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Βεβαιώνεται ότι η συνημμένη Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση είναι εκείνη που εγκρίθηκε
από το Διοικητικό Συμβούλιο της «Ι.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ-Ι.ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΙΑ» στις 16/09/2016 και έχει δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή της στο

διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.klmate.gr. Επισημαίνεται ότι τα δημοσιοποιηθέντα στον
τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη

ορισμένα γενικά οικονομικά στοιχεία και δεν παρέχουν την ολοκληρωμένη εικόνα της

οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της Εταιρείας και του Ομίλου, σύμφωνα με
τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Επίσης, επισημαίνεται ότι χάριν απλοποίησης, στα
δημοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία έχουν γίνει ορισμένες
συμπτύξεις κονδυλίων.
Ιωάννης Λάππας

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

της εταιρίας Ι.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ-Ι.ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε.
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Δηλώσεις Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

(σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 3556/2007)

Δηλώνεται με την παρούσα ότι, εξ΄ όσων γνωρίζουμε οι εξαμηνιαίες εταιρικές και

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου
2016 έως την 30η Ιουνίου 2016, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα
Διεθνή 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.

Δηλώνεται επίσης ότι, εξ΄ όσων γνωρίζουμε η εξαμηνιαία 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, 16 Σεπτεμβρίου 2016
Οι βεβαιούντες,
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O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

O ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

ΛΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΛΟΥΚΑΣ ΣΠΕΝΤΖΑΡΗΣ

ΛΑΠΠΑ ΒΙΟΛΕΤΤΑ
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Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
της εταιρείας

«Ι.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι.ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
επί των ενοποιημένων και εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων
της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2016

Στη παρούσα έκθεση περιγράφονται συνοπτικά, χρηματοοικονομικές πληροφορίες του

ομίλου και της εταιρείας «Ι.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι.ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης, σημαντικά γεγονότα που
διαδραματίσθηκαν στη περίοδο και η επίδραση τους στις εξαμηνιαίες οικονομικές
καταστάσεις. Περιγράφονται οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που οι εταιρίες του

ομίλου ενδέχεται να αντιμετωπίσουν στο δεύτερο εξάμηνο της χρήσης και τέλος
παρατίθενται οι σημαντικές συναλλαγές που καταρτίσθηκαν μεταξύ του εκδότη και των
συνδεδεμένων με αυτόν προσώπων.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε € 14.872 χιλ. έναντι € 15.595 χιλ. μειωμένος
κατά 4,63% σε σχέση με το Α΄εξάμηνο του 2015.

Τα μικτά κέρδη του ομίλου ανήλθαν σε € 7.982 χιλ. έναντι € 8.318 χιλ. το Α΄εξάμηνο
2015, σημειώνοντας μείωση κατά 4,04%.

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

επίπεδο σε κέρδη € 1.551 χιλ. έναντι € 372 χιλ. το Α΄εξάμηνο 2015 σημειώνοντας
αύξηση κατά 316,79%. Ο δείκτης αυτός προσθέτει στα κέρδη προ φόρων το

χρηματοοικονομικό κόστος, τις αποσβέσεις και τις απομειώσεις ενσώματων και άυλων

πάγιων περιουσιακών στοιχείων και αφαιρεί τις αποσβέσεις επιχορηγήσεων και τα κέρδη
από πώληση παγίων.

Τα αποτελέσματα προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε ενοποιημένο επίπεδο σε

κέρδη € 915 χιλ. έναντι ζημιών € 360 χιλ. το Α΄εξάμηνο 2015. Ο δείκτης αυτός
προσθέτει στα κέρδη προ φόρων το χρηματοοικονομικό κόστος και τις απομειώσεις
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ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων και αφαιρεί τα κέρδη από πώληση
παγίων.

Τα αποτελέσματα προ φόρων ανέρχονται σε κέρδη € 561 χιλ. έναντι ζημιών € 859 χιλ.
του Α΄ εξαμήνου του 2015.

Τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε κέρδη € 563
χιλ. έναντι ζημιών € 867 χιλ. του Α΄ εξαμήνου του 2015.

Ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρείας ανήλθε σε € 13.198 χιλ. έναντι € 13.683 χιλ.
μειωμένος κατά 3,54% σε σχέση με το Α΄εξάμηνο του 2015.

Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε € 6.573 χιλ. έναντι € 6.590 χιλ. το Α΄εξάμηνο 2015,
σημειώνοντας μείωση κατά 0,26%.

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

επίπεδο σε κέρδη € 1.224 χιλ. έναντι € 223 χιλ. το Α΄εξάμηνο 2015 σημειώνοντας
αύξηση κατά 447,56%. Ο δείκτης αυτός προσθέτει στα κέρδη προ φόρων το

χρηματοοικονομικό κόστος, τις αποσβέσεις και τις απομειώσεις ενσώματων και άυλων

πάγιων περιουσιακών στοιχείων και αφαιρεί τις αποσβέσεις επιχορηγήσεων και τα κέρδη
από πώληση παγίων.

Τα αποτελέσματα προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε εταιρικό επίπεδο σε κέρδη €
707 χιλ. έναντι ζημιών € 322 χιλ. το Α΄εξάμηνο 2015. Ο δείκτης αυτός προσθέτει στα

κέρδη προ φόρων το χρηματοοικονομικό κόστος και τις απομειώσεις ενσώματων και
άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων και αφαιρεί τα κέρδη από πώληση παγίων.

Τα αποτελέσματα προ φόρων ανέρχονται σε κέρδη € 389 χιλ. έναντι ζημιών € 753 χιλ.
σε σχέση με το Α΄εξάμηνο του 2015.

Τα αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν σε κέρδη € 402 χιλ. έναντι ζημιών € 708
χιλ. σε σχέση με το Α΄εξάμηνο του 2015.
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Κατά το Α΄ εξάμηνο του 2016, οι πωλήσεις του εμπορικού τομέα ανήλθαν σε € 14.221

χιλ. ευρώ έναντι € 14.945 χιλ. μειωμένες κατά 4,85% σε σχέση με το Α΄εξάμηνο του
2015, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε κέρδη ποσού € 212 χιλ. έναντι
ζημιών € 1.181 χιλ. σε σχέση με το Α’ εξάμηνο του 2015.

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από
1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2016

-6 -

Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε.

Η διοίκηση του ομίλου εστίασε στη διατήρηση του κύκλου εργασιών στο ίδιο σχεδόν
επίπεδο με το Α΄εξάμηνο του 2015 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.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης στον κλάδο η εταιρία έχει αναστείλει την

κατασκευαστική δραστηριότητα. Κατά τη τρέχουσα χρήση, όπως και την προηγούμενη

δεν εκτέλεσε κανένα τεχνικό έργο. Η εταιρία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΠΠΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΡΙΑ», έχει πλέον ως βασική δραστηριότητα την παραγωγή
ενέργειας.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 652 χιλ. έναντι € 646 χιλ. αυξημένος κατά 0,84% σε
σχέση με το Α΄εξάμηνο του 2015, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε κέρδη
ποσού € 349 χιλ. έναντι € 534 χιλ. μειωμένα κατά 34,66% σε σχέση με το Α΄ εξάμηνο
του 2015.

Κίνδυνοι και αβεβαιότητες για το Β΄ εξάμηνο του 2016

Η Ελλάδα συνεχίζει να βρίσκεται σε σοβαρή οικονομική κρίση. Στα πλαίσια αυτά

ανακύπτουν κίνδυνοι οι σημαντικότεροι εκ των οποίων αφορούν στη ρευστότητα του
χρηματοπιστωτικού
απαιτήσεων,

στην

συστήματος

απομείωση

και

των

περιουσιακών

υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων.

επιχειρήσεων,
στοιχείων

στην

και

στην

εισπραξιμότητα
εξυπηρέτηση

Οι αλλαγές στις γενικές οικονομικές συνθήκες πλήττουν άμεσα την καταναλωτική
εμπιστοσύνη και τις δαπάνες για καταναλωτικά αγαθά καθώς και το γενικότερο

επιχειρηματικό κλίμα και τα επίπεδα χρηματοδότησης των επιχειρήσεων. Όλα αυτά

ενδέχεται να επηρεάσουν τους πελάτες μας και τη ζήτησή τους για τα προϊόντα μας. Οι
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παράγοντες αυτοί, σε συνδυασμό με τη φθίνουσα πορεία της οικονομίας , τη μείωση της
καταναλωτικής εμπιστοσύνης, τον υψηλό δείκτη ανεργίας και την πολιτική αστάθεια της
χώρας έχουν επιφέρει την επιβράδυνση της οικονομίας. Η συνεχιζόμενη εξασθένηση της

καταναλωτικής εμπιστοσύνης και το συρρικνούμενο εισόδημα αλλά και η πτώση των
αξιών των ακινήτων, καθώς και άλλοι δυσμενείς παράγοντες που σχετίζονται με το
σημερινό υποτονικό οικονομικό περιβάλλον οδηγούν, και ενδεχομένως να συνεχίσουν να
οδηγούν, στη μείωση των δαπανών για καταναλωτικά προϊόντα.

