/2022 146.642
18/8/2022 147.961
18/11/2022 149.293
18/2/2023 150.637
18/5/2023 151.993
18/8/2023 153.360
18/11/2023 154.741
18/2/2024 156.133
18/5/2024 157.539
18/8/2024 158.957
18/11/2024 160.387
18/2/2025 161.831
18/5/2025 163.287
18/8/2025 164.757
18/11/2025 166.240
18/2/2026 167.736
18/5/2026 169.246
18/8/2026 170.769
18/11/2026 172.306

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ∆ΑΝΕΙΟ ΑΞΙΑΣ € 9.200.000,00
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5.17  Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

 
Η υποχρέωση προς τα πρόσωπα που εργάζονται στην Εταιρεία και τον Όµιλο, για την 

µελλοντική καταβολή παροχών ανάλογα µε το χρόνο της προϋπηρεσίας του καθενός, 

προσµετράται και απεικονίζεται µε βάση το αναµενόµενο να καταβληθεί δεδουλευµένο 

δικαίωµα του κάθε εργαζοµένου, κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, προεξοφλούµενο 

στην παρούσα του αξία, σε σχέση µε τον προβλεπόµενο χρόνο καταβολής του. 

 

31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

Υπόλοιπο Έναρξης Υποχρέωσης καταχωρούµενη 
στην Κατάσταση Οικονοµικής θέσης 

(617.266) (537.523) (591.220) (513.077)

Καθαρό έξοδο χρήσης (141.839) (65.760) (141.625) (64.159)

Αναλογιστικά κέρδη/ζηµιές (29.996) (32.361) (29.996) (32.361)
Σύνολο (171.835) (98.121) (171.621) (96.520)
Επιπλέον Καταβολές 133.652 18.378 107.605 18.378 
Κόστος Επιβάρυνσης 0 0 0 0 
Σύνολο (38.183) (79.744) (64.016) (78.143)

Υπόλοιπο Λήξης Υποχρέωσης καταχωρούµενη 
στην Κατάσταση Οικονοµικής θέσης 

(655.449) (617.266) (655.236) (591.220)

OMIΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

01.01 - 
31.12.2015

01.01 - 
31.12.2014

01.01 - 
31.12.2015

01.01 - 
31.12.2014

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 55.679 49.229 55.466 47.628

Καθαρό Κόστος Τόκων Καθορισένης Παροχής 12.416 18.471 12.416 18.471

Επίδραση Περικοπής/∆ιακανονισµού/Τερµατικές παροχές 73.744 -1.939 73.744 -1.939

Καθαρό έξοδο χρήσης 141.839 65.760 141.625 64.159

OMIΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

Οι σηµαντικότερες οικονοµικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν κατά τις δύο ηµεροµηνίες 

αποτίµησης είναι οι εξής: 

 

01.01 - 
31.12.2015

01.01 - 
31.12.2014

Επιτόκιο προεξόφλησης 2,00% 2,10%
Μέση ετήσια µακροχρόνια αύξηση µισθολογίου 2,50% 2,50%
Μέσος ετήσιος ρυθµός µακρ/νιας αύξησης πληθωρισµού 2,00% 2,00%  
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5.18  Λοιπές Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 

 

Ποσά σε € 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014
Εγγυήσεις ενοικίων 100.580 101.678 101.000 102.098
Προβλέψεις 216.674 216.920 190.000 190.000
Σύνολο 317.255 318.597 291.000 292.098

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 

5.19  Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

 
Τα υπόλοιπα προµηθευτών και λοιπών συναφών υποχρεώσεων του Οµίλου και της Εταιρείας 

αναλύονται ως εξής: 

Ποσά σε € 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014
Υποχρεώσεις σε προµηθευτές 3.944.462 2.466.143 3.678.202 2.022.535
Επιταγές πληρωτέες 792.978 946.258 792.978 766.541
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 1.012.249 806.134 949.012 704.298
Υποχρεώσεις προς ασφαλιστικούς οργανισµούς 376.278 396.275 313.401 325.626
Προκαταβολές πελατών 218.421 192.873 218.421 192.873
Λοιποί πιστωτές 343.005 111.812 265.748 726.179
Σύνολο 6.687.393 4.919.494 6.217.763 4.738.052

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

5.20 Μεταβατικοί λογαριασµοί 

 

Ποσά σε € 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014
 Έξοδα χρήσεως δουλευµένα 321.504 291.050 281.295 244.239
Επιχορηγήσεις 1.256.042 1.293.674 0 0
Λοιποί µεταβατικοί παθητικού 116 0 0 0
Σύνολο 1.577.661 1.584.724 281.295 244.239

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

5.21 Κύκλος Εργασιών 

 

Η ανάλυση του κύκλου εργασιών του Οµίλου και της Εταιρείας για την τρέχουσα και 

προηγούµενη χρήση έχει ως εξής: 

 

Ποσά σε €
01.01 - 

31.12.2015
01.01 - 

31.12.2014
01.01 - 

31.12.2015
01.01 - 

31.12.2014
Έσοδα από εκτέλεση συµβάσεων κατασκευής 
έργων 0 1.652.845 0 0

Έσοδα από εµπορία 32.501.644 33.586.861 29.805.629 30.635.310
Έσοδα από πωλήσεις προϊόντων 863.131 853.651 25.676 27.926
Έσοδα από επισκευές και λοιπές παροχές 
υπηρεσιών 5.224 14.407 5.224 14.407
Πωλήσεις άχρηστου υλικού και λοιπών 
αποθεµάτων 8.883 8.357 8.883 8.357

Σύνολο 33.378.883 36.116.122 29.845.412 30.686.001

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ
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5.22 Ανάλυση Εξόδων ανά κατηγορία 

 
Το κόστος λειτουργιών του Οµίλου και της Εταιρείας κατά τις ηµεροµηνίες 31 ∆εκεµβρίου 

2015 και 2014  διαµορφώθηκε όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Έξοδα ανά κατηγορία

Ποσά σε €
Κόστος 

Πωληθέντων
Έξοδα 

διάθεσης
Έξοδα 

διοίκησης Σύνολο
Κόστος 

Πωληθέντων
Έξοδα 

διάθεσης
Έξοδα 

διοίκησης Σύνολο

Αµοιβές & λοιπές παροχές εργαζοµένων 12.320 5.990.025 1.226.757 7.229.101 46.447 6.013.014 1.289.801 7.349.263

Κόστος αποθεµάτων αναγνωρισµένο ως έξοδο 15.406.352 0 0 15.406.352 16.210.038 0 0 16.210.038
Αποσβέσεις 116.987 1.231.455 113.587 1.462.029 116.987 1.318.691 111.050 1.546.729

∆ικαιώµατα χρήσης(Royalties) 0 932.069 447 932.517 0 1.154.028 60 1.154.088

Αµοιβές & έξοδα Υπεργολάβων 10.600 9.948 0 20.548 0 10.637 2.084 12.721

Λοιπές αµοιβές & έξοδα  τρίτων 71.534 1.778.112 447.531 2.297.176 203.937 1.812.363 482.176 2.498.476

Aµοιβές ∆Σ 0 0 466.200 466.200 0 0 132.833 132.833

Ασφάλιστρα 3.322 73.314 35.576 112.211 6.315 74.994 37.744 119.053

Ενοίκια 44.060 2.981.011 71.503 3.096.574 39.339 3.220.057 75.398 3.334.794

Επισκευές Συντηρήσεις 2.330 128.855 13.744 144.928 2.978 120.925 18.402 142.305

Λοιπές παροχές  τρίτων 21.191 630.964 57.841 709.995 19.595 610.101 39.294 668.989

Έξοδα διαφήµισης 0 493.920 9.701 503.621 0 617.388 12.549 629.937

Λοιπά διάφορα έξοδα 2.416 597.354 169.759 769.528 16.394 642.908 188.270 847.572

Σύνολο 15.691.112 14.847.026 2.612.645 33.150.783 16.662.030 15.595.105 2.389.661 34.646.797

Ο ΟΜΙΛΟΣ Ο ΟΜΙΛΟΣ

01.01 - 31.12.2015 01.01 - 31.12.2014

 

 

