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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Η παρούσα Ετήσια Έκθεση (η «Έκθεση») του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της KLEFER ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΘΥΡΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ για τη χρήση 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2017,
περιέχει όλες τις απαραίτητες βάσει του άρθρου 136 του Κ.Ν. 2190/1920 και του Καταστατικού της,
θεµατικές ενότητες, και πληροφορίες και επεξηγήσεις για τη δραστηριότητά της κατά την ανωτέρω χρήση.
ΚΑΙ

Η Έκθεση απεικονίζει κατά τρόπο αληθή όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για να εξαχθεί µια ουσιαστική και
εµπεριστατωµένη ενηµέρωση για την δραστηριότητα της Εταιρείας κατά τη χρήση 1 Ιανουαρίου έως
31 ∆εκεµβρίου 2017 και περιλαµβάνεται αυτούσια στις Οικονοµικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσης.
Οι αναγνώστες που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες µπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα
της Εταιρείας www.klefer.gr ή να απευθυνθούν τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα κεντρικά γραφεία της.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η Εταιρεία KLEFER ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΘΥΡΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ µε
διακριτικό τίτλο KLEFER A.E. (η «Εταιρεία»), συστάθηκε τον Σεπτέµβριο του 1999 (ΦΕΚ 7588/22.9.1999),
έχει αριθµό µητρώου Α.Ε. 43773/55/Β/99/16 και έδρα τη ΒΙ.ΠΕ. Σταυροχωρίου Κιλκίς, ενώ η διάρκεια
λειτουργίας της έχει ορισθεί έως τις 13 Σεπτεµβρίου 2049.
Η Εταιρεία είναι µία επιχειρηµατική σύµπραξη µεταξύ της Ελληνικής ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ- KLEEMANN HELLAS
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε., µε ποσοστό
συµµετοχής 50%, έδρα το Σταυροχώρι Κιλκίς και αντικείµενο εργασιών την κατασκευή και εµπορία
ολοκληρωµένων συστηµάτων ανελκυστήρα, και της Ισπανικής TECNOLAMA S.A., µε ποσοστό συµµετοχής
50%, έδρα το Reus Ισπανίας και αντικείµενο εργασιών την κατασκευή θυρών ανελκυστήρων. Η KLEEMANN
κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρείας και ασκεί την ∆ιοίκηση (βάσει του άρθρου
42ε του Κ.Ν. 2190/1920 θεωρείται συνδεµένη), ενώ η TECNOLAMA παρέχει την τεχνογνωσία (know-how).

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας, είναι η παραγωγή και εµπορία θυρών ανελκυστήρων, όπως Αυτόµατες
πόρτες θαλάµου και ορόφου, Ηµιαυτόµατες πόρτες ορόφου, και Αναδιπλούµενες πόρτες θαλάµου (τύπου
BUS) και ετήσια παραγωγική δυναµικότητα 40.000, 8.000 και 6.000 πορτών, αντίστοιχα.

ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Οι εγκαταστάσεις της Εταιρείας βρίσκονται στη ΒΙ.ΠΕ. Σταυροχωρίου Κιλκίς επί ιδιόκτητου οικοπέδου
συνολικής επιφανείας 19.561 τ.µ., επί του οποίου βρίσκονται κτίρια παραγωγής και αποθήκης συνολικής
επιφανείας 11.731,32 τ.µ. (τα 1.736 τ.µ. αφορούν κτίρια διοίκησης). Ο µηχανολογικός εξοπλισµός της
Εταιρείας είναι τελευταίας τεχνολογίας, µεγάλου βαθµού αυτοµατοποίησης και υψηλής παραγωγικής
δυναµικότητας, ενώ τα µεταφορικά της µέσα αποτελούνται από επτά κλαρκ, επτά παλετοφόρα, δύο
επαγγελµατικά αυτοκίνητα - φορτηγάκια για την λειτουργία του service και της συντήρησης και ένα
φορτηγό αυτοκίνητο µεταφοράς υλικών και προϊόντων. Τα έπιπλα και ο λοιπός εξοπλισµός περιλαµβάνουν
έπιπλα, σκεύη και µηχανές, ηλεκτρονικούς υπολογιστές και συστήµατα υπολογιστών, καθώς και εξοπλισµό
τηλεπικοινωνιών.
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Το στελεχιακό δυναµικό της Εταιρείας είναι άριστα εκπαιδευµένο και εξειδικευµένο, ενώ προκειµένου να
ανταποκριθεί µε επιτυχία στις συνεχώς αυξανόµενες ανάγκες της αγοράς, η Εταιρεία επενδύει στην διαρκή
εκπαίδευση και ενηµέρωσή του. Επιπρόσθετα, η ∆ιοίκηση έχει καταφέρει να διατηρεί άριστες σχέσεις µε το
προσωπικό, γεγονός που βοηθάει στην αρµονική λειτουργία της Εταιρείας. Η εξέλιξη του µέσου όρου
προσωπικού την διετία 2015-2016 παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Μισθωτοί
Ηµεροµίσθιοι

2017
60
119
179

2016
59
105
164

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΑ∆ΟΥ
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στον βιοµηχανικό κλάδο παραγωγής και εµπορίας εξαρτηµάτων
ανελκυστήρων, των οποίων η ζήτηση σχετίζεται άµεσα µε την οικοδοµική δραστηριότητα, καθώς και τον
αριθµό και το είδος των κατοικιών και οικοδοµών που κατασκευάζονται. Επηρεάζεται επίσης από
γενικότερες τάσεις, όπως η εξοικονόµηση ενέργειας, νέες τεχνολογίες, ανάγκη για καλύτερες υπηρεσίες και
αυστηρότερους κανονισµούς ασφαλείας.