Η εταιρία είναι εισαγωγική και η επιβολή των capital controls δεν είχε ουσιώδη επίδραση

στον ανεφοδιασμό των εμπορευμάτων, κυρίως λόγω του γεγονότος ότι, μέχρι σήμερα,

ανεξάρτητα από τις πρόσφατες εξελίξεις, ο κύριος προμηθευτής μας “MOTHERCARE PLC”
συνεχίζει απρόσκοπτα να μας εφοδιάζει με εμπορεύματα με πίστωση 80 ημερών από την
έκδοση του τιμολογίου.

Εν μέσω της κλιμακούμενης οικονομικής κρίσης είναι σχεδόν αδύνατο να προβλέψουμε

την πορεία της εταιρίας για το Β’ εξάμηνο του 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. 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 Διοίκηση έχει πάρει όλα τα

μέτρα για να εξασφαλίσει επαρκή ρευστότητα για την εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων
της εταιρίας.

Συνεπώς για το Β’ εξάμηνο του 2016 η εταιρία δεν θα αντιμετωπίσει προβλήματα
εφοδιασμού εμπορευμάτων και ρευστότητας.

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. Τα εμπορεύματα αυτά

διατίθενται στις αγορές που δραστηριοποιείται σε τιμές εκφρασμένες σε τοπικό νόμισμα.
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Η σημερινή συγκυρία είναι ευνοική για την εταιρία μας, δεδομένου ότι λόγω του BREXIT
, η ισοτιμία GBP προς το EURO έχει υποχωρήσει προ όφελος του ευρώ.

Οι τιμές πώλησης των εμπορευμάτων του Ομίλου οριστικοποιούνται αρκετούς μήνες πριν

την παραλαβή και αποπληρωμή τους. Ενδεχόμενη ανατίμηση του δολαρίου 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 κύρια 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
Διευθύνσεις, με τη στρατηγική και το γενικότερο σχεδιασμό να αποτελεί ευθύνη του

Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Οι Εμπορικές Διευθύνσεις λαμβάνουν υπ' όψη

τους τον κίνδυνο μεταβολής των συναλλαγματικών ισοτιμιών κατά τον καθορισμό των
τιμών λιανικής πώλησης των εμπορευμάτων.
Πιστωτικός κίνδυνος
Οι πωλήσεις του Ομίλου που αφορούν τον εμπορικό κλάδο σε ποσοστό άνω του 90%
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.

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από
1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2016
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Κίνδυνος ρευστότητας
Για τον κίνδυνο ρευστότητας ο Όμιλος διατηρεί επαρκή διαθέσιμα και τραπεζικά

πιστωτικά όρια. Η διοίκηση εκτιμά ότι δεν θα αντιμετωπίσει πρόβλημα ρευστότητας κατά
το β εξάμηνο της χρήσης 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.

χρηματοοικονομικό έξοδο αυξάνεται ή μειώνεται ως αποτέλεσμα τέτοιων μεταβολών.

Το

Σημαντικές συναλλαγές με συνδεδεμένα πρόσωπα

Οι εμπορικές συναλλαγές της εταιρίας με τα συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα στη διάρκεια
του Α’ εξαμήνου της χρήσης 2016, έχουν πραγματοποιηθεί υπό τους συνήθεις όρους της

αγοράς, δεν διαφοροποιήθηκαν αναλογικά με τις αντίστοιχες συναλλαγές που
πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια του Α’ εξαμήνου της χρήσης 2015 και συνεπώς δεν
επηρεάζουν ουσιαστικά τη χρηματοοικονομική θέση και τις επιδόσεις της μητρικής
εταιρίας κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος οικονομικού έτους.

Στους κατωτέρω πίνακες παρουσιάζονται οι διεταιρικές πωλήσεις και οι λοιπές διεταιρικές
συναλλαγές, μεταξύ της εταιρίας και των θυγατρικών της, κατά το πρώτο εξάμηνο της

τρέχουσας περιόδου καθώς και τα διεταιρικά υπόλοιπα απαιτήσεων και υποχρεώσεων της
εταιρίας και των θυγατρικών της, κατά την 30.06.2016:

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από
1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2016
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(Ποσά σε €)

Ο ΟΜΙΛΟΣ
Η ΕΤΑΙΡΙΑ
30/06/2016 30/06/2016

ΠΩΛΗΣΕΙΣ/ΕΣΟΔΑ
SYSMEROM COM SRL

KLMS COM DOOEL
KLM BULGARIA EOOD
KLSAL LTD
KLSER COMMERCE LTD

0

468.113

0

1.107.271

0
0
0
0

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΓΟΡΕΣ/ΕΞΟΔΑ

SYSMEROM COM SRL

0

ΣΥΝΟΛΟ

0

KLSLV D.O.O

0

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Κ.Λ.Μ. Α.Τ.Ε.

0

SYSMEROM COM SRL

0

KLMS COM DOOEL

0

KLM BULGARIA EOOD
KLSAL LTD
KLSER COMMERCE LTD

0
0
0

KLSLV D.O.O

0

0

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Κ.Λ.Μ. Α.Τ.Ε.

0

93.532
98.982
99.423
347.221

114

24.813

24.927

4.048

428.526

420

25.347

265.782

265.782

406

406

Υποχρεώσεις προς Διευθυντικά Στελέχη και Μέλη της Διοίκησης

1.695

Θυγατρική Εταιρία

Θυγατρική Εταιρία

Θυγατρική Εταιρία

Θυγατρική Εταιρία

Θυγατρική Εταιρία

0

Απαιτήσεις από Διευθυντικά Στελέχη και Μέλη της Διοίκησης

Εταιρία
Εταιρία
Εταιρία
Εταιρία

736.351

2.678.981

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Συναλλαγές & Αμοιβές Διευθυντικών Στελεχών και Μελών της Διοίκησης

Θυγατρική
Θυγατρική
Θυγατρική
Θυγατρική

Θυγατρική Εταιρία

805.370
321.256
279.454

0
0

Θυγατρική Εταιρία

103.977

SYSMEROM COM SRL
KLSLV D.O.O

ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ
ΕΚΔΟΤΗ

114

24.813

Θυγατρική Εταιρία
Θυγατρική Εταιρία
Θυγατρική Εταιρία

Θυγατρική Εταιρία

Θυγατρική Εταιρία

Θυγατρική Εταιρία

1.695

Όλες οι παραπάνω συναλλαγές έχουν πραγματοποιηθεί μεταξύ της εταιρείας και των
θυγατρικών της εταιρειών και έχουν απαλοιφθεί στις ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις.

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

μετά

30/06/2016

την

ημερομηνία

των

Οικονομικών

Καταστάσεων

της

Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία των οικονομικών
καταστάσεων της περιόδου 01.01-30.06.2016.
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Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
Προς τους μετόχους της Εταιρείας «Ι.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι.ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
Εισαγωγή

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Επισκοπήσαμε τη συνημμένη συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση
χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας «Ι.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι.ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», της 30ης Ιουνίου 2016 και τις σχετικές συνοπτικές εταιρικές και
ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών καθαρής θέσης και
ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτή την ημερομηνία, καθώς και τις
επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση συνοπτική
χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας
οικονομικής έκθεσης του Ν. 3556/2007. Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και
παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης,
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση
Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο «ΔΛΠ» 34). Δική μας ευθύνη
είναι η έκφραση ενός συμπεράσματος επί αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας.
Εύρος Επισκόπησης
Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410
«Επισκόπηση Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον
Ανεξάρτητο
Ελεγκτή
της
Οντότητας».
Η
επισκόπηση
της
ενδιάμεσης
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διερευνητικών
ερωτημάτων κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και
λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών
επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι ουσιωδώς μικρότερο από αυτό του
ελέγχου που διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν
μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην
αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε
έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, με την παρούσα δεν διατυπώνουμε γνώμη ελέγχου.
Συμπέρασμα
Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας
οτιδήποτε θα μας οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική
χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη,
σύμφωνα με το ΔΛΠ 34.

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από
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Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων
Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών
στοιχείων της προβλεπόμενης από το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 εξαμηνιαίας
οικονομικής έκθεσης με τη συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική
πληροφόρηση.