Έξοδα ανά κατηγορία

Ποσά σε €
Κόστος 

Πωληθέντων
Έξοδα 

διάθεσης
Έξοδα 

διοίκησης Σύνολο
Κόστος 

Πωληθέντων
Έξοδα 

διάθεσης
Έξοδα 

διοίκησης Σύνολο

Αµοιβές & λοιπές παροχές εργαζοµένων 0 5.409.470 1.057.890 6.467.360 0 5.349.256 1.083.389 6.432.645
Κόστος αποθεµάτων αναγνωρισµένο ως έξοδο 15.137.260 0 0 15.137.260 15.368.608 0 0 15.368.608
Αποσβέσεις 0 1.011.118 45.903 1.057.021 0 1.057.747 39.370 1.097.117

∆ικαιώµατα χρήσης(Royalties) 0 860.472 447 860.919 0 868.143 60 868.203
Λοιπές αµοιβές & έξοδα  τρίτων 0 1.483.179 269.122 1.752.302 0 1.504.821 278.212 1.783.032
Aµοιβές ∆Σ 0 0 466.200 466.200 0 0 132.833 132.833

Ασφάλιστρα 0 64.931 7.177 72.108 0 64.056 12.171 76.227

Ενοίκια 0 1.896.672 60.000 1.956.672 0 1.966.150 60.100 2.026.250

Επισκευές Συντηρήσεις 0 121.308 2.833 124.142 0 107.725 1.748 109.474

Λοιπές παροχές  τρίτων 0 518.988 5.566 524.553 0 496.403 5.380 501.783
Έξοδα διαφήµισης 0 349.881 9.163 359.044 0 435.732 10.997 446.729

Λοιπά διάφορα έξοδα 0 523.668 129.174 652.842 0 529.820 117.770 647.590

Σύνολο 15.137.260 12.239.687 2.053.476 29.430.423 15.368.608 12.379.854 1.742.030 29.490.491

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01.01 - 31.12.2015 01.01 - 31.12.2014

 

 

5.23 Λοιπά έσοδα και έξοδα εκµετάλλευσης 

 
Τα λοιπά έσοδα και έξοδα εκµετάλλευσης του Οµίλου και της Εταιρείας, αναλύονται ως εξής: 



Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. 

 

Ετήσια Οικονοµική Έκθεση για την χρήση 1/1/2015  έως 31/12/2015                                                      
-112 - 

Ποσά σε €

Άλλα λειτουργικά έσοδα
01.01 - 

31.12.2015
01.01 - 

31.12.2014
01.01 - 

31.12.2015
01.01 - 

31.12.2014
Έσοδα από Επιδοτήσεις 42.392 0 42.392 0 
Αποζηµιώσεις 42.981 710 42.516 495 
Κέρδη Συναλλαγµατικών ∆ιαφορών 281.169 128.828 239.795 103.819 
Έσοδα από Ενοίκια 516.377 343.573 518.897 344.913 
Αποσβέσεις ληφθέντων επιχορηγήσεων 37.633 37.633 0 0 
Λοιπά 90.589 130.975 19.611 114.501 
Έσοδα από διαγραφή υποχρεώσεων 0 1.369 0 0 
Έσοδα από αχρησιµοποίητες προβλέψεις 16.811 21.128 0 0 
Κέρδη από πώληση παγίων 122 22.994 0 244 
Σύνολο 1.028.074 687.209 863.212 563.972 

Άλλα λειτουργικά έξοδα 
Ζηµιές συναλλαγµατικών διαφορών (165.322) (84.974) (116.720) (30.611)
∆ιαγραφή απαιτήσεων (83.303) (549.046) (83.303) (473.292)
Πρόβλεψη Επισφαλών Απαιτήσεων (279.144) (290.577) (990.682) 0 
∆ιαγραφές Ενσώµατων Ακινητοποιήσεων (400.550) (12.032) 0 (2.751)
Λοιπά (87.924) (61.608) (27.875) (20.445)
Λοιποί φόροι (146) (144) 0 0 
Φορολογικά πρόστιµα & προσαυξήσεις (2.044) (249.869) 0 (1.429)
Σύνολο (1.018.432) (1.248.250) (1.218.581) (528.528)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ

 

 

Το κονδύλι φορολογικά πρόστιµα  και προσαυξήσεις για τον όµιλο στη χρήση 2014 αφορά στις 

προσαυξήσεις του φορολογικού ελέγχου που διενεργήθηκε στην εταιρεία του οµίλου 

«Ιωάννης Κλουκίνας-Ιωάννης Λάππας Ανώνυµη Τεχνική Εταιρεία» για τις χρήσεις 2008 και 

2009.  

 

5.24 Αποµείωση ενσώµατων & άϋλων στοιχείων 

 
Ποσά σε €
Κέρδη /Ζηµιές από αναπροσαρµογή περιουσιακών 
στοιχείων

01.01 - 
31.12.2015

01.01 - 
31.12.2014

01.01 - 
31.12.2015

01.01 - 
31.12.2014

Κέρδη /Ζηµιές από αναπροσαρµογή περιουσιακών στοιχείων 120.000 30.000 120.000 30.000 

Σύνολο 120.000 30.000 120.000 30.000 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

Τα αποτελέσµατα της χρήσης αυξήθηκαν κατά € 120.000 από την αναπροσαρµογή της αξίας 

του επενδυτικού ακινήτου στην εύλογη αξία βάση εκτίµησης των ορκωτών εκτιµητών, ενώ 

στην προηγούµενη χρήση είχαν αυξηθεί κατά ποσό € 30.000.  

 

5.25 Χρηµατοοικονοµικό Κόστος 

 

Τα χρηµατοοικονοµικά έσοδα και έξοδα του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
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Ποσά σε €
01.01 - 

31.12.2015
01.01 - 

31.12.2014
01.01 - 

31.12.2015
01.01 - 

31.12.2014
Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα 
-Τραπεζών 564 2.996 473 0
-Οµόλογα 23.773 30.824 23.773 30.824
-Λοιπά 765 664 0 664

25.101 34.484 24.246 31.488

Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα
 -Τραπεζικά δάνεια -926.206 -970.507 -803.491 -815.129
- Προµήθειες Εγγυητικών Επιστολών -45.415 -43.616 -23.701 -20.954
 - Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις 0 -5.545 0 -5.545
- Λοιπά -124.731 -132.472 -138.798 -107.772

-1.096.351 -1.152.140 -965.990 -949.401

Καθαρό Χρηµατοοικονοµικό Κόστος -1.071.250 -1.117.657 -941.744 -917.913

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 

5.26 Φόρος εισοδήµατος 

 
Με το άρθρο 1 παρ. 4, του ν. 4334/2015 από το φορολογικό έτος 2015 ο συντελεστής 

φορολογίας των κερδών από επιχειρηµατική δραστηριότητα των νοµικών προσώπων που είναι 

φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας αυξήθηκε από 26% σε 29% και η προκαταβολή του φόρου 

εισοδήµατος αυξήθηκε από 80% σε 100%. 

 
Ο Όµιλος υπόκειται σε διάφορους συντελεστές φόρου εισοδήµατος ανάλογα µε την χώρα των 

εγκαταστάσεων του. Οι συντελεστές φόρου εισοδήµατος των εκµεταλεύσεων εξωτερικού, 

ειδικότερα Ρουµανία, Βουλγαρία, Σκόπια , Αλβανία , Σερβία και Σλοβενία είναι 16%, 10%, 10% 

, 15% , 15% και 17% αντίστοιχα. 

 

Ο αναβαλλόµενος φόρος, που προέκυψε επί των προσωρινών διαφορών, έχει υπολογιστεί 

βάσει των φορολογικών συντελεστών, που θα ισχύουν κατά την περίοδο διακανονισµού της 

φορολογικής απαίτησης ή υποχρέωσης και σύµφωνα µε τους φορολογικούς συντελεστές που 

ισχύουν την ηµεροµηνία του ισολογισµού.  

 

Η συνολική σχηµατησθείσα πρόβλεψη του Οµίλου για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

ανέρχεται σε € 216.674,40 και απεικονίζεται στην Κατάσταση Οικονοµικής θέσης στο κονδύλι 

«Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις». 