∆οµή της αγοράς
Όσον αφορά στην αγορά των πορτών, η αγορά του εξωτερικού είναι διαχωρισµένη ως εξής:
•

•

•

Αγορές µε µεγάλο αριθµό νέων εγκαταστάσεων. Με τα µεγέθη να ξεπερνούν τις 10.000 ανά έτος, στις
αγορές ενδείκνυται η παραγωγή πορτών ή µερών αυτών. Σε αυτές τις αγορές ο τζίρος και ο
ανταγωνισµός είναι έντονος και οι τιµές πώλησης είναι πολύ συµπιεσµένες µε αποτέλεσµα τη χαµηλή
κερδοφορία (Τουρκία, Ιράν, κ.α.).
Αγορές µεσαίου µεγέθους εγκαταστάσεων. Σε αυτές τις αγορές τα µεγέθη ανέρχονται σε 3.000–10.000
ανά έτος. Κύριο χαρακτηριστικό αυτών των αγορών είναι η µεγάλη παρουσία πολυεθνικών εταιρειών και
ταυτόχρονα η απουσία σηµαντικών κατασκευαστών. Στις αγορές αυτές συµπεριλαµβάνονται χώρες όπως
Τσεχία, Πολωνία.
Αγορές µικρότερου µεγέθους εγκαταστάσεων. Αυτές οι αγορές είναι τόσο µικρές (λιγότερο από 3.000
ανά έτος) µε αποτέλεσµα να µην ελκύουν τις πολυεθνικές εταιρείες. Κατ’ επέκταση, ο τζίρος που
επιτυγχάνεται είναι µικρός, αλλά ο ανταγωνισµός δεν είναι έντονος και τα περιθώρια κερδοφορίας
ενδεχόµενα να είναι αυξηµένα.

Κατά ένα µεγάλο ποσοστό για τις πωλήσεις στο εξωτερικό, η Εταιρεία ενσωµατώνεται στο δίκτυο πωλήσεων
της Μητρικής και το προϊόν της, δηλαδή η πόρτα «πακετοποιείται» µαζί µε τα υπόλοιπα υποσυστήµατα ενός
ολοκληρωµένου συστήµατος ανελκυστήρα.
Στις αγορές εξωτερικού ο ανταγωνισµός επικεντρώνεται κυρίως στις αυτόµατες πόρτες µε κύριους
ανταγωνιστές τις SELCOM, SEMATIC και PRISMA.
Το ίδιο ισχύει και για την αγορά του εσωτερικού όπου η παρουσία της Εταιρείας ενσωµατώνεται σχεδόν
πλήρως στο δίκτυο πωλήσεων της Μητρικής. Ως αποτέλεσµα, περίπου 80% του συνόλου του κύκλου
εργασιών είναι ενδοοµιλικές πωλήσεις.
Οι ανταγωνιστές της KLEFER στην εγχώρια αγορά καλύπτουν µέρος της προϊοντικής γκάµας:
•

•

Κατηγορία των ηµιαυτόµατων πορτών, η εταιρεία δραστηριοποιήθηκε στον τοµέα των ειδικών
ηµιαυτοµάτων πορτών κερδίζοντας µερίδιο της αγοράς. Κύριοι ανταγωνιστές θεωρούνται οι ΜΕΤΡΟΝ,
TELCO κ.α.
Κατηγορία των αναδιπλούµενων πορτών θαλάµων, κύριοι ανταγωνιστές είναι εγχώριοι κατασκευαστές
(ΜΕΤΡΟΝ, ΑΛΦΑ κ.α.) και εισαγωγείς πορτών κυρίως τουρκικής προέλευσης.
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•

Κατηγορία των αυτόµατων πορτών, κύριοι ανταγωνιστές είναι εγχώριοι κατασκευαστές (METRON,TELCO)
και εισαγωγείς πορτών µε κύριες χώρες προέλευσης Κίνα, Τουρκία και ενός µικρού ποσοστού από χώρες
της Ευρώπης.