Αγ. Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου 2016
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.
Λ. Μεσογείων 449, Αγ. Παρασκευή
ΑΜ ΣΟΕΛ: 173

Χριστόφορος Ι. Αχινιώτης
Α.Μ./ΣΟΕΛ: 35961

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από
1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2016
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1. Κατάσταση οικονομικής θέσης
Ποσά σε €
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικό
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Υπεραξία επιχείρησης
Επενδύσεις σε ακίνητα
Επενδύσεις Σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

Ο ΟΜΙΛΟΣ
30/06/2016
31/12/2015
Σημείωση

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Προκαταβολές
Μεταβατικοί λογαριασμοί
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους
Μετοχικό κεφάλαιο
Υπέρ Το Άρτιο
Συν/κες διαφ.οικονομικών εκμεταλλεύσεων
Λοιπά αποθεματικά
Κέρδη/ (ζημιές) εις νέον
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων αποδιδόμενα σε
μετόχους μητρικής
Δικαιώματα μειοψηφίας
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην
επόμενη χρήση
Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού
Σύνολο Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων
υποχρεώσεων
Σύνολο ιδίων
κεφαλαίων και
υποχρεώσεων

Οι συνοδευτικές σημειώσεις
οικονομικών καταστάσεων.

29.134.878
62.493
5.333.303
25.250.000
0
567.746
777.854
61.126.275

29.743.532
70.304
5.333.303
25.250.000
0
568.156
780.888
61.746.182
11.133.052
4.949.581
238.369
199.055
4.176.300
20.696.357

22.990.628
62.252
5.333.303
25.250.000
6.560.585
564.291
0
60.761.059

9.517.761
3.452.224
262.552
89.582
1.841.215
15.163.335

23.449.242
69.938
5.333.303
25.250.000
6.560.585
567.511
0
61.230.579

80.118.207

82.442.539

75.924.393

78.095.632

12.065.765
13.288.555
-749.463
3.738.687
26.381.793

12.065.765
13.288.555
-745.382
3.738.687
25.818.923

12.065.765
13.288.555
0
3.599.536
25.410.457

12.065.765
13.288.555
0
3.599.536
25.008.469

54.725.338
0
54.725.338

54.166.548
0
54.166.548

54.364.314
0
54.364.314

53.962.325
0
53.962.325

10.806.907
2.169.559
689.346
392.258
14.058.070

11.061.097
2.174.928
655.450
317.255
14.208.729

10.806.907
1.028.387
688.842
366.000
12.890.136

11.061.097
1.041.103
655.236
291.000
13.048.436

1.033.733
1.369.743
11.334.799

1.555.219
1.577.661
14.067.262

1.033.733
92.401
8.669.943

1.555.219
281.295
11.084.872

10.882.178
5.011.520
263.283
138.312
2.696.640
18.991.932

Σύνολο ενεργητικού
8.10
8.10

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/06/2016
31/12/2015

4.340.529
4.590.794

25.392.870
80.118.207

αποτελούν

6.687.393
4.246.989

28.275.991
82.442.539

αναπόσπαστο

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από
1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2016

4.017.375
3.526.434

21.560.079
75.924.393

μέρος

των

9.688.725
3.687.703
238.369
118.181
3.132.075
16.865.053

6.217.763
3.030.595

24.133.307
78.095.632

ενδιάμεσων
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2. Κατάσταση συνολικών εσόδων
Ο ΟΜΙΛΟΣ

Ποσά σε €

Πωλήσεις
Κόστος Πωληθέντων
Μικτό Κέρδος
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης
Έξοδα διάθεσης
Έξοδα διοίκησης
Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης
Αποτελέσματα εκμετάλλευσης
Κέρδη/Ζημιές από χρηματοοικονομικά μέσα
Χρηματοοικονομικό Κόστος
Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Κέρδη μετά από φόρους

Σημείωση

Κατανέμονται σε :
Ιδιοκτήτες μητρικής
Δικαιώματα μειοψηφίας

Συνεχιζόμενες
δραστηριότητες

14.847.380
-6.874.643
7.972.737
630.871
-6.339.355
-1.221.792
-127.158
915.303
0
-324.595
590.708
2.336
593.044
593.044
0
593.044

Συνεχιζόμενες
δραστηριότητες
Καθαρό κέρδος περιόδου
Λοιπά συνολικά εισοδήματα
Λοιπά συνολικά εισοδήματα/(ζημιές) που
μεταφέρονται στα αποτελέσματα

Διαθέσιμα προς πώληση
Συναλλαγματικές διαφορές από μετατροπή
εταιρειών εξωτερικού
Σύνολο λοιπών συνολικών
εισοδημάτων/(ζημιών) που
μεταφέρονται στα αποτελέσματα
Σύνολο λοιπών συνολικών
εισοδημάτων/(ζημιών) που δεν
μεταφέρονται στα αποτελέσματα
Λοιπά συνολικά έσοδα για την περίοδο
μετά από φόρους
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα για τη
περίοδο μετά από φόρους
Κατανέμονται σε :
Ιδιοκτήτες μητρικής
Δικαιώματα μειοψηφίας

Βασικά κέρδη ανά μετοχή (ευρώ /μετοχή)

8.9

01.01 - 30.06.2016
Διακοπείσες
δραστηριότητες

24.891
-15.299
9.592
0
-34.056
-5.677
-33
-30.174
0
0
-30.174
0
-30.174

-30.174
0
-30.174

01.01 - 30.06.2016
Διακοπείσες
δραστηριότητες

01.01 - 30.06.2015

Σύνολο

14.872.271
-6.889.942
7.982.329
630.871
-6.373.411
-1.227.469
-127.191
885.129
0
-324.595
560.534
2.336
562.870

Συνεχιζόμενες
Διακοπείσες
δραστηριότητες δραστηριότητες

562.870
0
562.870

Ο ΟΜΙΛΟΣ

15.333.677
-7.131.659
8.202.018
448.508
-7.012.032
-1.280.274
-570.264
-212.046
-20
-497.358
-709.424
-32.128
-741.553

260.880
-144.916
115.964
8
-224.370
-40.342
-360
-149.098
0
0
-149.098
0
-149.098

-718.194
-23.359
-741.553

-149.098
0
-149.098

15.594.557
-7.276.575
8.317.982
448.516
-7.236.402
-1.320.616
-570.624
-361.144
-20
-497.358
-858.523
-32.128
-890.651
-867.292
-23.359
-890.651

01.01 - 30.06.2015

Συνεχιζόμενες
Διακοπείσες
δραστηριότητες δραστηριότητες

Σύνολο

Σύνολο

Σύνολο

593.044

-30.174

562.870

-741.553

-149.098

-890.651

0

0

0

-992.827

0

-992.827

-4.080

0

-4.080

2.394

0

2.394

-4.080

0

-4.080

-990.433

0

-990.433

0

0

0

0

0

0

-4.080

0

-4.080

-990.433

0

-990.433

588.964

-30.174

558.790

-1.731.985

-149.098

-1.881.084

588.964
0

-30.174
0

558.790
0

-1.708.627
-23.359

-149.098
0

-1.857.725
-23.359

0,0147

-0,0008

0,0140

-0,0179

-0,0037

-0,0216

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από
1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2016
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Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε €

Πωλήσεις
Κόστος Πωληθέντων
Μικτό Κέρδος
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης
Έξοδα διάθεσης
Έξοδα διοίκησης
Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης
Αποτελέσματα εκμετάλλευσης
Κέρδη/Ζημιές από χρηματοοικονομικά μέσα
Χρηματοοικονομικό Κόστος
Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Κέρδη μετά από φόρους

01.01 - 30.06.2016

Σημείωση

Κατανέμονται σε :
Ιδιοκτήτες μητρικής
Δικαιώματα μειοψηφίας

Συνεχιζόμενες
δραστηριότητες

13.198.244
-6.625.696
6.572.548
573.771
-5.411.716
-975.493
-82.547
676.563
0
-287.290
389.273
12.716
401.989
401.989
0
401.989

Διακοπείσες
δραστηριότητες

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0

401.989
0
401.989

Συνεχιζόμενες
Διακοπείσες
δραστηριότητες δραστηριότητες
401.989
0

Λοιπά συνολικά εισοδήματα
Λοιπά συνολικά εισοδήματα/(ζημιές) που
μεταφέρονται στα αποτελέσματα

Διαθέσιμα προς πώληση
Σύνολο λοιπών συνολικών
εισοδημάτων/(ζημιών) που μεταφέρονται
στα αποτελέσματα
Σύνολο λοιπών συνολικών
εισοδημάτων/(ζημιών) που δεν
μεταφέρονται στα αποτελέσματα
Λοιπά συνολικά έσοδα για την περίοδο
μετά από φόρους
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα για τη
περίοδο μετά από φόρους
Κατανέμονται σε :
Ιδιοκτήτες μητρικής
Δικαιώματα μειοψηφίας

Βασικά κέρδη ανά μετοχή (ευρώ /μετοχή)

8.9

Σύνολο

13.198.244
-6.625.696
6.572.548
573.771
-5.411.716
-975.493
-82.547
676.563
0
-287.290
389.273
12.716
401.989

01.01 - 30.06.2016

Καθαρό κέρδος περιόδου

01.01 - 30.06.2015

Συνεχιζόμενες
δραστηριότητες

13.547.555
-6.969.620
6.577.935
388.068
-5.805.046
-1.009.383
-485.043
-333.470
-20
-431.417
-764.907
45.557
-719.351
-719.351
0
-719.351