 

Ποσά σε €
01.01 - 

31.12.2015
01.01 - 

31.12.2014
01.01 - 

31.12.2015
01.01 - 

31.12.2014

Φόρος εισοδήµατος 1.057 1.031 0 0

Αναβαλλόµενος φόρος 97.678 -987.811 88.850 -1.022.410

∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου 0 47.812 0 0
Σύνολο 98.736 -938.968 88.850 -1.022.410

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ
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Ο φόρος επί των κερδών προ φόρων της εταιρίας διαφέρει από το θεωρητικό ποσό το οποίο 

θα προέκυπτε αν χρησιµοποιούσαµε τον µέσο σταθµικό φορολογικό συντελεστή της χώρας 

προέλευσης της εταιρίας, ως εξής: 

 

Κέρδη/ (Ζηµίες) προ φόρων (763.159 ) (3.084.813 ) (811.776 ) (3.090.661 )
-µείον/πλέον: Προσωρινές διαφορές στα 
έσοδα

(1.462.013 ) (5.401.253 ) (1.824.553 ) (4.369.383 )

-πλέον/µείον: Προσωρινές διαφορές στις 
δαπάνες

1.622.155 2.974.140 1.915.954 2.124.665

Προσαρµογές στο φόρο για 
εισοδήµατα που δεν υπόκεινται σε 
φορολογία
 - Αφορολόγητα Εισοδήµατα 0 0 0 0
- ∆ιαφορές στα έσοδα (1.255.080 ) (10.138.619 ) (1.255.080 ) (9.523.301 )
 - Κέρδος από απόκτηση εταιρείας 0 0 0 0
- Λοιπές προσαρµογές 0 0 0 0
Προσαρµογές στο φόρο για Έξοδα 
που δεν εκπίπτουν για 
φορολογικούς σκοπούς
- ∆ιαφορές στις δαπάνες 1.720.387 6.031.410 1.720.387 5.535.866
- Μη Εκπιπτώµενες ∆απάνες 190.326 3.424.313 125.237 3.139.285
Συµψιφισµός ζηµιών 
προηγούµενων χρήσεων

(42.427 ) 6.205.137 (6.177.064 ) 0

10.189 10.315 (6.306.896 ) (6.183.528 )
Συντελεστής Φόρου (Μέσος 
συντελεστής για τον Όµιλο)

29% 26% 29% 26%

Αναµενόµενη ∆απάνη Φόρου 1.057 1.031 0 0

Προσαρµογές στο φόρο για µεταβολή 
στον συντελεστή 

157.933 0 113.179 0

Αναγνώριση αναβαλλόµενου φόρου από 
φορολογικές ζηµιές

(6.963 ) (1.618.885 ) 0 (1.606.037 )

Φόρος προσωρινών διαφορών (46.532 ) 631.074 (26.506 ) 583.627
Προβλέψεις και δαπανες πρόσθετων 
φορολογικών υποχρεώσεων

(6.759 ) 47.812 2.177 0

Πραγµατική ∆απάνη Φόρου 98.736 (938.968 ) 88.850 (1.022.410 )

Αναλύεται σε:
Τρέχων Φόρος χρήσης 1.057 48.843 0 0
Αναβαλλόµενο Φορο 97.678 (987.811 ) 88.850 (1.022.410 )

ΕΤΑΙΡΕΙΑΟΜΙΛΟΣ
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5.27  Ταµιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 

 

Ποσά σε €
01.01 - 

31.12.2015
01.01 - 

31.12.2014
01.01 - 

31.12.2015
01.01 - 

31.12.2014

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη Περιόδου πρό Φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες)
(111.332) (2.745.572) (118.605) (3.122.481)

Κέρδη Περιόδου πρό Φόρων (διακοπείσες δραστηριότητες) (651.827) (339.241) (693.171) 31.820 
Προσαρµογές στα Κέρδη για:

Αποσβέσεις 1.367.583 1.417.093 1.057.021 1.097.117 
Προβλέψεις 1.009.178 (1.191.442) 323.700 (1.472.692)
∆ιαγραφή υπεραξίας κατά την εξαγορά 0 
Συναλλαγµατικές διαφορές (66.512) (380) (71.716) (9.177)
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (37.633) (37.633) 0 0 
Αποµειώσεις ενσώµατων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων (120.000) (14.281) (120.000) (23.562)
Αποµειώσεις υπεραξίας 2.964.471 2.964.471 
Κέρδη / ζηµιές από αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων (εύλογης αξίας µέσω 
αποτελεσµάτων) 49.651 0 49.651 0 
Κέρδη/ζηµίες από πώληση παγίων 10.258 (22.994) 0 (244)
Κέρδη/ζηµίες από συγγενείς εταιρείες 0 (59.031) 0 0 
Αποµείωση συµµετοχών θυγατρικών εταιρειών 0 0 0 469.230 
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα (25.101) (34.484) (24.246) (31.488)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 1.087.632 1.141.963 965.990 949.401 
Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης
(Αύξηση) / µείωση αποθεµάτων (198.688) 280.324 (249.031) 337.697 
(Αύξηση) / µείωση απαιτήσεων (772.913) 1.555.002 691.488 678.933 
Αύξηση / (µείωση) υποχρεώσεων - πλήν δανεισµού 2.891.616 (1.417.583) 1.537.596 356.801 
Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 4.431.912 1.496.212 3.348.677 2.225.826 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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6. Πρόσθετες πληροφορίες και διευκρινήσεις επί των ετήσιων οικονοµικών 
καταστάσεων 

 
6.1.1 Πληροφορίες σχετικά µε ενδεχόµενες υποχρεώσεις 
 

Επίδικες Υποθέσεις 

Η Εταιρεία, ως εκµισθώτρια ακινήτου, είχε επίδικη απαίτηση από µισθώτρια ανώνυµη εταιρεία 

για διαφορές µισθωµάτων ποσού € 1.340.383. Σε συµµόρφωση µε την εκδοθείσα εφετειακή 

απόφαση, εν αναµονή της συζήτησης της αναίρεσης της µισθώτριας εταιρείας ενώπιον του 

Αρείου Πάγου και της σχετικής έκδοσης απόφασης, κατεβλήθη στην Εταιρεία µέρος του 

οφειλόµενου ποσού, και ειδικότερα το ποσό των € 500.000,00. Η υπόθεση συζητήθηκε εν 

συνεχεία ενώπιον του Αρείου Πάγου επί της ουσίας και εξεδόθη σχετικώς η υπ’ αριθµ. 

1656/25.07.2014 απόφαση του Αρείου Πάγου η οποία όρισε ότι αναπροσαρµόζεται το µηνιαίο 

µίσθωµα του επίδικου ακινήτου για το επί της επίδοσης της αγωγής (4.7.2003) και στο εξής 

χρονικό διάστηµα στο ποσό των € 29.000. Επί τη βάσει της αποφάσεως αυτής οι καταβλητέες 

προς την Εταιρεία διαφορές µισθωµάτων ανέρχονταν κατά την 30.06.2014 στο ποσό των € 

988.022, εκ των οποίων έχει ήδη καταβληθεί στην Εταιρεία, ως ανωτέρω αναφέρεται, το ποσό 

των € 500.000,00. Με συνυπολογισµό των καταβλητέων προς την Εταιρεία διαφορών 

µισθωµάτων και εγγυήσεως καθώς και των µισθωµάτων των µηνών ∆εκεµβρίου 2014 έως και 

Μαρτίου 2015, οι καταβλητέες προς την Εταιρεία διαφορές ανέρχονταν, µέχρι και τον Μάρτιο 

2015, στο ποσό των Ευρώ 1.189.023,18, εκ των οποίων έχει ήδη καταβληθεί στην Εταιρεία το 

ποσό των € 500.000,00, συνεπώς η Εταιρεία διατηρούσε, κατά τον Μάρτιο 2015, απαίτηση 

ποσού € 689.023,18. Η αντίδικος εταιρεία, επικαλούµενη διαφορετική ερµηνεία της 

αποφάσεως του Αρείου Πάγου και διαφορετικό υπολογισµό των καταβλητέων διαφορών 

µισθωµάτων, των ετήσιων αναπροσαρµογών και της εγγυήσεως, δήλωσε προς την Εταιρεία 

ότι ουδέν οφείλει και αντιθέτως θεωρεί ότι διατηρεί απαίτηση κατά της Εταιρείας ποσού € 

219.267,25.  