Προοπτικές της παγκόσµιας αγοράς
Η διεθνή αγορά των ανελκυστήρων θα συνεχίζει να αυξάνεται το 2018 επικουρούµενη από αύξηση του
κατασκευαστικού κλάδου παγκοσµίως. Με εκτιµώµενο τζίρο 65 δις ευρώ για το 2017, η αγορά των
ανελκυστήρων τροφοδοτείται από την αυξηµένη αστικοποίηση και τα ψηλά κτίρια. Με τον µέσο ρυθµό
ανάπτυξης για τα έτη 2017-2023 να κυµαίνεται σε ποσοστό άνω του 5%, ο συνολικός αριθµός των 1.000.000
νέων εγκαταστάσεων κατ' έτος αναµένεται να ξεπεραστεί σύντοµα. Η σηµαντικότερη αγορά, αυτή της Κίνας (
60% των νέων εγκαταστάσεων) επιβραδύνεται εν µέσω εξασθένησης της ανάπτυξης των ακινήτων και του
αυστηρού ανταγωνισµού, αλλά η µετακίνηση του πληθυσµού στις πόλεις αναµένεται να στηρίξει έτι περαιτέρω
την ζήτηση σε ανελκυστήρες τόσο στο εγγύς όσο και στο απώτερο µέλλον. Επιπρόσθετα, η αγορά της Ινδίας
παρουσιάζει ιδιαίτερη δυναµική µε τον αριθµό των νέων εγκαταστάσεων να αυξάνεται διαρκώς.
Αντιθέτως, στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ, δεν αναµένεται σηµαντική αύξηση της ζήτησης για νέα προϊόντα (2-3% και
το πολύ 7% αντίστοιχα) αλλά αναµένεται ισχυρή ζήτηση προϊόντων ανακαίνισης λόγω και της ανάγκης
συµµόρφωσης µε νέους κανονισµούς ασφαλείας. Γενικότερα, στην παγκόσµια αγορά εκτιµάται αυξανόµενη
ζήτηση για προϊόντα που έχουν καλύτερη ενεργειακή αποδοτικότητα, είναι φιλικά προς το περιβάλλον και
έχουν βελτιωµένα χαρακτηριστικά ασφάλειας, άνεσης και αποδοτικότητας.
Αυτή την στιγµή, έχει υπολογιστεί ότι το 55% του παγκόσµιου πληθυσµού κατοικεί σε πόλεις, ενώ στην Κίνα
το ίδιο µέγεθος ανέρχεται στο 59%, στην Αφρική στο 42% και στην Ινδία στο 34%. Το 2050, αναµένεται το
ποσοστό του παγκόσµιου πληθυσµού που θα κατοικεί σε πόλεις να φτάσει το 66%.

Θέση της Εταιρείας στον κλάδο
Η Εταιρεία κατέχει ηγετική θέση (27,4%) στον κλάδο της κατασκευής θυρών ανελκυστήρων στην εγχώρια
αγορά επί συνόλου κατασκευής θυρών και το 6% της συνολικής Ευρωπαϊκής αγοράς των 680.000 πορτών και
το 0,1% της παγκόσµιας αγοράς των 4.000.000 πορτών.

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΜΕΓΕΘΩΝ
Το σύνολο του Ενεργητικού στη χρήση 2017 ανήλθε σε Ευρώ 17,891 εκατ. (2016: Ευρώ 18,497 εκατ.),
παρουσιάζοντας ποσοστιαία µείωση 3,27% η οποία οφείλεται στην µείωση του κυκλοφορούντος ενεργητικού
κατά Ευρώ 0,611 εκατ. Η κεφαλαιακή διάρθρωση µειώθηκε, καθώς παρατηρείται µείωση των Ιδίων
Κεφαλαίων κατά Ευρώ 2,136 εκατ., αύξηση των µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων κατά Ευρώ 43χιλ. και
αύξηση των Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων κατά Ευρώ 1,487 εκατ. Οι ακόλουθες µεταβολές σε σχέση µε
την αντίστοιχη προηγούµενη χρήση στους κυριότερους λογαριασµούς ισολογισµού των χρήσεων 2017 και
2016, παρέχουν ποσοστιαία ενηµέρωση για την κάθε χρήση.
Ενεργητικό
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέµατα
Απαιτήσεις από πελάτες
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Υποχρεώσεις
Προµηθευτές
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις
Ίδια κεφάλαια

2017
0,20%
28,28%
3,45%
6,83%
2017
60,96%
3,47%
(13,92%)

2016
(5,75%)
16,34%
(10,12%)
20,17%
2016
(6,35%)
(39,36%)
4,03%
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Επί των Αποτελεσµάτων παρατίθεται ο ακόλουθος πίνακας µε τις ποσοστιαίες µεταβολές.
Κύκλος εργασιών(πωλήσεις)
Κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτελέσµατα(κέρδη)
Άλλα έσοδα / (έξοδα) εκµετάλλευσης
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Έξοδα ερευνών & ανάπτυξης
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Χρεωστικοί έσοδα / (έξοδα)
Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος
Καθαρά κέρδη χρήσεως

2017
19.431.987,97
(15.416.225,08)
4.015.762,89
327.479,80
(730.185,48)
(180.679,31)
(748.712,43)
(10.161,00)
2.673.504,47
(778.780,43)
1.894.724,04

2016
16.321.769,25
(12.755.746,56)
3.566.022,69
(135.448,61)
(684.978,75)
(185.429,68)
(859.572,89)
(8.649,81)
1.691.942,95
(469.231,28)
1.222.711,67