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διακοπείσες
δραστηριότητες

135.423
-123.637
11.786
0
0
0
0
11.786
0
0
11.786
0
11.786
11.786
0
11.786

Σύνολο

13.682.978
-7.093.257
6.589.721
388.068
-5.805.046
-1.009.383
-485.043
-321.685
-20
-431.417
-753.122
45.557
-707.565
-707.565
0
-707.565

01.01 - 30.06.2015

Συνεχιζόμενες
Διακοπείσες
Σύνολο
δραστηριότητες δραστηριότητες
401.989
-719.351
11.786

Σύνολο
-707.565

0

0

0

-992.827

0

-992.827

0

0

0

-992.827

0

-992.827

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-992.827

0

-992.827

401.989

0

401.989

-1.712.178

11.786

-1.700.392

401.989
0

0
0

401.989
0

-1.712.178
0

11.786
0

-1.700.392
0

0,0100

0,0000

0,0100

-0,0179

0,0003

-0,0176

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από
1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2016
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3. Ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών Καθαρής Θέσης Περιόδου

Ποσά σε €
Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2015, σύμφωνα με τα
ΔΠΧΑ
Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01.01 - 30.06.2015
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ' ευθείας στη καθαρή θέση
Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 01.01 - 30.06.2015
Συνολικό Αναγνωριζόμενο Κέρδος/ζημιά Περιόδου
Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30/06/2015

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2016, σύμφωνα με τα
ΔΠΧΑ
Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01.01 - 30.06.2016
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ' ευθείας στη καθαρή θέση
Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 01.01 - 30.06.2016
Συνολικό Αναγνωριζόμενο Κέρδος/ζημιά Περιόδου
Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30/06/2016
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Αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής

Μετοχικό
κεφάλαιο

Αποθεματικά Συναλλαγματικές
Λοιπά
Υπέρ Το Άρτιο
εύλογης αξίας
διαφορές
αποθέματικα

12.065.765

13.288.555

-209.605

-992.827

-737.413

2.394

Αποτελέσματα
εις νέον

Σύνολο

3.738.687

27.014.423

55.160.412

-990.433
-867.292
-1.857.725

Δικαιώματα
Μειοψηφίας

445.997

Σύνολο

55.606.410

-23.359
-23.359

-990.433
-890.651
-1.881.084

0

0

-992.827

2.394

0

-867.292
-867.292

12.065.765

13.288.555

-1.202.432

-735.018

3.738.687

26.147.130

53.302.687

422.639

53.725.326

12.065.765

13.288.555

0

-745.382

3.738.687

25.818.923

54.166.548

0

54.166.548

-4.080
562.870
558.790

0
0

-4.080
562.870
558.790

54.725.338

0

54.725.338

-4.080
0

0

0

-4.080

0

562.870
562.870

12.065.765

13.288.555

0

-749.463

3.738.687

26.381.793

Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε.

4. Κατάσταση μεταβολών Καθαρής Θέσης Περιόδου μητρικής εταιρείας

Ποσά σε €
Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2015, σύμφωνα με τα
ΔΠΧΑ

Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01.01 - 30.06.2015
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ' ευθείας στη καθαρή θέση
Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 01.01 - 30.06.2015
Συνολικό Αναγνωριζόμενο Κέρδος/ζημιά Περιόδου

Αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής

Μετοχικό
κεφάλαιο
12.065.765

Υπέρ Το Άρτιο

Αποθεματικά
εύλογης αξίας

13.288.555

-209.605

Λοιπά
αποθέματικα

Αποτελέσματ
α εις νέον

Σύνολο

3.599.536

25.928.555

54.672.807
-992.827
-707.565
-1.700.392

-992.827
0

0

-992.827

0

-707.565
-707.565

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30/06/2015

12.065.765

13.288.555

-1.202.432

3.599.536

25.220.989

52.972.414

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2016, σύμφωνα με τα
ΔΠΧΑ

12.065.765

13.288.555

0

3.599.536

25.008.469

53.962.325

0

0

0

0

401.989
401.989

401.989
401.989

12.065.765

13.288.555

0

3.599.536

25.410.457

54.364.314

Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01.01 - 30.06.2016
Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 01.01 - 30.06.2016
Συνολικό Αναγνωριζόμενο Κέρδος/ζημιά Περιόδου

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30/06/2016

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από
1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2016

-19 -

Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε.

5. Κατάσταση ταμειακών ροών
Ο ΟΜΙΛΟΣ

Ποσά σε €
Σημείωση

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

μείον: Καταβληθέντες τόκοι
μείον: Καταβολές φόρου εισοδήματος
Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Πωλήσεις ενσώματων παγίων
Πωλήσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων (εύλογης αξίας μέσω των
αποτελεσμάτων)
Τόκοι εισπραχθέντες
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Αποπληρωμή δανεισμού
Καθαρές Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης
Επίδραση συναλλαγματικών διαφορών
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης

Οι συνοδευτικές σημειώσεις
οικονομικών καταστάσεων.
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αποτελούν

8.1

01.01 30.06.2016

(776.607)
(187.700)
(321)
(18.852)
(983.481)

01.01 30.06.2015

1.439.266
(360.196)
(897)
189.344
1.267.517

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

01.01 30.06.2016

(1.481.605)
(164.663)
0
711.538
(934.729)

01.01 30.06.2015

1.142.333
(307.353)
0
0
834.979

(83.884)
15.000

(147.607)
3.525

(80.890)
0

(141.718)
0

0
332
(68.552)

(1.200.000)
10.420
(1.333.662)

0
240
(80.650)

(1.200.000)
9.959
(1.331.759)

500.000
(925.481)
(425.481)

500.000
(1.082.962)
(582.962)

500.000
(775.481)
(275.481)

500.000
(766.280)
(266.280)

(1.477.513)
4.176.300
(2.147)
2.696.640

(649.107)
3.047.608
(462)
2.398.039

(1.290.860)
3.132.075
0
1.841.215

(763.059)
1.679.654
0
916.595

αναπόσπαστο

μέρος

των

ενδιάμεσων
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6. Πρόσθετα Στοιχεία και Πληροφορίες
6.1 Γενικές Πληροφορίες

Οι εξαμηνιαίες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις εταιρικές

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

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 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 30 Ιουνίου 2016 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται με την αγορά, εισαγωγή και εμπορία ειδών ένδυσης-

υπόδησης, βρεφικών και παιδικών ειδών, παιχνιδιών, επίπλων, καλλυντικών και ειδών

οικιακής χρήσεως, με την παραγωγή ενέργειας και την εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών
έργων, εργολαβικώς ή μη.

Η Εταιρία έχει ιδρυθεί και είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα. Η έδρα της βρίσκεται στην
οδό Ομήρου 2 και Τεό, Δήμο 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.
6.2 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων

Οι ατομικές και ενοποιημένες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις του Α΄εξαμήνου 2016

που καλύπτουν περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως την 30η Ιουνίου 2016 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 συνέχιση της δραστηριότητας και είναι σύμφωνες με τα Δ.Π.Χ.Α. και
ειδικότερα

σύμφωνες

πληροφόρησης.

με

το

ΔΛΠ

34

περί

ενδιάμεσης

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από
1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2016
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-21 -

Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε.

Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις του Α΄εξαμήνου του 2016

καταρτίστηκαν με βάση τις ίδιες λογιστικές αρχές και μεθόδους αποτίμησης που
ακολουθήθηκαν

για

την

ετοιμασία

και

παρουσίαση

των

ετήσιων

οικονομικών

καταστάσεων της Εταιρίας και του Ομίλου για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου
2015. Η λεπτομερής περιγραφή του πλαισίου καθώς και οι βασικές λογιστικές αρχές

κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας περιόδου έχουν παρατεθεί
στις επεξηγηματικές σημειώσεις των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31ης

Δεκεμβρίου 2015. Κατά συνέπεια η ανάγνωση των συνημμένων εταιρικών και
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, θα πρέπει να γίνεται σε συνδυασμό με αυτές

της 31ης Δεκεμβρίου 2015, ώστε να παρέχεται στον αναγνώστη πιο ολοκληρωμένη
πληροφόρηση.

Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας για την περίοδο 1η
Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2016 , εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιου την 16
Σεπτεμβρίου 2016.

6.3 Νέα πρότυπα και διερμηνείες

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 Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση

Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2012 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Φεβρουαρίου 2015)

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται
σε επτά ΔΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσμάτων του κύκλου 2010-2012 του ετήσιου
προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ.


ΔΠΧΑ 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».
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ΔΠΧΑ 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.

ΔΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τομείς». Η τροποποίηση απαιτεί τη γνωστοποίηση των
εκτιμήσεων της διοίκησης όσον αφορά την συνάθροιση των λειτουργικών τομέων.

ΔΠΧΑ 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.

ΔΛΠ 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.

ΔΛΠ 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.