Κατόπιν αιτήσεως της Εταιρείας εξεδόθη την 27.4.2015 διαταγή πληρωµής κατά της 

µισθώτριας εταιρείας µε την οποία εκλήθη η µισθώτρια όπως καταβάλλει στην Εταιρεία το 

ποσό των € 689.023,18 κατά κεφάλαιο, πλέον τόκων και εξόδων. Η καθ’ ης εταιρεία άσκησε 

ανακοπή και αίτηση αναστολής κατά της διαταγής πληρωµής οι οποίες έχουν προσδιοριστεί 

προς συζήτηση ενώπιον του ΜΠΑ κατά την δικάσιµο της 22.4.2016. Κατόπιν της κοινοποίησης 

της διαταγής πληρωµής στη µισθώτρια µετά επιταγής προς πληρωµή συνολικού ποσού € 

716.844,29, και απορρίψεως σχετικού αιτήµατος της µισθώτριας εταιρείας περί χορήγησης 
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προσωρινής διαταγής αναστολής εκτέλεσης της εκδοθείσας διαταγής πληρωµής, η µισθώτρια 

εταιρεία κατέβαλε την 21.5.2015 το ποσό των  € 716.844,29 για επιδικασθέν κεφάλαιο, 

τόκους και δικαστικά έξοδα, µε επιφύλαξη κάθε δικαιώµατός της και εµµένοντας στην 

ασκηθείσα ανακοπή κατά της διαταγής πληρωµής. Η εκτίµηση του νοµικού συµβούλου είναι 

ότι θα δικαιωθεί η Εταιρεία. 

 

Η Εταιρεία διατηρούσε απαίτηση ποσού € 1.996.680,95 κατά της εταιρίας «ΚΟΥΚΟΥ Α.Ε.», εκ 

των οποίων α) το ποσό των € 766.888,39 αντιστοιχεί σε ακάλυπτες επιταγές και β) το ποσό 

των € 1.229.792,56 σε ανοικτό υπόλοιπο. Κατόπιν (α) της κατάρτισης από την οφειλέτρια 

εταιρία «ΚΟΥΚΟΥ Α.Ε.»  συµφωνίας συνδιαλλαγής µε την πλειοψηφία των πιστωτών της και 

(β) της υποβολής αιτήσεως από την ίδια περί επικύρωσης της συµφωνίας αυτής συνδιαλλαγής, 

εξεδόθη η υπ’ αριθµ. 32.523/2011 απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης η 

οποία επικυρώνει την από 6.9.2011 συµφωνία συνδιαλλαγής της εταιρίας «ΚΟΥΚΟΥ Α.Ε.» και 

των συµβληθέντων πιστωτών της. Μεταξύ των συµβληθέντων πιστωτών της περιλαµβάνεται 

και η Εταιρία «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ». Οι 

βασικοί όροι της καταρτισθείσας συµφωνίας συνδιαλλαγής της οφειλέτριας εταιρίας «ΚΟΥΚΟΥ 

Α.Ε.» και της Εταιρείας, έχουν ως εξής:  

α) Τα συµβαλλόµενα µέρη αναγνώρισαν ότι οι απαιτήσεις της Εταιρείας κατά της εταιρείας 

«ΚΟΥΚΟΥ Α.Ε.» ανέρχονταν στο ποσό των €1.996.680,95, κατά τις ανωτέρω αναφερόµενες 

διακρίσεις, και συµφώνησαν όπως µειωθούν κατά ποσοστό 50%, ήτοι όπως οι απαιτήσεις της 

Εταιρείας  περιοριστούν στο ποσό των € 998.340,48. Ως προς το ποσό της αποµείωσης, ήτοι 

το ποσό των € 998.340,48 συµφωνήθηκε ότι συνάπτεται συµφωνία άφεσης χρέους της 

Εταιρείας προς την «ΚΟΥΚΟΥ Α.Ε.» και κατά συνέπεια τα αποτελέσµατα του Οµίλου και της 

Εταιρείας επιβαρύνθηκαν µε το παραπάνω ποσό. 

β) Συµφωνήθηκε η εξόφληση του οφειλόµενου ποσού των € 998.340,48 σε µηνιαίες δόσεις, 

κατά τους αναλυτικά αναφερόµενους στη συµφωνία συνδιαλλαγής χρόνους και ποσά. 

γ) Συµφωνήθηκε ότι σε περίπτωση κήρυξης της πτώχευσης της εταιρείας «ΚΟΥΚΟΥ Α.Ε.» ή 

δικαστικής λύσης της συµφωνίας συνδιαλλαγής αναβιώνει αυτοµάτως το ποσό των  € 

998.340,48 για το οποίο συµφωνήθηκε η άφεση χρέους. 

Λόγω της µη τήρησης από την εταιρεία «ΚΟΥΚΟΥ Α.Ε.» των όρων της καταρτισθείσας µε την 

Εταιρεία συµφωνίας συνδιαλλαγής (µη καταβολή των συµφωνηθέντων δόσεων), η Εταιρεία 

κατέθεσε αίτηση ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης περί κήρυξης της 
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λύσης της συµφωνίας συνδιαλλαγής, και επί της αιτήσεως αυτής εξεδόθη απόφαση η οποία 

κηρύσσει τη λύση της συµφωνίας συνδιαλλαγής. Κατά της αποφάσεως αυτής ασκήθηκε έφεση 

από την εταιρεία «ΚΟΥΚΟΥ Α.Ε.» και εκκρεµεί η συζήτησή της.  

Η εταιρεία «ΚΟΥΚΟΥ Α.Ε.» κατέθεσε εν συνεχεία αίτηση πτωχεύσεως και εξεδόθη επ’ αυτής η 

υπ’ αριθµ. 18047/2013 απόφαση του δικαστηρίου, η οποία κήρυξε την ως άνω εταιρεία σε 

κατάσταση πτώχευσης, όρισε ως ηµεροµηνία παύσης πληρωµών την 30.05.2012 και διέταξε 

τη σφράγιση της περιουσίας της εταιρείας «ΚΟΥΚΟΥ Α.Ε.» από την διορισθείσα σύνδικο. Με 

δεδοµένο ότι στη συµφωνία συνδιαλλαγής της «ΚΟΥΚΟΥ Α.Ε.» µε την Εταιρεία υπήρχε όρος 

περί αναβίωσης του συνόλου της απαιτήσεως της Εταιρίας σε περίπτωση κήρυξης πτώχευσης 

της ΚΟΥΚΟΥ Α.Ε., η Εταιρεία ανήγγειλε  στα πλαίσια της διαδικασίας της πτώχευσης την 

απαίτησή της συνολικού ποσού € 2.389.957,28 κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και 

επαληθεύτηκε, στα πλαίσια της διαδικασίας της πτώχευσης, για το σύνολο της απαιτήσεώς της 

αυτής. Η απογραφή της κινητής και ακίνητης περιουσίας της πτωχής εταιρείας είναι ακόµη σε 

εξέλιξη. Συνεκτιµώντας ωστόσο το ύψος των απαιτήσεων των επαληθευθέντων δανειστών 

στην πτώχευση, την αξία της ακίνητης περιουσίας της πτωχής εταιρίας και τις εµπράγµατες 

εξασφαλίσεις υπέρ τρίτων επ’ αυτής, και την απαξιωµένη αξία της κινητής περιουσίας της, 

σύµφωνα και µε την ενηµέρωση του συνδίκου της πτώχευσης κατά τη συνέλευση των 

πιστωτών της Εταιρείας, η εκτίµηση του νοµικού συµβούλου της Εταιρείας είναι ότι η πτωχή 

εταιρεία δεν διαθέτει περιουσιακά στοιχεία ικανά για την ικανοποίηση της απαιτήσεως της 

Εταιρείας.  

 

Η θυγατρική εταιρεία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» διατηρεί απαίτηση κατά της εταιρείας «Πρωτοβουλία Σπετσών Ανώνυµη 

Ξενοδοχειακή Τουριστική Εµπορική Τεχνική ∆ιαχειριστική Εταιρεία» ποσού € 2.266.312,38 

κατά κεφάλαιο, πλέον τόκων και εξόδων, από την εκτέλεση εργολαβικού συµφωνητικού και 

την επέκταση – τροποποίηση αυτού από την ως άνω θυγατρική εταιρεία. Η θυγατρική εταιρεία 

είχε ορίσει διαιτητή, ακολούθησε ο ορισµός διαιτητής από το ∆ικαστήριο για την αντίδικο 

εταιρεία (λόγω άρνησης ορισµού διαιτητή από την αντίδικο), και από κοινού οι δύο διαιτητές 

όρισαν τον επιδιαιτητή, οπότε ολοκληρώθηκε η συγκρότηση του ∆ιαιτητικού ∆ικαστηρίου. Την 

3.3.2015 κατατέθηκε ενώπιον του ∆ιαιτητικού ∆ικαστηρίου η από 3.3.2015 ανταγωγή της 

αντιδίκου εταιρείας κατά της Εταιρείας µε την οποία αιτείται η τελευταία όπως της καταβληθεί 

το συνολικό ποσό των € 4.079.191,60 για επικαλούµενη αντισυµβατική συµπεριφορά της 
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Εταιρείας (εκπρόθεσµη παράδοση του έργου, ποινικές ρήτρες, απαιτήσεις λόγω ελαττωµάτων 

και κακοτεχνιών του έργου, διαφυγόντα κέρδη κ.λπ.). Ως ηµεροµηνία συζήτησης της αγωγής 

της Εταιρείας και της ανταγωγής της αντιδίκου ενώπιον του ∆ιαιτητικού ∆ικαστηρίου είχε 

οριστεί η 18.05.2015 οπότε και ξεκίνησε η διαδικασία της εξέτασης των µαρτύρων. 