Μεταβ. %
19,06
20,86
12,61
(341,77)
6,60
(2,56)
(12,90)
17,47
58,01
65,97
54,96

Επίσης, παρουσιάζονται οι παρακάτω χρηµατοοικονοµικοί δείκτες, διαχρονικά συγκρινόµενοι, καθώς και
κρίσιµα στατιστικά στοιχεία για την Εταιρεία:
ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (σε χιλ. ευρώ ή %)
2017
2016
Κέρδη µετά φόρων (EΑT)
1.895
1.223
Κέρδη προ φόρων (EBT)
2.674
1.692
Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT)
2.684
1.701
Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA)
2.985
2.006
Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων
20,24%
11,02%
Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων
15,21%
9,19%
Αποδοτικότητα απασχολούµενων κεφαλαίων
20,31%
11,08%
ΕΞΕΛΙΞΗΣ (%)
2017
2016
Κύκλου εργασιών
19,06%
(2,31%)
Καθαρών κερδών προ φόρων
25,29%
(6,62%)
Παγίων
0,17%
(5,77%)
Ιδίων κεφαλαίων
(13,92%)
4,03%
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (ηµέρες)
2017
2016
Απαιτήσεων (πελάτες, γραµµάτια, επιταγές)
148,92
171,39
Υποχρεώσεων (προµηθευτές, γραµµάτια, επιταγές)
71,28
54,52
Αποθεµάτων
74,56
70,24
Λειτουργικού κύκλου
223,48
241,63
Εµπορικού κύκλου
152,20
187,11
∆ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
2017
2016
Σχέση ιδίων προς συνολικά κεφάλαια
0,75
0,83
Σχέση ιδίων προς συνολικές υποχρεώσεις
2,82
4,87
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ
2017
2016
Ολικής ρευστότητας
3,74
6,30
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις προς καθαρά κέρδη
2,06
1,98
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις προς ίδια κεφάλαια
0,30
0,16
Η µερισµατική πολιτική της Εταιρείας είναι άµεσα συνδεδεµένη µε την κεφαλαιουχική της διάρθρωση, την
αποδοτικότητα της, την αυτοχρηµατοδότηση των επενδύσεών της και τα πραγµατοποιηθέντα κέρδη, µε κύριο
γνώµονα το µακροπρόθεσµο συµφέρον της Εταιρείας και των µετόχων της. Για τη χρήση του 2017, το
∆ιοικητικό Συµβούλιο θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, τη διανοµή µικτού
µερίσµατος. Μέσα στην κλειόµενη χρήση, η Εταιρεία κατέβαλε µέρισµα 1 εκ. Ευρώ από τα κέρδη της χρήσης
2016 και προµερίσµατα από κέρδη προηγούµενων χρήσεων 3 εκ. Ευρώ.
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
Τα σηµαντικά γεγονότα της χρήσης 2017 και η επίδρασή τους στις Οικονοµικές Καταστάσεις είναι τα
ακόλουθα:
Οι πολιτικές αλλαγές και γεγονότα στην Τουρκία είχαν σαν αποτέλεσµα για δεύτερη συνεχόµενη χρονιά την
µείωση των πωλήσεων µας στην Τούρκικη αγορά κατά 18%. Με προσεκτική στόχευση σε άλλες αγορές
έγινε όχι µόνο αναπλήρωση του χαµένου τζίρου αλλά και αύξηση µε αποτέλεσµα να κλείσουµε µε 19,06%
υψηλότερο συνολικό τζίρο.
Αυξήσαµε τις πωλήσεις µας σε χώρες όπως η Σουηδία (+39%), η Τσεχία (+82%) και η ∆ανία (+97%)
παίρνοντας µερίδιο της αγοράς.
Η γρήγορη προσαρµογή µας στο νέο πρότυπο ΕΝ 81.20 µέσα στο 2017 βοήθησε στην επίτευξη των στόχων
µας.

ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
∆εν προέκυψαν γεγονότα από την ηµεροµηνία της Κατάστασης Χρηµατοοικονοµικής Θέσης ως και το χρόνο
υποβολής αυτής της Έκθεσης που να είναι ζηµιογόνα και να απαιτούν γνωστοποίησή τους στις συνηµµένες
Οικονοµικές Καταστάσεις ή προσαρµογές των στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων της δηµοσιευµένης
Κατάστασης Χρηµατοοικονοµικής Θέσης της παρούσας χρήσης, κατά τη διάρκεια της οποίας οι
δραστηριότητες της Εταιρείας ήταν σύµφωνες µε την ισχύουσα νοµοθεσία και τους σκοπούς της, όπως
ορίζονται στο Καταστατικό της.

ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΟΣΕΙΣ
Αναφορικά µε τα οικονοµικά αποτελέσµατα της Εταιρείας, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 19,4 εκ Ευρώ από
16,3 εκ Ευρώ το 2016, αυξηµένος κατά 19,06%. Το µικτό περιθώριο κέρδους της Εταιρείας το 2017
διαµορφώθηκε σε 20,67% από 21,85%, την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Το κέρδος προ φόρων της
Εταιρείας, ανήλθε σε 2,7 εκ. Ευρώ από 1,7 εκ. Ευρώ το 2016. Τα κέρδη µετά από φόρους ανήλθαν σε 1,9 εκ.
Ευρώ έναντι 1,2 εκ. το 2016.
Κατά την εξεταζόµενη χρήση, η Εταιρεία προγραµµάτισε και ολοκλήρωσε επενδύσεις ύψους Ευρώ 286 χιλ., µε
ίδια κεφάλαια, οι οποίες αφορούσαν σε αγορά διαφόρων µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ
Η Ελλάδα συνεχίζει να είναι στο επίκεντρο της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης. Στο εξωτερικό, κάποιες
οικονοµίες κατάφεραν να επηρεαστούν σε µικρό βαθµό και να παρουσιάζουν ελαφρά σηµάδια ανάκαµψης,
ενώ άλλες οι οποίες εµφάνιζαν και εγχώρια δηµοσιονοµικά προβλήµατα, βρίσκονται σε αναλογικά βαθύτερη
ύφεση. Είναι προφανές ότι η οικονοµική κατάσταση της κάθε χώρας έχει σηµαντική επίδραση στην αγορά των
ακινήτων, την οικοδοµική δραστηριότητα και κατ’ επέκταση στην αγορά των ανελκυστήρων.
Σχετικά µε την Εταιρεία, η εξωστρέφεια και η έµµεση γεωγραφική διασπορά του πελατολογίου, της επιτρέπει
να επηρεάζεται σε µικρότερο βαθµό έναντι των ανταγωνιστών της καθώς έχει ισχυροποιηθεί κυρίως σε χώρες
που ανήκουν στην πρώτη κατηγορία και βρίσκονται σε στάδιο ανάκαµψης, αλλά και σε χώρες στις οποίες τα
σηµάδια της ύφεσης είναι ορατά. Η κατάσταση της εγχώριας αγοράς εκτιµάται πως θα παρουσιάσει µια
σταθερότητα σχετικά µε το προηγούµενο έτος χαρακτηρίζοντας το όµως, επίσης δύσκολο έτος.
Βασικός στόχος της Εταιρείας το 2018 είναι η διείσδυση σε ακόµα περισσότερες νέες αγορές του εξωτερικού,
καθώς και η αύξηση του µεριδίου αγοράς σε υφιστάµενες.
Επί πλέον, οι προσπάθειες της ∆ιοίκησης θα εστιαστούν στην αύξηση της Συνολικής Αξίας του Πελάτη (Total
Customer Value) εξελίσσοντας τις λειτουργίες των προϊόντων µας, βελτιώνοντας την ποιότητα τους και την
τεχνική υποστήριξη τους. Επιπρόσθετα θα επιδιώξουµε την περαιτέρω συγκράτηση των εξόδων, της
µισθοδοσίας και των πρώτων υλών µε πρόγραµµα που θα περιλαµβάνει δράσεις προσαρµογής του κόστους
στο νέο επιχειρησιακό περιβάλλον, µε εφαρµογή ενεργειών εξορθολογισµού των δαπανών, βελτίωση της
εφοδιαστικής αλυσίδας, διαµόρφωση των αποθεµάτων και των απαιτήσεων σε χαµηλότερα επίπεδα, στη
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διατήρηση επαρκούς ρευστότητας και στην αύξηση της παραγωγικότητας σε όλα τα επίπεδα. Επιπρόσθετα, η
Εταιρεία επαναξιολογεί την τιµολογιακή της πολιτική µε γνώµονα την προϊοντική τάση της αγοράς, τις πιέσεις
του ανταγωνισµού αλλά και το γενικότερο οικονοµικό περιβάλλον.
Τονίζεται ότι οι εκτιµήσεις για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων στηρίζονται σε παραµέτρους των οποίων η
θετική ή αρνητική µεταβολή δε µπορεί να προβλεφθεί µε ακρίβεια από τη ∆ιοίκηση, οι κυριότερες των οποίων
είναι η εξέλιξη της αγοράς της πρώτης ύλης, το κόστος ενέργειας, η πορεία της οικοδοµικής δραστηριότητας,
το ύψος των επιτοκίων, η πιστωτική επέκταση των τραπεζών, ο πληθωρισµός και η αγοραστική δύναµη του
καταναλωτικού κοινού.

ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ - ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
Η Εταιρεία προβαίνει σε ενέργειες περιορισµού της αρνητικής επίδρασης στα χρηµατοοικονοµικά
αποτελέσµατα από τη διακύµανση στις µεταβλητές κόστους και πωλήσεων και την αδυναµία πρόβλεψης
χρηµατοοικονοµικών αγορών, καθώς εκτίθεται στους κάτωθι χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους:

Πιστωτικός κίνδυνος
Η Εταιρεία δεν έχει σηµαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου, καθώς οι πωλήσεις πραγµατοποιούνται
κυρίως σε πελάτες µε µειωµένο εισπρακτικό ρίσκο.
Η πρόβλεψη επισφάλειας αντιπροσωπεύει την εκτίµηση της Εταιρείας για ζηµίες σε σχέση µε τους πελάτες
της και αποτελείται κυρίως από ζηµίες αποµείωσης συγκεκριµένων απαιτήσεων, σηµαντικού ρίσκου. Υπάρχει
συνεχής έλεγχος της πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών και έτσι περιορίζεται η έκθεση σε κίνδυνο,
φροντίζοντας να υπάρχουν επαρκή ασφαλιστικά όρια σε αυτούς.
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2017 κρίνεται ότι δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός πιστωτικός κίνδυνος, που να µην
καλύπτεται ήδη από πρόβλεψη επισφαλούς απαίτησης.