ΔΛΠ 19 (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.
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ΔΠΧΑ

14:

«Μεταβατικοί

λογαριασμοί

Ρυθμιζόμενων

Δραστηριοτήτων»

(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2016)

Στόχος του ενδιάμεσου αυτού προτύπου είναι η ενίσχυση της συγκρισιμότητας των

χρηματοοικονομικών αναφορών των εταιριών που έχουν ρυθμιζόμενες δραστηριότητες.
Σε πολλές χώρες υπάρχουν κλάδοι που υπόκεινται σε ειδική ρύθμιση, σύμφωνα με την

οποία οι κυβερνητικές αρχές ρυθμίζουν την παροχή και την τιμολόγηση των
συγκεκριμένων τύπων δραστηριοτήτων οικονομικής οντότητας.

ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 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 οικονομικές καταστάσεις που ετοιμάζει η
τελευταία είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 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.

ΔΠΧΑ 11 (Τροποποίηση): «Από κοινού Συμφωνίες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016)
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Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από έναν επενδυτή να εφαρμόσει την μέθοδο της εξαγοράς

(σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 3) όταν αποκτά συμμετοχή σε µία από κοινού δραστηριότητα η
οποία αποτελεί µία «επιχείρηση».

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1: «Πρωτοβουλία Γνωστοποιήσεων» (εφαρμόζεται
στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου
2016)

Τον Δεκέμβριο του 2014, το ΣΔΛΠ προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 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.

ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38 (Τροποποιήσεις): «Διευκρίνιση 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.

ΔΛΠ 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.
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Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2014 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016)

Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιγράφουν τις βασικές αλλαγές σε
τέσσερα ΔΠΧΑ.


ΔΠΧΑ 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.

ΔΠΧΑ 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

ΔΠΧΑ

7

«Γνωστοποιήσεις

–

Συμψηφισμός

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων» δεν απαιτείται για


όλες τις ενδιάμεσες περιόδους, εκτός εάν απαιτείται από το ΔΛΠ 34.

ΔΛΠ 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.
ΔΛΠ

34

«Ενδιάμεση

χρηματοοικονομική

αναφορά».

Η

τροποποίηση

διευκρινίζει την έννοια του «πληροφόρηση που γνωστοποιείται οπουδήποτε αλλού
στην ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά» που αναφέρεται στο πρότυπο.

Πρότυπα και Διερμηνείες 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
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Ιανουαρίου 2016. Δεν έχουν υιοθετηθεί νωρίτερα και ο Όμιλος μελετά την τυχόν
επίδρασή τους στις οικονομικές τους καταστάσεις.

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» και μεταγενέστερες τροποποιήσεις στο

ΔΠΧΑ 9 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή
μετά την 1η Ιανουαρίου 2018)

Η τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9 (2014) αντικαθιστά το ΔΛΠ 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 ΔΠΧΑ 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 ΔΠΧΑ 9 καθιερώνει επίσης µία
προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθμισης βασιζόμενη σε αρχές και αντιμετωπίζει
ασυνέπειες και αδυναμίες στο τρέχων μοντέλο του ΔΛΠ 39.

Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις
οικονομικές του καταστάσεις. Το ΔΠΧΑ 9 δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.

ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβόλαια µε Πελάτες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2018)

Το ΔΠΧΑ 15 εκδόθηκε τον Μάιο 2014 και περιλαμβάνει πιο επιτακτικές και ακριβείς

απαιτήσεις σε σύγκριση με τα ισχύοντα πρότυπα (ΔΛΠ 18 και ΔΛΠ 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
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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,



Καθορισμό της τιμής της συναλλαγής,





Αναγνώριση των κριτηρίων επιμέτρησης απόδοσης της υποχρέωσης,
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 ΔΠΧΑ 15 στις

οικονομικές του καταστάσεις. Το ΔΠΧΑ 15 δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.

ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019)

Το ΔΠΧΑ 16 εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2016 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 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 ΔΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο μοντέλο για το λογιστικό χειρισμό από την

πλευρά του μισθωτή, το οποίο απαιτεί ο μισθωτής να αναγνωρίζει περιουσιακά στοιχεία
και υποχρεώσεις για όλες τις συμβάσεις μισθώσεων με διάρκεια άνω των 12 μηνών,
εκτός εάν το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι μη σημαντικής αξίας. Σχετικά με το

λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του εκμισθωτή, το ΔΠΧΑ 16 ενσωματώνει ουσιαστικά

τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 17. Επομένως, ο εκμισθωτής συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις
συμβάσεις μισθώσεων σε λειτουργικές και χρηματοδοτικές μισθώσεις, και να ακολουθεί
διαφορετικό λογιστικό χειρισμό για κάθε τύπο σύμβασης.
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Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 16 στις

οικονομικές του καταστάσεις. Το ΔΠΧΑ 16 δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.

ΔΛΠ 7 (Τροποποίηση): «Κατάσταση Ταμειακών Ροών» (εφαρμόζεται στις

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου
2017).

Με βάση την τροποποίηση του ΔΛΠ 7 μία εταιρεία καλείται να παρέχει γνωστοποιήσεις οι

οποίες βοηθούν τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τις
μεταβολές εκείνων των υποχρεώσεων των οποίων οι ταμειακές ροές ταξινομούνται στις
χρηματοδοτικές δραστηριότητες στην κατάσταση ταμειακών ροών.

Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης των τροποποιήσεων του
ΔΛΠ 7 στις οικονομικές του καταστάσεις. Οι τροποποιήσεις του ΔΛΠ 7 δεν έχουν
υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΛΠ

12

(Τροποποίηση):

«Αναγνώριση

αναβαλλόμενων

φορολογικών

περιουσιακών στοιχείων για μη πραγματοποιηθείσες ζημιές » (εφαρμόζεται
στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου
2017).

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν το λογιστικό χειρισμό σχετικά με την αναγνώριση

αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων σε μη πραγματοποιηθείσες ζημιές που έχουν
προκύψει από χρεόγραφα που επιμετρώνται στην εύλογη αξία.

Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης των τροποποιήσεων του
ΔΛΠ 12 στις οικονομικές του καταστάσεις. Οι τροποποιήσεις του ΔΛΠ 12 δεν έχουν
υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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6.4 Ενοποίηση

Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνονται εκτός από τη μητρική
εταιρεία οι κάτωθι εταιρείες:

Επωνυμία

Ι. ΚΛΟΥ ΚΙΝΑΣ - Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ
Κ.Λ.Μ. Α.Τ.Ε.

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
Χώρα
Ισοδύναµο %
Εγκατάστασης
Συµµετοχής
ΕΛΛΑΔΑ
Μητρική
ΕΛΛΑΔΑ

100,00%

Σχέση που υπαγόρευσε την
ενοποίηση
-

Μέθοδος
Ενοποίησης
-

Άμεση

Ολική Ενοποίηση

SYSMEROM COM SRL
KLM BULGARIA EOOD
KLMS COM DOOEL
KLSAL LTD

ΡΟΥΜΑΝΙΑ
ΒΟΥ ΛΓΑΡΙΑ
ΣΚΟΠΙΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

Άμεση
Άμεση
Άμεση
Άμεση

Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση

KLSLV D.O.O

ΣΛΟΒΕΝΙΑ

100,00%

Άμεση 28,98%, Έμμεση 71,02%

Ολική Ενοποίηση

10,00%

Έμμεση (ΚΛΜ ΑΤΕ με 100%)

Καθαρή Θέση

KLSER COMMERCE LTD

ΣΕΡΒΙΑ

KLMOL

ΜΟΛΔΑΒΙΑ

ΑΤΤΙΚΑΤ

ΕΛΛΑΔΑ

100,00%
100,00%

Άμεση
Άμεση

Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση

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.
Στις

ενοποιημένες

οικονομικές

καταστάσεις

κατά

την

τρέχουσα

περίοδο

δεν

περιλαμβάνεται η Κ/Ξ ΚΛΜ ΑΕ-ISTOS ΕΠΕ ΕΡΓΟ ΛΑΡΙΣΑ λόγω ολοκλήρωσης του έργου
και λύσης της κοινοπραξίας την 15/12/2015.
6.5 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: Δημοσιευόμενες 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.
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• 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 Διοίκηση.

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που επιμετρώνται στην εύλογη αξία κατά
την 30 Ιουνίου 2016 έχουν ως εξής:
Στοιχεία Ενεργητικού
Επενδύσεις σε ακίνητα

Επίπεδο 1

ΟΜΙΛΟΣ
Επίπεδο 2
Επίπεδο 3
25.250.000

Σύνολο
25.250.000

Στοιχεία Ενεργητικού
Επενδύσεις σε ακίνητα

Επίπεδο 1

ΕΤΑΙΡΙΑ
Επίπεδο 2
Επίπεδο 3
25.250.000

Σύνολο
25.250.000

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
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

περιλαμβάνονται στο επίπεδο 3.

τότε

τα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από
1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2016

χρηματοοικονομικά

εργαλεία

-31 -

Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε.