Πραγµατοποιήθηκαν, πέραν της ως άνω ηµεροµηνίας, και επόµενες συνεδριάσεις του 

∆ιαιτητικού ∆ικαστηρίου, κατά τις οποίες συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε η εξέταση των 

µαρτύρων. Λόγω διαφωνίας στα υπό διαιτησία θέµατα µεταξύ των δύο διαιτητών, οι 

τελευταίοι προσέφυγαν, όπως προβλέπεται στη διαιτητική συµφωνία των µερών, στον 

επιδιαιτητή, και αναµένεται η έκδοση της σχετικής απόφασης. Η εκτίµηση του νοµικού 

συµβούλου είναι ότι το ∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο θα δικαιώσει την Εταιρία, δεχόµενο την αγωγή 

της Εταιρείας και απορρίπτοντας την ανταγωγή της αντιδίκου.  

Ο Όµιλος έχει συνολικά σχηµατισµένη πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις ποσού € 1.082 χιλ. 

Σύµφωνα µε επιστολή του Νοµικού Συµβούλου, υπάρχουν αγωγές του Οµίλου κατά τρίτων 

συνολικού ύψους € 6.148 χιλ. περίπου και αγωγές εναντίον του Οµίλου συνολικού ύψους € 

5.392 χιλ. περίπου.  

Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις του νοµικού συµβούλου υφίστανται ισχυρά νοµικά επιχειρήµατα 

περί απορρίψεως της συντριπτικής πλειοψηφίας των αγωγών εναντίον της εταιρείας. 

Περαιτέρω η εκτίµηση της διοίκησης της εταιρείας είναι ότι αναφορικά µε τις υποθέσεις για τις 

οποίες δεν έχει διενεργήσει πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις, η έκβαση των υποθέσεων 

αυτών δεν θα επηρεάσει ουσιωδώς τα αποτελέσµατα της εταιρείας. 

 

6.1.2 Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 
 

Επωνυµία
Χώρα 

Εγκατάστασης
Ανέλεγκτες 

χρήσεις
Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 2010

Κ.Λ.Μ. Α.Τ.Ε. ΕΛΛΑ∆Α 2010

SYSMEROM COM SRL ΡΟΥΜΑΝΙΑ 2007-2014

KLM BULGARIA EOOD ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2005-2014

KLMS COM DOOEL ΣΚΟΠΙΑ 2007-2014

KLSAL LTD ΑΛΒΑΝΙΑ 2007-2014

KLSER COMMERCE LTD ΣΕΡΒΙΑ 2006-2014

KLSLV D.O.O ΣΛΟΒΕΝΙΑ 2006-2014

KLMOL ΜΟΛ∆ΑΒΙΑ 2008-2014  
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Για την µητρική εταιρεία έχει σχηµατισθεί πρόβλεψη για την ανέλεγκτη φορολογική χρήση 

2010 για πρόσθετους φόρους από ενδεχόµενο έλεγχο των φορολογικών αρχών ποσού € 

190.000. Για τις ανέλεγκτες χρήσεις των θυγατρικών του Οµίλου η διοίκηση έχει σχηµατίσει 

πρόβλεψη για πρόσθετους φόρους ποσού € 26.674. 

 

Για τις χρήσεις 2011, 2012, 2013 και 2014 η µητρική εταιρεία Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι. ΛΑΠΠΑΣ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ καθώς και η θυγατρική Κ.Λ.Μ. Α.Τ.Ε έχουν υπαχθεί στο φορολογικό 

έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 

παραγρ. 5 Ν. 2238/1994 και 65Α του Ν. 4172/2013. Για την χρήση 2015 ο έλεγχος αυτός 

βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί µετά 

τη δηµοσίευση των οικονοµικών καταστάσεων χρήσεως 2015. Αν µέχρι την ολοκλήρωση του 

φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιµούµε ότι αυτές 

δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις. 

 

6.1.3 Πληροφορίες σχετικά µε ενδεχόµενες απαιτήσεις 
 
∆εν υφίστανται ενδεχόµενες απαιτήσεις. 

 

6.1.4 Υφιστάµενα εµπράγµατα βάρη 
 
Επί ακινήτων του οµίλου υφίστανται προσηµειώσεις όπως αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

 
Α/Α Περιγραφή Τοποθεσία Εµπράγµατα Βάρη Τράπεζα Ποσό €

2.
Οριζόντιες ιδιοκτησίες κτιρίου 8.525 τ.µ. 
κτισµένου επί οικοπέδου εκτάσεως 
2.731,36 τ.µ. 

Στο ∆ήµο Ταύρο Αττικής, στο Γ οικοδοµικό 
τετράγωνο, επί των οδών Σακελλαρίου και Τεώ

Προσηµειώσεις Υποθήκης την 9.10.2008 "ALPHA Τράπεζα Α.Ε." 9.300.000

3. Οικόπεδο: 619,87 τ.µ Στο ∆ήµο Αθηναίων επί  της οδού Ερµού 47. Προσηµειώσεις Υποθήκης την 20.07.2012 "ALPHA Τράπεζα Α.Ε." 3.000.000

4.

Κτίριο: Υπόγειο 157,87 τ.µ., Ισόγειο: 
604,62 τ.µ., Πατάρι: 313,89 τ.µ., Πρώτος 
όροφος: 221,41 τ.µ. και ∆εύτερος όροφος 
ενβαδού 139,71 τ.µ.

Στο ∆ήµο Αθηναίων επί  της οδού Ερµού 47. 
Προσηµειώσεις Υποθήκης  την 20.07.2012 και 
19.07.2013 και 22.12.2015

"ALPHA Τράπεζα Α.Ε." 14.500.000

5.

Οικόπεδο, άρτιο και οικοδοµήσιµο, µετά 
πάντων των επ’ αυτού κτισµάτων, 
παραρτηµάτων, παρακολουθηµάτων και 
συστατικών αυτού µερών.

Στο ∆ήµο Αθηναίων  επί της οδού Λουδοβίκου 
Παστέρ αριθ. 3.

Προσηµειώσεις Υποθήκης την 17.09.2012 "ALPHA Τράπεζα Α.Ε." 1.500.000

Σύνολο: 29.881.511

"Εθνική Τράπεζα της 
Ελλάδος Α.Ε."

1.581.5111.

Αγροτεµάχιο Άρτιο και Οικοδοµήσιµο 
6.042,33 τ.µ. Ξυλουργικό εργοστάσιο : 
2.669,65 τ.µ.,Υπόγειες δεξαµενές, 
φιλτροµονάδα και σιλό 116,49 τ.µ. 