Κίνδυνος ρευστότητας
Η προσέγγιση που υιοθετεί η Εταιρεία για τη διαχείριση της ρευστότητας είναι να διασφαλίζει ότι σε κάθε
περίπτωση θα διατηρεί επαρκή ρευστότητα για να εκπληρώνει τις ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις της, κάτω
από συνήθεις ή δύσκολες συνθήκες, χωρίς να υφίσταται µη αποδεκτές ζηµίες ή να διακυβεύεται η φήµη της,
µέσω της ύπαρξης του κατάλληλου συνδυασµού ρευστών διαθεσίµων και εγκεκριµένων τραπεζικών
πιστώσεων, ενώ οι αχρησιµοποίητες πιστώσεις προς την Εταιρεία, είναι επαρκείς ώστε να αντιµετωπισθεί
οποιαδήποτε πιθανή έλλειψη ταµειακών διαθεσίµων.
Η Εταιρεία εξασφαλίζει ταµειακά διαθέσιµα για την κάλυψη των λειτουργικών της αναγκών για τουλάχιστον
30 ηµέρες, περιλαµβανοµένης της κάλυψης των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεών της, χωρίς να λαµβάνει
υπόψη της την επίδραση από ακραίες συνθήκες που δεν µπορούν να προβλεφθούν, όπως φυσικές
καταστροφές. Για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου σε διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα, η Εταιρεία
συναλλάσσεται µόνο µε αναγνωρισµένα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα υψηλής πιστοληπτικής διαβάθµισης.
Η Εταιρεία διατηρεί εγκεκριµένα τραπεζικά όρια πίστωσης για Κεφάλαιο Κίνησης ή και Εγγυητικές Επιστολές
Ευρώ 500 χιλ., για αγορά επιταγών πελατείας 50 χιλ., για αγορά επιταγών ιδίων Ευρώ 50 χιλ. και για έκδοση
καρτών VISA υπέρ στελεχών της Εταιρείας Ευρώ 50 χιλ.
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2017 κρίνεται ότι δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός κίνδυνος ρευστότητας, που να µην
καλύπτεται είτε από τα ταµειακά διαθέσιµα της Εταιρείας είτε από εγκεκριµένα τραπεζικά όρια πίστωσης.

Κίνδυνος συνθηκών αγοράς
Συνίσταται στον κίνδυνο µεταβολής στον ρυθµό ανάπτυξης της οικοδοµικής δραστηριότητας και µεταβολών
τιµών υλικών, συναλλαγµατικών ισοτιµιών, επιτοκίων και τιµών µετοχών, να επηρεάζουν τα αποτελέσµατα
της Εταιρείας ή την αξία των χρηµατοοικονοµικών της µέσων. Περιλαµβάνει και την τιµή της βασικής
πρώτης ύλης, του χάλυβα (χρηµατιστηριακό είδος), η οποία επηρεάζεται από την προσφορά, τη ζήτηση και
το ύψος αποθεµάτων σε παγκόσµιο επίπεδο. Μεταξύ των ενεργειών στις οποίες προβαίνει η Εταιρεία, για να
µειώσει την επίπτωσή της στο κόστος παραγωγής, είναι η µαζική αγορά πρώτων υλών (οικονοµίες κλίµακας)
όταν η τιµή τους είναι χαµηλή. Ο σκοπός της διαχείρισης αυτού του κινδύνου είναι να ελέγχει την έκθεση
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της Εταιρείας σε αυτόν, στο πλαίσιο αποδεκτών παραµέτρων, µε παράλληλη βελτιστοποίηση των
αποδόσεων. Η έκθεση των αποτελεσµάτων της Εταιρείας στους ανωτέρω κινδύνους είναι µικρή.

Συναλλαγµατικός κίνδυνος
Η έκθεση της Εταιρείας σε συναλλαγµατικούς κινδύνους προέρχεται κυρίως από εισαγωγές και εξαγωγές σε
ξένο νόµισµα και επενδύσεις σε χώρες του εξωτερικού και αντιµετωπίζεται στο πλαίσιο εγκεκριµένων
πολιτικών. Ο κύριος όγκος των δραστηριοτήτων της πραγµατοποιείται στην Ευρώπη και συνεπώς ως επί το
πλείστων διεξάγεται σε Ευρώ, ενώ οι λοιπές δραστηριότητες διενεργούνται µε ρήτρα Ευρώ και ως εκ τούτου
ο συναλλαγµατικός κίνδυνος περιορίζεται.

Κίνδυνος επιτοκίων
∆εν υφίσταται τέτοιος κίνδυνος διότι στην παρούσα χρονική φάση δεν υπάρχει δανεισµός.

Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι
Ο σεβασµός και η προστασία του περιβάλλοντος αποτελούν για την Εταιρεία απόλυτα συµβατές επιδιώξεις
µε την οικονοµική και επιχειρηµατική ανάπτυξη. Προς τούτο, παρακολουθεί στενά όλες τις αλλαγές στη
νοµοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος και φροντίζει να λαµβάνει εκ των προτέρων όλα τα
απαιτούµενα µέτρα, προκειµένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος µη έγκαιρης συµµόρφωσης µε τη νοµοθεσία
αλλά και να ελαχιστοποιήσει το περιβαντολλογικό της αποτύπωµα.

ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
Η Εταιρεία είναι θυγατρική του οµίλου ΚΛΕΜΑΝ. Καθώς η κύρια δραστηριότητα του Οµίλου ΚΛΕΜΑΝ
σχετίζεται µε την ανέλκυση ή µεταφορά ανθρώπων και αγαθών, οι θυγατρικές εταιρείες του Οµίλου έχουν
θέσει πολύ υψηλά πρότυπα και η τήρηση των θεσµικών κανόνων αποτελεί την αδιαπραγµάτευτη βάση της
λειτουργίας τους. Η Εταιρική Υπευθυνότητα είναι στην κουλτούρα του Οµίλου ΚΛΕΜΑΝ και των θυγατρικών
του και αποτελεί βασικό συστατικό του τρόπου λειτουργίας και ανάπτυξής τους. Η διαχείριση των θεµάτων
που αφορούν την εταιρική υπευθυνότητα, τα εργασιακά και περιβαλλοντικά θέµατα και ο σχεδιασµός των
σχετικών διαδικασιών πραγµατοποιείται κεντρικά από τον Όµιλο ΚΛΕΜΑΝ για το σύνολο των θυγατρικών
του. Λεπτοµερής αναφορά γίνεται στις οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής εταιρείας ΚΛΕΜΑΝ HELLAS
ΑΒΕΕ, οι οποίες είναι αναρτηµένες στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kleemann.gr.

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Οι σηµαντικές συναλλαγές της Εταιρείας µε συνδεµένα µέρη, κατά την έννοια του ∆.Λ.Π. 24, αφορούν
συνδεδεµένες επιχειρήσεις, µέλη ∆ιοικητικού Συµβουλίου και διευθυντικά στελέχη. Παρουσιάζονται
αναλυτικά στη Σηµείωση 27 των συνηµµένων Οικονοµικών Καταστάσεων.

ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς 24 Απριλίου 2018
Ο Πρόεδρος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΚΟΥΚΟΥΝΤΖΟΣ

O ∆ιευθύνων Σύµβουλος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ν. ΚΟΥΚΟΥΝΤΖΟΣ