Οι επενδύσεις σε ακίνητα αφορά 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.
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7. Πληροφόρηση κατά τομέα

7.1 Πληροφόρηση κατά τομέα

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελεί τον επικεφαλή λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων. Η
Διοίκηση του ομίλου καθορίζει τις δραστηριότητες του ομίλου στους ακόλουθους τρεις
λειτουργικούς τομείς:


Εμπορικός τομέας



Ενεργειακός τομέας



Κατασκευαστικός τομέας

Η ανάλυση ανά τομέα πληροφόρησης παρατίθεται στους παρακάτω πίνακες:
ΟΜΙΛΟΣ 01.01 - 30.06.2016
Ποσά σε ευρώ
Έσοδα από εξωτερικούς πελάτες
Έσοδα από συναλλαγές με άλλους λειτουργικούς τομείς
της ίδιας οντότητας
Αποσβέσεις
Έξοδα τόκων
Έσοδα τόκων
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων ανα τομέα

Εμπορία

Κατασκευές

Ενεργεια

14.220.642

0

651.629

14.872.271

0
-560.646
-290.858
310
211.744

0
0
0

0
-93.798
-34.069
22
348.790

0
-654.444
-324.927
332
560.534

0

Συνολικά Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων
ΟΜΙΛΟΣ 01.01 - 30.06.2015
Ποσά σε ευρώ

Έσοδα από εξωτερικούς πελάτες
Έσοδα από συναλλαγές με άλλους λειτουργικούς τομείς
της ίδιας οντότητας
Αποσβέσεις
Έξοδα τόκων
Έσοδα τόκων
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων ανα τομέα

Σύνολο

560.534
Εμπορία

Κατασκευές

Ενεργεια

Σύνολο

14.945.349

3.013

646.196

15.594.557

0
-658.389
-430.520
665
-1.181.222

0
-32.189
-81.776
23
-225.377

0
-60.415
0
0
533.846

0
-750.993
-512.297
688
-872.753

Έσοδα ομολόγων
Κέρδη / ζημιές από αποτίμηση χρηματοοικονομικών
στοιχείων (εύλογης αξίας μέσω αποτελεσμάτων)

14.250

-20

Συνολικά Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων

-858.523

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από
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30/06/2016
Ενεργητικό ανά τομέα

Εμπορία
44.983.274

Κατασκευές

0

Ενεργεια
9.884.933

Επενδύσεις σε ακίνητα
Σύνολο Ενεργητικού
Υποχρεώσεις ανά τομέα

25.250.000
80.118.207
21.009.475

0

4.206.988

Δικαιούχοι αμοιβών
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο Υποχρεώσεων

31/12/2015
Ενεργητικό ανά τομέα

25.216.463
407
176.000
25.392.870

Εμπορία
47.470.668

Κατασκευές
3.824.664

Ενεργεια
5.870.282

Επενδύσεις σε ακίνητα
Λοιποί χρεώστες
Σύνολο Ενεργητικού
Υποχρεώσεις ανά τομέα

Σύνολο
54.868.207

Σύνολο
57.165.615
25.250.000
26.924
82.442.539

23.841.780

2.287.046

Δικαιούχοι αμοιβών
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο Υποχρεώσεων

2.071.064

28.199.890
101
76.000
28.275.991

7.2 Ανάλυση τομέα συμβάσεων κατασκευής έργων

Το σωρευμένο ποσό που έχει αναγνωρισθεί ως έσοδο από κατασκευαστικά συμβόλαια

έως την 30.06.2016 είναι € 10.053.371 ενώ αντίστοιχα έως την 30.06.2015 ήταν €
15.067.697.

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 30.06.2016 είναι € 10.053.371 ενώ τα αντίστοιχα έως
30.06.2015 ήταν € 15.067.697.

Το ακαθάριστο ποσό εισπρακτέο/(πληρωτέο) από/(σε) πελάτες αναλύεται παρακάτω:
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Όμιλος

Κόστος που πραγματοποιήθηκε
Πλέον : αναγνωρισμένα κέρδη

Μείον : σύνολο αναγνωρισμένων ζημιών
Μείον : τιμολογήσεις

Ποσό εισπρακτέο (πληρωτέο)

30/6/2016

30/6/2015

8.180.684,25

13.058.472,47

0,00

0,00

1.872.686,76
9.040.878,57
1.012.492,44

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από
1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2016
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8. Πρόσθετες πληροφορίες και διευκρινίσεις επί των ενδιάμεσων οικονομικών
καταστάσεων
8.1 Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Ποσά σε €
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη Περιόδου πρό Φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)
Κέρδη Περιόδου πρό Φόρων (διακοπείσες δραστηριότητες)

Προσαρμογές στα Κέρδη για:

Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Διαγραφή υπεραξίας κατά την εξαγορά
Συναλλαγματικές διαφορές
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων
Απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων
Κέρδη / ζημιές από αποτίμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων (εύλογης
αξίας μέσω αποτελεσμάτων)
Κέρδη/ζημίες από πώληση παγίων
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης
(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων
(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων
Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων - πλήν δανεισμού
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

01.01 30.06.2016

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

01.01 30.06.2015

01.01 30.06.2016

01.01 30.06.2015

590.708
(30.174)

(709.424)
(149.098)

389.273
0

(764.907)
11.786

654.274
32.981

703.416
21.114

545.179
21.341

(79.900)
(18.816)
37.495

(6.607)
(18.816)
0

516.617
(677.932)
0
(78.723)
0
30.573

0
(14.210)
(332)
324.927

20
1.091
(14.938)
512.297

0
0
(240)
287.530

20
0
(14.478)
445.895

79.747
(184.110)
(2.169.197)
(776.607)

115.737
1.107.205
(122.730)
1.439.266

170.964
255.830
(2.375.498)
(1.481.605)

85.480
770.103
48.758
1.142.333

(6.843)
0
0

8.2 Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις

Για τον Όμιλο οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις έχουν ως ακολούθως :
Επωνυμία

Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ
Κ.Λ.Μ. Α.Τ.Ε.

SYSMEROM COM SRL

KLM BULGARIA EOOD
KLMS COM DOOEL
KLSAL LTD

KLSER COMMERCE LTD
KLSLV D.O.O
KLMOL

Χώρα
Εγκατάστασης

Ανέλεγκτες
χρήσεις

ΕΛΛΑΔΑ

2010

ΕΛΛΑΔΑ

2010

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

2007-2015

ΣΚΟΠΙΑ

2007-2015

ΣΕΡΒΙΑ

2006-2015

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΣΛΟΒΕΝΙΑ

ΜΟΛΔΑΒΙΑ

2005-2015

2007-2015
2006-2015

2008-2015

Για την μητρική εταιρία 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 € 26.678.
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Για τις χρήσεις 2011, 2012, 2013, 2014 και 2015 η μητρική εταιρία Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι.
ΛΑΠΠΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ και η θυγατρική της εταιρία Κ.Λ.Μ. Α.Τ.Ε., έχουν
υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από
τις διατάξεις του άρθρου 65Α του Ν.4174/2013.
8.3 Υφιστάμενα εμπράγματα βάρη

Επί ακινήτων της εταιρείας υφίσταται προσημειώσεις όπως αναλύονται στον κατωτέρω
Πίνακα:
Α/Α
1.
2.
3.
4.

5.

Περιγραφή
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.
Οριζόντιες ιδιοκτησίες κτιρίου 8.525 τ.μ.
κτισμένου επί οικοπέδου εκτάσεως
2.731,36 τ.μ.
Οικόπεδο: 619,87 τ.μ

Τοποθεσία

Εμπράγματα Βάρη

Ποσό €

Στο Δημοτικό Διαμέρισμα Αγίου Θωμά του Δήμου
Οινοφύτων Νομού Βοιωτίας στην θέση "ΜΑΔΑΡΟ"

Προσημειώσεις Υποθήκης το έτος 2002 και την
20.06.2013

"Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδος Α.Ε."

1.581.511

Στο Δήμο 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

Στο Δήμο Αθηναίων επί της οδού Ερμού 47.

Κτίριο: Υπόγειο 157,87 τ.μ., Ισόγειο:
604,62 τ.μ., Πατάρι: 313,89 τ.μ., Πρώτος
Στο Δήμο Αθηναίων επί της οδού Ερμού 47.
όροφος: 221,41 τ.μ. και Δεύτερος όροφος
ενβαδού 139,71 τ.μ.
Οικόπεδο, άρτιο και οικοδομήσιμο, μετά
πάντων των επ’ αυτού κτισμάτων,
παραρτημάτων, παρακολουθημάτων και
συστατικών αυτού μερών.

Τράπεζα

Στο Δήμο Αθηναίων επί της οδού Λουδοβίκου
Παστέρ αριθ. 3.

Προσημειώσεις Υποθήκης την 20.07.2012

"ALPHA Τράπεζα Α.Ε."

3.000.000

Προσημειώσεις Υποθήκης την 20.07.2012 και
19.07.2013 και 22.12.2015

"ALPHA Τράπεζα Α.Ε."