Στο ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Αγίου Θωµά του ∆ήµου 
Οινοφύτων Νοµού Βοιωτίας στην θέση "ΜΑ∆ΑΡΟ"

Προσηµειώσεις Υποθήκης το έτος 2002 και την 
20.06.2013

 

 

Από το συνολικό ποσό των ανωτέρω προσηµειώσεων για ποσό € 3.581.511 έχουν κινηθεί 

διαδικασίες άρσης αυτών , καθώς τα δάνεια που αφορούν έχουν εξοφληθεί. 
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6.1.5 ∆εσµεύσεις 
 

Εγγυητικές επιστολές 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014
Εγγυητικές επιστολές για εξασφάλιση υποχρεώσεων 1.801.522 1.833.649 1.696.841 1.634.418
Εγγυητικές επιστολές για εξασφάλιση καλής εκτέλεσης 
συµβάσεων µε πελάτες 672.901 1.533.031 0 0

Σύνολο 2.474.423 3.366.680 1.696.841 1.634.418

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 

7. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού και παροχές 
 
Ο αριθµός απασχολούµενου προσωπικού για την Εταιρεία και τον Όµιλο αναλύεται ως εξής:  
 

31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014
Μισθωτοί 402 463 315 345
Hµεροµίσθιοι 21 22 20 21
Σύνολο 423 485 335 366

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ

 

 

Οι παροχές προς το απασχολούµενο προσωπικό για την Εταιρεία και τον Όµιλο αναλύονται ως 

εξής: 

 

Ποσά σε €
01.01 - 

31.12.2015
01.01 - 

31.12.2014
01.01 - 

31.12.2015
01.01 - 

31.12.2014
Μισθοί και ηµεροµίσθια και επιδόµατα 5.657.290 5.744.524 5.092.145 5.077.093

Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης 1.380.925 1.490.828 1.246.006 1.309.864
Αποζηµιώσεις τερµατισµού υπηρεσίας 75.534 18.378 73.744 18.378

Λοιπές παροχές σε εργαζοµένους 42.226 43.940 0 0

Προβλέψεις αποζηµίωσης προσωπικού 73.125 51.594 55.466 27.311
Σύνολο 7.229.101 7.349.263 6.467.360 6.432.645

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ
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8. Ενδοεταιρικές συναλλαγές 
 

Αγορές

Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι. 
ΛΑΠΠΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ
Κ.Λ.Μ. Α.Τ.Ε.

Κ/Ξ ΚΛΜ ΑΕ-
ISTOS ΕΠΕ 

ΕΡΓΟ ΛΑΡΙΣΑ

SYSMEROM 
COM SRL

KLMS COM 
DOOEL

KLM 
BULGARIA 

EOOD
KLSAL LTD

KLSER 
COMMERCE 

LTD

KLSLV 
D.O.O

KLMOL

ΣΥΝΟΛΟ

Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 2.520 0 1.074.710 144.538 179.137 171.423 661.939 209.742 0 2.444.009
Κ.Λ.Μ. Α.Τ.Ε. 40.187 0 0 0 0 0 0 0 0 40.187

Κ/Ξ ΚΛΜ ΑΕ-ISTOS ΕΠΕ ΕΡΓΟ ΛΑΡΙΣΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SYSMEROM COM SRL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KLMS COM DOOEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KLM BULGARIA EOOD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KLSAL LTD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KLSER COMMERCE LTD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KLSLV D.O.O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KLMOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ΣΥΝΟΛΟ 40.187 2.520 0 1.074.710 144.538 179.137 171.423 661.939 209.742 0 2.484.197

Υποχρεώσεις

Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι. 
ΛΑΠΠΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ
Κ.Λ.Μ. Α.Τ.Ε.

Κ/Ξ ΚΛΜ ΑΕ-
ISTOS ΕΠΕ 

ΕΡΓΟ ΛΑΡΙΣΑ

SYSMEROM 
COM SRL

KLMS COM 
DOOEL

KLM 
BULGARIA 

EOOD
KLSAL LTD

KLSER 
COMMERCE 

LTD

KLSLV 
D.O.O

KLMOL
ΣΥΝΟΛΟ

Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 4.048 0 399.428 10.445 745.111 284.342 249.531 892.517 0 2.585.421

Κ.Λ.Μ. Α.Τ.Ε. 420 0 0 0 0 0 0 0 0 420
Κ/Ξ ΚΛΜ ΑΕ-ISTOS ΕΠΕ ΕΡΓΟ ΛΑΡΙΣΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SYSMEROM COM SRL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KLMS COM DOOEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KLM BULGARIA EOOD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KLSAL LTD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KLSER COMMERCE LTD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KLSLV D.O.O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KLMOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ΣΥΝΟΛΟ 420 4.048 0 399.428 10.445 745.111 284.342 249.531 892.517 0 2.585.841

Ενδοεταιρικές Συναλλαγές Ισολογισµού 01.01 - 31.12.2015

A
π

α
ιτ

ή
σ

ει
ς

Ενδοεταιρικές Συναλλαγές Αποτελεσµάτων 01.01 - 31.12.2015

Π
ω

λή
σ

ει
ς
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Αγορές

Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι. 
ΛΑΠΠΑΣ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ-
ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ

Κ.Λ.Μ. Α.Τ.Ε.
Κ/Ξ ΚΛΜ ΑΕ-
ISTOS ΕΠΕ 

ΕΡΓΟ ΛΑΡΙΣΑ

SYSMEROM 
COM SRL

KLMS COM 
DOOEL

KLM 
BULGARIA 

EOOD

KLSAL 
LTD

KLSER 
COMMERCE 

LTD

KLSLV 
D.O.O

KLMOL

ΣΥΝΟΛΟ

Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 2.520 0 1.368.321 156.565 304.137 171.846 555.846 370.833 0 2.930.067

Κ.Λ.Μ. Α.Τ.Ε. 4.298 0 0 0 0 0 0 0 0 4.298

Κ/Ξ ΚΛΜ ΑΕ-ISTOS ΕΠΕ ΕΡΓΟ ΛΑΡΙΣΑ 0 1.493.431 0 0 0 0 0 0 0 1.493.431

SYSMEROM COM SRL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KLMS COM DOOEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KLM BULGARIA EOOD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KLSAL LTD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KLSER COMMERCE LTD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KLSLV D.O.O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KLMOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ΣΥΝΟΛΟ 4.298 1.495.951 0 1.368.321 156.565 304.137 171.846 555.846 370.833 0 4.427.796

Υποχρεώσεις

Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι. 
ΛΑΠΠΑΣ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ-
ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ

Κ.Λ.Μ. Α.Τ.Ε.
Κ/Ξ ΚΛΜ ΑΕ-
ISTOS ΕΠΕ 

ΕΡΓΟ ΛΑΡΙΣΑ

SYSMEROM 
COM SRL

KLMS COM 
DOOEL

KLM 
BULGARIA 

EOOD

KLSAL 
LTD

KLSER 
COMMERCE 

LTD

KLSLV 
D.O.O

KLMOL

ΣΥΝΟΛΟ

Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 3.031 0 374.557 11.122 866.491 385.964 151.594 793.358 0 2.586.117

Κ.Λ.Μ. Α.Τ.Ε. 602.049 0 0 0 0 0 0 0 0 602.049

Κ/Ξ ΚΛΜ ΑΕ-ISTOS ΕΠΕ ΕΡΓΟ ΛΑΡΙΣΑ 0 1.438.046 0 0 0 0 0 0 0 1.438.046

SYSMEROM COM SRL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KLMS COM DOOEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KLM BULGARIA EOOD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KLSAL LTD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KLSER COMMERCE LTD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KLSLV D.O.O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KLMOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ΣΥΝΟΛΟ 602.049 1.441.077 0 374.557 11.122 866.491 385.964 151.594 793.358 0 4.626.212

Π
ω

λ
ή

σ
ει

ς

Ενδοεταιρικές Συναλλαγές Αποτελεσµάτων 01.01 - 31.12.2014

Ενδοεταιρικές Συναλλαγές Ισολογισµού 01.01 - 31.12.2014

A
π

α
ιτ

ή
σ

ει
ς
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Οι παροχές προς τη ∆ιοίκηση σε επίπεδο Οµίλου και Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 
 
Ποσά σε €

Μισθοί και άλλες βραχυπρόθεσµες εργασιακές 
παροχές 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

Μισθοί µελών ∆.Σ. (µισθωτοί) 189.175 191.218 189.175 191.218

Βασικά διευθυντικά στελέχη 81.280 82.139 81.280 82.139

Αµοιβές ∆.Σ. 466.200 132.833 466.200 132.833

Σύνολο 736.655 406.190 736.655 406.190

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ

 
 

Οι απαιτήσεις από τα µέλη της ∆ιοίκησης ανέρχονται στις 31.12.2015 για τον Όµιλο και την 

Εταιρεία στο ποσό των € 994. 

 

9. Κέρδη ανά µετοχή 
 

Τα κέρδη ανά µετοχή υπολογίσθηκαν βάσει µέσου σταθµισµένου αριθµού του συνόλου των 

µετοχών. 

 

Ποσά σε €
01.01 - 

31.12.2015
01.01 - 

31.12.2014

01.01 - 
31.12.2015

01.01 - 
31.12.2014

Κέρδη µετά φόρων (861.895) (2.145.846) (900.626) (2.068.251)
Κέρδη µετά από φόρους (1) (861.895) (2.145.846) (900.626) (2.068.251)

Κατανεµηµένα σε :
Μετόχους της µητρικής (2) (861.120) (2.507.631) (900.626) (2.068.251)
∆ικαιώµατα µειοψηφίας (775) 361.786

(861.895) (2.145.846) (900.626) (2.068.251)

Σταθµισµένος αριθµός µετοχών σε κυκλοφορία 40.219.218 40.219.218 40.219.218 40.219.218

Βασικά κέρδη/(ζηµίες) ανά µετοχή 
(ευρώ /µετοχή) (2/3) -0,0214 -0,0623 -0,0224 -0,0514

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

10. Μέρισµα ανά µετοχή 
 
Η ∆ιοίκηση της Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ– Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΑΕ αποφάσισε να µη προτείνει µέρισµα την 

τρέχουσα χρήση 2015. 

 

11. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού 
 

∆εν υπάρχουν άλλα σηµαντικά γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού. 
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12. Άλλες σηµαντικές πληροφορίες 
 

∆εν υπάρχουν άλλες σηµαντικές πληροφορίες για την χρήση 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ 
∆.Σ. 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

 
 
 
 
 

 
 

ΛΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΕΝΤΖΑΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΥ 
ΑΝΘΟ∆ΕΣΜΗ - 

ΜΑΡΙΑ          

ΤΥΡΑΣΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 



Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. 
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Ε. Στοιχεία και πληροφορίες χρήσεως από 1.1.2015 – 31.12.2015  
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Αρµόδια Υπηρεσία - Νοµαρχία: Υπουργείο Ανάπτυξης Γεν. Γραµµατεία Εµπορίου ∆/νση ΑΕ & Πίστεως Ιωάννης Λάππας του Ηλία

∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου: www.klmate.gr Λουκάς Σπεντζάρης του Αβραάµ
Ηµ/νία έγκρισης από το ∆ιοικητικό συµβούλιο των Ετήσιων 
Οικονοµικών Καταστάσεων: 24 Μαρτίου 2016 Βιολέττα Λάππα του Ιωάννη Εκτελεστικό Μέλος
Νόµιµος ελεγκτής: Xριστόφορος Αχινιώτης Μαίρη Λάππα του Ιωάννη
Ελεγκτική εταιρία: BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε. Αβραάµ Σπεντζάρης του Λουκά
Τύπος έκθεσης ελέγχου: Με σύµφωνη γνώµη Γεώργιος Κοκκινάκης του Νικολάου

Φυλακτός Αθανάσιος του Νεάρχου

01.01 - 
31.12.2015

01.01 - 
31.12.2014

01.01 - 
31.12.2015

01.01 - 
31.12.2014

31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014 Λειτουργικές δραστηριότητες
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κέρδη/ (ζηµίες) προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες) -111.332 -2.745.572 -118.605 -3.122.481
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 29.743.532 31.330.610 23.449.242 24.302.043 Κέρδη/ (ζηµίες) προ φόρων (διακοπείσες δραστηριότητες) -651.827 -339.241 -693.171 31.820
Επενδύσεις σε ακίνητα 25.250.000 25.130.000 25.250.000 25.130.000 Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 70.304 84.009 69.938 83.728 Αποσβέσεις 1.367.583 1.417.093 1.057.021 1.097.117
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 6.682.347 7.917.330 12.461.399 13.750.946 Αποµειώσεις ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων -120.000 -14.281 -120.000 -23.562
Αποθέµατα 11.133.052 11.035.495 9.688.725 9.439.694 Αποµειώσεις υπεραξίας 0 2.964.471 0 2.964.471
Απαιτήσεις από πελάτες 2.976.409 3.778.131 3.427.911 4.403.324 Προβλέψεις 1.009.178 -1.191.442 323.700 -1.472.692

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 6.586.896 6.866.894 3.748.417 3.089.258 Συναλλαγµατικές διαφορές -66.512 -380 -71.716 -9.177

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 82.442.539 86.142.469 78.095.632 80.198.993
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής
δραστηριότητας -2.824 -154.141 25.406 437.499
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 1.087.632 1.141.963 965.990 949.401

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Μετοχικό κεφάλαιο 12.065.765 12.065.765 12.065.765 12.065.765 Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων -198.688 280.324 -249.031 337.697
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 42.100.782 43.094.647 41.896.560 42.607.041 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -772.913 1.555.002 691.488 678.933
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) 54.166.548 55.160.412 53.962.325 54.672.807 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 2.891.616 -1.417.583 1.537.596 356.801
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (β) 0 445.997 0 0 Μείον:
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) 54.166.548 55.606.410 53.962.325 54.672.807 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -974.865 -909.913 -851.188 -753.909

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 11.061.097 12.613.664 11.061.097 12.613.664 Καταβεβληµένοι φόροι -64.863 -377.910 0 -356.962

Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 3.147.632 2.953.136 1.987.339 1.846.106 Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες 645.065 332.043 711.538 0

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 5.802.208 8.465.042 4.585.814 6.084.126
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές
δραστηριότητες (α)

4.037.250 540.433 3.209.028 1.114.954

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 8.265.053 6.504.218 6.499.057 4.982.291 Επενδυτικές δραστηριότητες

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 28.275.991 30.536.060 24.133.307 25.526.186 Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών
επενδύσεων

0 0 0 0

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + 
(δ)

82.442.539 86.142.469 78.095.632 80.198.993 Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων -222.174 -169.943 -190.430 -63.957

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων 4.681 22.994 0 244
Ταµιακά διαθέσιµα εξαγοραζόµενης εταιρείας 0 0 0 0
Αγορά χρηµατοοικονοµικών στοιχείων (εύλογης αξίας µέσω των
αποτελεσµάτων) 

1.447.155 0 1.447.155 0

Τόκοι εισπραχθέντες 65.289 30.400 24.246 26.655
Μερίσµατα εισπραχθέντα 0 0 0 0
Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες 0 -5.413 0 0

Συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες

∆ιακοπείσες 
δραστηριότητες Σύνολο

Συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες

∆ιακοπείσες 
δραστηριότητες Σύνολο

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β)

1.294.951 -121.963 1.280.971 -37.058

Κύκλος εργασιών 32.851.935 526.948 33.378.883 35.440.722 675.401 36.116.122 Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 17.470.495 217.276 17.687.771 19.146.621 307.471 19.454.092 Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0 315.250 0 0
Κέρδη / (ζηµιές)  προ φόρων, χρηµατοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσµάτων

853.476 -296.763 556.713 1.192.440 -329.064 863.376
Έξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου 0

0
0

0

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων -111.332 -651.827 -763.159 -2.745.572 -339.241 -3.084.813 Μείωση µετοχικού κεφαλαίου µε επιστροφή στους µετόχους 0 0 0 0
Μείον Φόροι 98.736 0 98.736 -938.968 0 -938.968 Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 500.000 1.450.000 500.000 1.100.000
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους -210.067 -651.827 -861.895 -1.806.604 -339.241 -2.145.846 Εξοφλήσεις δανείων -4.700.931 -2.677.363 -3.537.578 -2.119.069

Μείον Έκτακτη εισφορά 0 0 0 0
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις
(χρεολύσια)

0 -548.730 0 -548.730

Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α) 
 -210.067 -651.827 -861.895 -1.806.604 -339.241 -2.145.846 Μερίσµατα πληρωθέντα 0 -3.097 0 -3.097

-Ιδιοκτήτες  µητρικής -209.293 -651.827 -861.120 -2.168.390 -339.241 -2.507.631 Χρηµατοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες 0 0 0 0

-∆ικαιώµατα µειοψηφίας -775 0 -775 361.786 0 361.786
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες (γ)

-4.200.931 -1.463.940 -3.037.578 -1.570.896

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) 182.175 0 182.175 211.646 0 211.646
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και 
ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ)