14.500.000

Προσημειώσεις Υποθήκης την 17.09.2012

"ALPHA Τράπεζα Α.Ε."

1.500.000

Σύνολο:

29.881.511

Από το συνολικό ποσό των ανωτέρω προσημειώσεων για ποσό € 3.511.511 έχουν
κινηθεί διαδικασίες άρσης αυτών, καθώς τα δάνεια που αφορούν έχουν εξοφληθεί.
8.4 Δεσμεύσεις

Οι εγγυητικές επιστολές της Εταιρείας και του Ομίλου στις 30/06/2016 και στις
31/12/2015 αναλύονται ως εξής:

Εγγυητικές επιστολές
Εγγυητικές επιστολές για εξασφάλιση υποχρεώσεων
Εγγυητικές επιστολές για εξασφάλιση καλής εκτέλεσης
συμβάσεων με πελάτες
Σύνολο

Ο ΟΜΙΛΟΣ

30/06/2016
1.770.412

672.901

2.443.313

31/12/2015
1.801.522
672.901

2.474.423
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8.5 Επίδικες / υπό διαιτησία διαφορές
Η Εταιρία, ως εκμισθώτρια ακινήτου, είχε επίδικη απαίτηση από μισθώτρια ανώνυμη

εταιρία για διαφορές μισθωμάτων ποσού € 1.340.383. Σε συμμόρφωση με την εκδοθείσα

εφετειακή απόφαση, εν αναμονή της συζήτησης της αναίρεσης της μισθώτριας εταιρίας
ενώπιον του Αρείου Πάγου και της σχετικής έκδοσης απόφασης, κατεβλήθη στην Εταιρία

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 Εταιρία διαφορές μισθωμάτων

ανέρχονταν κατά την 30.06.2014 στο ποσό των € 988.022, εκ των οποίων έχει ήδη
καταβληθεί στην Εταιρία, ως ανωτέρω αναφέρεται, το ποσό των € 500.000,00. Με
συνυπολογισμό των καταβλητέων προς την Εταιρία διαφορών μισθωμάτων και

εγγυήσεως καθώς και των μισθωμάτων των μηνών Δεκεμβρίου 2014 έως και Μαρτίου
2015, οι καταβλητέες προς την Εταιρία διαφορές ανέρχονταν, μέχρι και τον Μάρτιο

2015, στο ποσό των Ευρώ 1.189.023,18, εκ των οποίων έχει ήδη καταβληθεί στην
Εταιρία 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 Εταιρία ότι ουδέν οφείλει και αντιθέτως θεωρεί ότι διατηρεί απαίτηση
κατά της Εταιρίας 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 Εταιρία 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 είχαν
προσδιοριστεί προς συζήτηση ενώπιον του ΜΠΑ κατά την δικάσιμο της 22.4.2016 οπότε
και αναβλήθηκαν για την δικάσιμο της 15.12.2017. 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
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χορήγησης 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 Εταιρία.

Η Εταιρία 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 Εταιρίας, έχουν ως εξής:

α) Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνώρισαν ότι οι απαιτήσεις της Εταιρίας κατά της εταιρίας

«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 Εταιρίας 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 Εταιρίας προς την «ΚΟΥΚΟΥ Α.Ε.» και κατά συνέπεια τα
αποτελέσματα του ομίλου και της Εταιρίας 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 εταιρίας «ΚΟΥΚΟΥ Α.Ε.»

ή δικαστικής λύσης της συμφωνίας συνδιαλλαγής αναβιώνει αυτομάτως το ποσό των €
998.340,48 για το οποίο συμφωνήθηκε η άφεση χρέους.
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Λόγω της μη τήρησης από την εταιρία «ΚΟΥΚΟΥ Α.Ε.» των όρων της καταρτισθείσας με
την Εταιρία συμφωνίας συνδιαλλαγής (μη καταβολή των συμφωνηθέντων δόσεων), η

Εταιρία κατέθεσε αίτηση ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης περί

κήρυξης της 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 εταιρία «ΚΟΥΚΟΥ Α.Ε.» και εκκρεμεί η συζήτησή της.

Η εταιρία «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
εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης, όρισε ως ημερομηνία παύσης πληρωμών την

30.05.2012 και διέταξε τη σφράγιση της περιουσίας της εταιρίας «ΚΟΥΚΟΥ Α.Ε.» από

την διορισθείσα σύνδικο. Με δεδομένο ότι στη συμφωνία συνδιαλλαγής της «ΚΟΥΚΟΥ
Α.Ε.» με την Εταιρία υπήρχε όρος περί αναβίωσης του συνόλου της απαιτήσεως της

Εταιρίας σε περίπτωση κήρυξης πτώχευσης της ΚΟΥΚΟΥ Α.Ε., η Εταιρία 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 Εταιρίας, η εκτίμηση του νομικού συμβούλου της Εταιρίας είναι ότι η

πτωχή εταιρεία δεν διαθέτει περιουσιακά στοιχεία ικανά για την ικανοποίηση της
απαιτήσεως της Εταιρίας.

Η θυγατρική εταιρία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» διατηρούσε απαίτηση κατά Ανώνυμης Ξενοδοχειακής Τουριστικής εταιρείας
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 εταιρία. Η θυγατρική εταιρία είχε ορίσει διαιτητή, ακολούθησε ο ορισμός

διαιτητής από το Δικαστήριο για την αντίδικο εταιρία (λόγω άρνησης ορισμού διαιτητή
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από την αντίδικο), και από κοινού οι δύο διαιτητές όρισαν τον επιδιαιτητή, οπότε
ολοκληρώθηκε η συγκρότηση του Διαιτητικού Δικαστηρίου. Την 3.3.2015 κατατέθηκε

ενώπιον του Διαιτητικού Δικαστηρίου η από 3.3.2015 ανταγωγή της αντιδίκου εταιρίας
κατά της Εταιρίας με την οποία ζητούσε η τελευταία όπως της καταβληθεί το συνολικό

ποσό των € 4.079.191,60 για επικαλούμενη αντισυμβατική συμπεριφορά της Εταιρίας
(εκπρόθεσμη παράδοση του έργου, ποινικές ρήτρες, απαιτήσεις λόγω ελαττωμάτων και

κακοτεχνιών του έργου, διαφυγόντα κέρδη κ.λπ.). Πραγματοποιήθηκε η συζήτηση της

αγωγής και της ανταγωγής και η εξέταση των μαρτύρων ενώπιον του Διαιτητικού

Δικαστηρίου. Λόγω διαφωνίας στα υπό διαιτησία θέματα μεταξύ των δύο διαιτητών, οι

τελευταίοι προσέφυγαν, όπως προβλέπεται στη διαιτητική συμφωνία των μερών, στον
επιδιαιτητή, και εξεδόθη την 7.4.2016 η σχετική απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου

κατατεθείσα στα βιβλία διαιτησιών του Πρωτοδικείου Αθηνών δυνάμει της οποίας (α)

έγινε εν μέρει δεκτή η αγωγή της Εταιρείας, (β) απορρίφθηκε ως απαράδεκτη η
ανταγωγή της αντιδίκου εταιρείας, (γ) έγιναν δεκτές εν μέρει οι προταθείσες σε
συμψηφισμό απαιτήσεις της αντιδίκου εταιρείας, (δ) υποχρεώνεται η αντίδικος εταιρεία

όπως καταβάλλει στην Εταιρεία κατά κεφάλαιο το ποσό των Ευρώ 1.741.993,63, πλέον
νομίμων τόκων του κεφαλαίου αυτού και δικαστικών εξόδων κατά τα επί μέρους
οριζόμενα στην διαιτητική απόφαση. Η αντίδικος εταιρεία έχει ασκήσει αγωγή ακύρωσης

και αίτηση αναστολής κατά της Διαιτητικής Απόφασης τα οποία έχουν προσδιοριστεί
προς συζήτηση ενώπιον του Εφετείου Αθηνών κατά τις δικασίμους της 8.12.2016 και
29.9.2016 αντίστοιχα. Την 1.9.2016 χορηγήθηκε προσωρινή διαταγή αναστολής
εκτέλεσης της διαιτητικής απόφασης μέχρι τη συζήτηση αυτής (29.9.2016). Η εκτίμηση

του νομικού συμβούλου είναι ότι θα απορριφθούν η αίτηση αναστολής και η αγωγή
ακύρωσης της αντιδίκου εταιρείας.

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 € 6.507 χιλ. περίπου και αγωγές εναντίον του ομίλου συνολικού
ύψους € 5.483 χιλ. περίπου.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του νομικού συμβούλου υφίστανται ισχυρά νομικά

επιχειρήματα περί απορρίψεως της συντριπτικής πλειοψηφίας των αγωγών εναντίον της

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από
1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2016
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εταιρίας. Περαιτέρω η εκτίμηση της διοίκησης της εταιρίας 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
εταιρίας.