1.131.270 -1.045.470 1.452.421 -493.000

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α) + (Β) -27.893 -651.827 -679.720 -1.594.959 -339.241 -1.934.200 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 3.047.608 4.102.348 1.679.654 2.172.654
-Ιδιοκτήτες  µητρικής -27.118 -651.827 -678.946 -1.956.744 -339.241 -2.295.985 Επίδραση συναλλαγµατικών διαφορών -2.579 -9.270 0 0
-∆ικαιώµατα µειοψηφίας -774 0 -774 361.786 0 361.786 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 4.176.300 3.047.608 3.132.075 1.679.654
Κέρδη/ (ζηµιές)µετά από φόρους ανά µετοχή – βασικά 
(σε €) -0,0052 -0,0162 -0,0214 -0,0539 -0,0084 -0,0623 
Κέρδη / (ζηµιές)  προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών 
αποσβέσεων

2.221.059 -202.316 2.018.743 2.609.533 -199.428 2.410.105

Συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες

∆ιακοπείσες 
δραστηριότητες Σύνολο

Συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες

∆ιακοπείσες 
δραστηριότητες Σύνολο

Κύκλος εργασιών 29.635.670 209.742 29.845.412 30.315.168 370.833 30.686.001 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 14.689.784 18.368 14.708.152 15.285.574 31.820 15.317.393
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01/01/2015 και 
01/01/2014 αντίστοιχα)

55.606.410 57.248.598 54.672.807 56.509.303

Κέρδη / (ζηµιές)  προ φόρων, χρηµατοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσµάτων

752.791 -693.171 59.620 1.205.328 31.820 1.237.147
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους  (συνεχιζόµενες 
και διακοπείσες δραστηριότητες)

-679.720 -1.934.200 -710.481 -1.836.496

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων -118.605 -693.171 -811.776 -3.122.481 31.820 -3.090.661 Λοιπές κινήσεις -760.142 292.011 0 0
Μείον Φόροι 88.850 0 88.850 -1.022.410 0 -1.022.410 ∆ιανεµηθέντα µερίσµατα 0 0 0 0
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους -207.455 -693.171 -900.626 -2.100.071 31.820 -2.068.251 Αύξηση / (µείωση) µετοχικού κεφαλαίου 0 0 0 0

Μείον Έκτακτη εισφορά 0 0
0

0 0 0
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31/12/2015  και 
31/12/2014  αντίστοιχα)

54.166.548 55.606.410 53.962.325 54.672.807

Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α) 
-207.455 -693.171 -900.626 -2.100.071 31.820 -2.068.251

-Ιδιοκτήτες  µητρικής -207.455 -693.171 -900.626 -2.100.071 31.820 -2.068.251

-∆ικαιώµατα µειοψηφίας 0 0 0 0 0 0

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) 190.144 0 190.144 231.755 0 231.755

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α) + (Β)
-17.311 -693.171 -710.481 -1.868.316 31.820

-1.836.496

-Ιδιοκτήτες  µητρικής -17.311 -693.171 -710.481 -1.868.316 31.820 -1.836.496

-∆ικαιώµατα µειοψηφίας 0 0 0 0 0 0
Κέρδη/ (ζηµιές)µετά από φόρους ανά µετοχή – βασικά 
(σε €) -0,0052 -0,0172 -0,0224 -0,0522 0,0008 -0,0514 

Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή –(σε €) 0,0000 0,0000
Κέρδη / (ζηµιές)  προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών 
αποσβέσεων

1.809.811 -693.171 1.116.641 2.302.445 31.820 2.334.264

13. Συναλλαγές Συνδεδεµένων Μερών -∆ΛΠ 24 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 0 2.444.009

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 0 40.187

Απαιτήσεις 0 2.585.421

Υποχρεώσεις 0 420

Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης 736.655 736.655

Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 994 994

Υποχρεώσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης  0 0

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΛΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  ΣΠΕΝΤΖΑΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΥ ΑΝΘΟ∆ΕΣΜΗ - ΜΑΡΙΑ ΤΥΡΑΣΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

Α.∆.T. AI 024238 Α.∆.Τ. ΑΗ 547271 Α.∆.T. Χ-587765 Α.∆.T. ΑΙ-667254

01.01 - 31.12.2015

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΑ
01.01 - 31.12.2015 01.01 - 31.12.2014

01.01 - 31.12.2014

12. Η εταιρία αποφάσισε την διακοπή της δραστηριότητας της θυγατρικής της εταιρίας µε την επωνυµία KLSLV d.o.o. µε έδρα τη Σλοβενία, η οποία δραστηριοποιείται στην εµπορία των ειδών 
Mothercare και Early Learning Centre στη χώρα αυτή. 

8. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου :Oµίλου 423 (χρήση 2014, 485) Εταιρείας 335 (χρήση 2014, 366).

4. Επί των παγίων στοιχείων της µητρικής και του οµίλου υφίστανται προσηµειώσεις υποθήκης ποσού ευρώ 29.881.511. Για προσηµειώσεις ποσού € 3.581.511 έχουν κινηθεί διαδικασίες άρσης 
καθώς τα δάνεια που αφορούν έχουν εξοφληθεί.

5. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διατησία διαφορές δικαστικών ή άλλων διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση του οµίλου.

7. Η εταιρεία έχει συνολικά σχηµατισµένη πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ποσού € 190.000,  ενώ το αντίστοιχο ποσό για τον όµιλο ανέρχεται σε ποσό € 216.674.

6. Ο όµιλος έχει συνολικά σχηµατισµένη πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις ποσού € 1.082.267

9. Τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους αφορούν συναλλαγµατικές διαφορές από την µετατροπή θυγατρικών εταιρειών εξωτερικού, αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών 
περιουσιακών στοιχείων διαθέσιµα προς πώληση και αναλογιστικά κέρδη/ζηµιές από την πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού.
10.Στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις στην τρέχουσα χρήση δεν ενσωµατώθηκε η Κοινοπραξία  ΚΛΜ ΑΤΕ- ΤΕ∆ΡΑ ΑΕ  λόγω ολοκλήρωσης του έργου και λύσης της κοινοπραξίας 
την 30/09/2014.
11.Στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις στην τρέχουσα χρήση περιλαµβάνεται η Κ/Ξ ΚΛΜ ΑΕ-ISTOS ΕΠΕ ΕΡΓΟ ΛΑΡΙΣΑ έως 15/12/2015 λόγω ολοκλήρωσης του έργου και λύσης της 
κοινοπραξίας.

Αντιπρόεδρος & ∆/νων Σύµβουλος

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

Ποσά εκφρασµένα σε €
ΕΤΑΙΡΙΑΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ (ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα)

Ποσά εκφρασµένα σε €

Ανεξάρτητο Μέλος

Μη Εκτελεστικό Μέλος

3.   Η µητρική εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και την χρήση 2009.   Αναλυτική πληροφόρηση για τις ανέλεγκτες χρήσεις των εταιρειών του οµίλου δίνεται  στην σηµείωση  6.1.2 των  
οικονοµικών καταστάσεων.

Ι.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι.ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µια γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της Ι.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι.ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε και του οµίλου.Συνιστούµε, εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη 
συναλλαγή µε την εταιρία να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της ,www.klmate.gr όπου αναρτώνται οι  οικονοµικές καταστάσεις, καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόµιµου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1η Ιανουαρίου 2015 έως 31η ∆εκεµβρίου 2015

(δηµοσιευόµενα βάσει του ν.2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆.Λ.Π.)

Ε∆ΡΑ : ΟΜΗΡΟΥ 2 & ΤΕΩ ΤΑΥΡΟΣ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 5828 / 06 / Β / 86 / 14 - ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 2052601000

Μη Εκτελεστικό Μέλος

ΕΤΑΙΡΙΑ

Πρόεδρος & ∆/νων Σύµβουλος

Ανεξάρτητο Μέλος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα)

1. Οι εταιρείες του οµίλου που περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις µε τα ποσοστά συµµετοχής τους, την έδρα τους και την µέθοδο ενοποίησης τους  παρατίθονται  
στην σηµείωση 2.3 των οικονοµικών καταστάσεων. 
2. Εχουν τηρηθεί οι Βασικές Λογιστικές Αρχές του Ισολογισµού της 31ης ∆εκεµβρίου 2014.

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα)

Ποσά εκφρασµένα σε €

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
Ποσά εκφρασµένα σε €

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. 
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Ζ. ∆ιαδικτυακός τόπος ανάρτησης της Ετήσιας Οικονοµικής Έκθεσης  
 

 
Οι Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Οµίλου, η Έκθεση Ελέγχου των 

Ορκωτών Ελεγκτών , η Ετήσια Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την χρήση του 

2015, έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας www.klmate.gr. 