8.6 Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού

Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού κατά μέσο όρο την 30η Ιουνίου 2016 για τον
όμιλο και την εταιρεία ανέρχεται σε 406 και 328 άτομα αντίστοιχα.
Ο ΟΜΙΛΟΣ

Μισθωτοί

Hμερομίσθιοι
Σύνολο

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/06/2016

30/6/2015

30/06/2016

21

21

20

385

406

429

450

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από
1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2016

308

328

30/6/2015
330
20

350
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8.7 Ενδοεταιρικές συναλλαγές
Ενδοεταιρικές Συναλλαγές Αποτελεσμάτων 01.01 - 30.06.2016

Πωλήσεις

Αγορές
Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ
Κ.Λ.Μ. Α.Τ.Ε.

Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι.
ΛΑΠΠΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ

Κ.Λ.Μ. Α.Τ.Ε.
-

-

SYSMEROM COM SRL

114

-

KLM BULGARIA EOOD

-

-

KLMS COM DOOEL
KLSAL LTD

KLSER COMMERCE LTD
KLSLV D.O.O
KLMOL

-

24.813

-

-

-

-

-

-

Aπαιτήσεις

Ενδοεταιρικές Συναλλαγές Ισολογισμού 01.01 - 30.06.2016

SYSMEROM COM SRL
KLMS COM DOOEL

KLM BULGARIA EOOD
KLSAL LTD

KLSER COMMERCE LTD
KLSLV D.O.O
KLMOL
ΣΥΝΟΛΟ
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Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι.
ΛΑΠΠΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ

420

Κ.Λ.Μ. Α.Τ.Ε.
4.048

114

-

-

-

-

24.813
25.347

-

-

-

-

-

-

-

468.113

93.532

SYSMEROM
COM SRL

428.526
-

-

-

-

-

-

-

428.526

-

98.982

KLM
BULGARIA
EOOD
103.977
805.370
-

-

-

-

KLMS COM
DOOEL

-

-

-

-

-

-

KLSER
COMMERCE
LTD
99.423
347.221

KLSAL
LTD

-

-

-

4.048

-

-

-

-

-

KLM
BULGARIA
EOOD
93.532
98.982

KLMS COM
DOOEL

-

-

24.927

Υποχρεώσεις
Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ
Κ.Λ.Μ. Α.Τ.Ε.

468.113

-

-

ΣΥΝΟΛΟ

SYSMEROM
COM SRL

-

-

-

-

103.977

805.370

-

-

-

ΣΥΝΟΛΟ
1.107.271

-

114

-

-

-

-

-

-

-

-

-

347.221

-

KLSER
COMMERCE
LTD
321.256
279.454
-

-

-

-

-

-

-

-

24.813

-

1.132.198

736.351
-

0
-

ΣΥΝΟΛΟ
2.678.981
420

-

-

-

-

KLSAL
LTD

321.256

-

-

99.423

-

-

-

-

-

KLMOL
-

-

-

-

KLSLV
D.O.O

-

-

KLSLV
D.O.O

KLMOL

-

-

-

279.454 736.351

-

-

-

-

-

114

-

24.813
2.704.328
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Ενδοεταιρικές Συναλλαγές Αποτελεσμάτων 01.01 - 30.06.2015

Πωλήσεις

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

Κ/Ξ ΚΛΜ ΑΕISTOS ΕΠΕ SYSMEROM
COM SRL
ΕΡΓΟ
ΛΑΡΙΣΑ
495.902
-

Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι.
ΛΑΠΠΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ- Κ.Λ.Μ. Α.Τ.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ
19.191
-

-

19.191

-

Ενδοεταιρικές Συναλλαγές Ισολογισμού 01.01 - 31.12.2015
Υποχρεώσεις

Aπαιτήσεις

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 ΕΜΠΟΡΙΚΗΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ

-

Κ/Ξ ΚΛΜ ΑΕISTOS ΕΠΕ
ΕΡΓΟ ΛΑΡΙΣΑ

Κ.Λ.Μ. Α.Τ.Ε.
4.048

420

-

-

495.902

SYSMEROM
COM SRL
-

-

-

420

-

4.048

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από
1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2016

-

-

-

KLSER
COMMERCE
LTD

KLSAL
LTD

-

KLSLV
D.O.O

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

399.428

-

-

-

-

-

-

-

10.445
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-

-

-

-

-

-

-

-

745.111

-

284.342

ΣΥΝΟΛΟ

-

1.230.435
19.191
-

-

1.249.626

KLMOL

-

-

-

-

328.004 135.423

-

-

-

-

KLM
BULGARIA
EOOD

85.730

-

135.423
-

892.517

-

-

108.132

-

KLMOL

249.531

-

-

-

-

328.004
-

KLSLV
D.O.O

284.342

-

-

77.245

-

85.730
-

KLSER
COMMERC
E LTD

745.111

-

-

-

108.132
-

KLSAL
LTD

10.445

-

-

-

KLM
BULGARIA
EOOD

399.428

-

-

77.245
-

KLMS COM
DOOEL

-

-

KLMS
COM
DOOEL

-

ΣΥΝΟΛΟ
-

2.585.421

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

249.531 892.517

-

-

-

-

-

420

-

-

-

-

2.585.841
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8.8 Παροχές στη Διοίκηση

Οι παροχές προς τη Διοίκηση σε επίπεδο Ομίλου και Εταιρίας αναλύονται ως ακολούθως:
Ποσά σε €
Μισθοί και άλλες βραχυπρόθεσμες εργασιακές
παροχές
Μισθοί μελών Δ.Σ. (μισθωτοί)
Βασικά διευθυντικά στελέχη
Αμοιβές Δ.Σ.
Σύνολο

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/06/2016

30/6/2015

30/06/2016

30/6/2015

87.775

87.721

87.775

87.721

40.344

137.662

265.782

43.038

205.400

336.159

40.344

43.038

137.662

205.400

265.782

336.159

Οι απαιτήσεις και ο υποχρεώσεις από και προς τα μέλη της Διοίκησης στις 30.06.2016 για
την εταιρία και τον όμιλο ανέρχονται στο ποσό των € 1.695 και € 406 αντίστοιχα.
8.9 Κέρδη ανά μετοχή

Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίσθηκαν βάσει μέσου σταθμισμένου αριθμού του συνόλου
των μετοχών.
Ποσά σε €

Κέρδη μετά φόρων
Κέρδη μετά από φόρους (1)
Κατανεμημένα σε :
Μετόχους της μητρικής (2)
Δικαιώματα μειοψηφίας
Σταθμισμένος αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία
(3)
Βασικά κέρδη/(ζημίες) ανά μετοχή
(ευρώ /μετοχή) (2/3)

8.10 Μετοχικό κεφάλαιο

Ο ΟΜΙΛΟΣ
01.01 01.01 30.06.2016
30.06.2015

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01.01 01.01 30.06.2016
30.06.2015

562.870
562.870

(890.651)
(890.651)

401.989
401.989

(707.565)
(707.565)

562.870
0

(867.292)
(23.359)

401.989

(707.565)

562.870

(890.651)

401.989

(707.565)

40.219.218

40.219.218

40.219.218

40.219.218

0,0140

-0,0216

0,0100

-0,0176

Αναλυτικά η εξέλιξη του Μετοχικού κεφαλαίου και του αριθμού των μετοχών έχει ως
εξής:
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Μετοχικό
κεφάλαιο

Ποσά σε €
Υπόλοιπο 1η Ιανουαρίου 2015
Υπόλοιπο 31η Δεκεμβρίου 2015

Υπόλοιπο 1η Ιανουαρίου 2016
Υπόλοιπο 30η Ιουνίου 2016

Διαφορά υπέρ το
άρτιο

Σύνολο

12.065.765

13.288.555

25.354.320

12.065.765

13.288.555

25.354.320

12.065.765

13.288.555

25.354.320

12.065.765

13.288.555

25.354.320

Μετοχές
Υπόλοιπο 1η Ιανουαρίου 2015

40.219.218

Υπόλοιπο 31η Δεκεμβρίου 2015

40.219.218
Μετοχές

Υπόλοιπο 1η Ιανουαρίου 2016

40.219.218

Υπόλοιπο 30η Ιουνίου 2016

40.219.218

8.11 Εποχικότητα

Οι πωλήσεις των προϊόντων «EARLY LEARNING CENTRE LIMITED» (παιδικά παιχνίδια)
της μητρικής εταιρίας παρουσιάζουν έντονη εποχικότητα. Συγκεκριμένα, ποσοστό 35%
περίπου

του

ετήσιου

κύκλου

εργασιών

από

την

παραπάνω

δραστηριότητα

πραγματοποιείται κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους λόγω και της περιόδου των
Χριστουγέννων.

8.12 Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού

Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού.

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από
1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2016
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8.13 Άλλα σημαντικά γεγονότα

Δεν υπάρχουν άλλες σημαντικές πληροφορίες για την τρέχουσα περίοδο 01.0130.06.2016.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΛΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
Δ.Σ.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΠΕΝΤΖΑΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ

ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΥ
ΑΝΘΟΔΕΣΜΗ ΜΑΡΙΑ

ΤΥΡΑΣΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
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