Η Αν. ∆ιευθύνων Σύµβουλος

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ν. ΚΟΥΚΟΥΝΤΖΟΥ
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «KLEFER ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΘΥΡΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ»
Έκθεση Ελέγχου επί των Εταιρικών Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων
Γνώµη
Έχουµε ελέγξει τις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας «KLEFER ΑΝΩΝΥΜH
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΘΥΡΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ» (η Εταιρεία), οι οποίες
αποτελούνται από την εταιρική κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης της 31ης ∆εκεµβρίου 2017, τις
εταιρικές 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.
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες εταιρικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από
κάθε ουσιώδη άποψη, την χρηµατοοικονοµική θέση της Εταιρείας κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2017, την
χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή,
σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ), όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από
την Ευρωπαϊκή Ένωση και συνάδουν µε τις κανονιστικές απαιτήσεις του Κωδ. Ν. 2190/1920.
Βάση γνώµης
∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου (∆ΠΕ) όπως αυτά έχουν
ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία. Οι ευθύνες µας, σύµφωνα µε τα πρότυπα αυτά περιγράφονται
περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής µας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των εταιρικών
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων». Είµαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία καθ’ όλη τη διάρκεια του
διορισµού µας σύµφωνα µε τον Κώδικα ∆εοντολογίας για Επαγγελµατίες Ελεγκτές του Συµβουλίου ∆ιεθνών
Προτύπων ∆εοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία και τις
απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται µε τον έλεγχο των εταιρικών χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων
στην Ελλάδα και έχουµε εκπληρώσει τις δεοντολογικές µας υποχρεώσεις σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της
ισχύουσας νοµοθεσίας και του προαναφερόµενου Κώδικα ∆εοντολογίας. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά
τεκµήρια που έχουµε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώµη µας.
Άλλες πληροφορίες
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες που περιλαµβάνονται στην
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση, είναι η Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, για την οποία γίνεται
σχετική αναφορά στην “Έκθεση επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων”, αλλά δεν
περιλαµβάνουν τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις και την έκθεση ελέγχου επί αυτών.
Η γνώµη µας επί των εταιρικών χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και
δεν εκφράζουµε µε τη γνώµη αυτή οποιασδήποτε µορφής συµπέρασµα διασφάλισης επί αυτών.
Σε σχέση µε τον έλεγχό µας επί των εταιρικών χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, η ευθύνη µας είναι να
αναγνώσουµε τις άλλες πληροφορίες και, µε τον τρόπο αυτό, να εξετάσουµε εάν οι άλλες πληροφορίες είναι
ουσιωδώς ασυνεπείς µε τις εταιρικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις ή τις γνώσεις που αποκτήσαµε κατά
τον έλεγχο ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλµένες. Εάν, µε βάση τις εργασίες που έχουµε
εκτελέσει, καταλήξουµε στο συµπέρασµα ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλµα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες,
είµαστε υποχρεωµένοι να αναφέρουµε το γεγονός αυτό. ∆εν έχουµε τίποτα να αναφέρουµε σχετικά µε το
θέµα αυτό.
Ευθύνη της ∆ιοίκησης των εταιρικών χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών χρηµατοοικονοµικών
καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για
εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται
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δυνατή η κατάρτιση εταιρικών χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδες σφάλµα,
που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Κατά την κατάρτιση των εταιρικών χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την
αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου
συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέµατα που σχετίζονται µε τη συνεχιζόµενη δραστηριότητα και τη χρήση
της λογιστικής βάσης της συνεχιζόµενης δραστηριότητας, εκτός και αν η διοίκηση είτε προτίθεται να
ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τη δραστηριότητά της, ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική
επιλογή από το να προχωρήσει σε αυτές τις ενέργειες.
Ευθύνη ελεγκτή για τον έλεγχο των εταιρικών χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων
Οι στόχοι µας είναι να αποκτήσουµε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι εταιρικές χρηµατοοικονοµικές
καταστάσεις, στο σύνολό τους, είναι απαλλαγµένες από ουσιώδες σφάλµα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε
σε λάθος και να εκδώσουµε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαµβάνει τη γνώµη µας. Η εύλογη διασφάλιση
συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύµφωνα µε
τα ∆ΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες
σφάλµα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλµατα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται
ουσιώδη όταν µεµονωµένα ή αθροιστικά, θα µπορούσε εύλογα να αναµένεται ότι θα επηρέαζαν τις
οικονοµικές αποφάσεις των χρηστών, που λαµβάνονται µε βάση αυτές τις εταιρικές χρηµατοοικονοµικές
καταστάσεις.
Ως καθήκον του ελέγχου, σύµφωνα µε τα ∆ΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία,
ασκούµε επαγγελµατική κρίση και διατηρούµε επαγγελµατικό σκεπτικισµό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου.
Επίσης:
•
Εντοπίζουµε και αξιολογούµε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλµατος στις εταιρικές
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και
διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούµε
ελεγκτικά τεκµήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώµη µας. Ο
κίνδυνος µη εντοπισµού ουσιώδους σφάλµατος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από
αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη µπορεί να εµπεριέχει συµπαιγνία, πλαστογραφία,
εσκεµµένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαµψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
•
Κατανοούµε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται µε τον έλεγχο, µε σκοπό το
σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την
διατύπωση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας.
•
Αξιολογούµε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και το
εύλογο των λογιστικών εκτιµήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.
•
Αποφαινόµαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής βάσης της
συνεχιζόµενης δραστηριότητας και µε βάση τα ελεγκτικά τεκµήρια που αποκτήθηκαν για το εάν
υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά µε γεγονότα ή συνθήκες που µπορεί να υποδηλώνουν
ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους.
Εάν συµπεράνουµε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είµαστε υποχρεωµένοι στην έκθεση
ελεγκτή να επιστήσουµε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των εταιρικών
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να
διαφοροποιήσουµε τη γνώµη µας. Τα συµπεράσµατά µας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκµήρια που
αποκτώνται µέχρι την ηµεροµηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, µελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες
ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσµα η Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόµενη
δραστηριότητα.
•
Αξιολογούµε τη συνολική παρουσίαση, τη δοµή και το περιεχόµενο των εταιρικών
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, συµπεριλαµβανοµένων των γνωστοποιήσεων καθώς και το κατά
πόσο οι εταιρικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείµενες συναλλαγές και τα
γεγονότα µε τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.
Μεταξύ άλλων θεµάτων, κοινοποιούµε στη διοίκηση, το σχεδιαζόµενο εύρος και το χρονοδιάγραµµα του
ελέγχου, καθώς και σηµαντικά ευρήµατα του ελέγχου, συµπεριλαµβανοµένων όποιων σηµαντικών
ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουµε κατά τη διάρκεια του ελέγχου µας
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Έκθεση επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
Λαµβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του
∆ιοικητικού Συµβουλίου, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (µέρος Β) του Ν.
4336/2015, σηµειώνουµε ότι:
α) Κατά τη γνώµη µας η Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει καταρτισθεί σύµφωνα µε τις
ισχύουσες νοµικές απαιτήσεις του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920 και το περιεχόµενο αυτής αντιστοιχεί µε
τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2017.
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαµε κατά τον έλεγχό µας, για την Εταιρεία «KLEFER ΑΝΩΝΥΜH
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΘΥΡΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ» και το περιβάλλον της, δεν
έχουµε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου.
Αθήνα, 25 Ιουνίου 2018
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Χρήστος Βαργιεµέζης
ΑΜ ΣΟΕΛ 30891
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(Τα ποσά σε όλους τους πίνακες και τις σηµειώσεις είναι σε ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΣΗΜ.
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν Ενεργητικό
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Αποθέµατα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπές απαιτήσεις
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

4
5
7

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την
υπηρεσία
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προβλέψεις
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων

2016

3.248.186,21
25.501,29
7.272,00
3.280.959,50

3.255.710,47
12.312,88
6.345,00
3.274.368,35

8
9
10
11

3.192.709,54
8.038.494,62
1.731.811,50
1.647.791,41
14.610.807,07
17.891.766,57

2.488.953,90
7.770.449,17
3.420.885,41
1.542.388,17
15.222.676,65
18.497.045,00

12
12

2.356.180,68
4.784.400,89
6.070.610,32
13.211.191,89

2.356.180,68
4.770.738,78
8.219.886,69
15.346.806,15

13

341.518,00

267.254,00

14
6

340.374,86
95.332,26
777.225,12

374.798,97
92.131,18
734.184,15

15
23
16
17

3.052.508,02
292.543,44
313.298,10
245.000,00
3.903.349,56
4.680.574,68
17.891.766,57

1.896.465,80
53.272,43
232.700,47
233.616,00
2.416.054,70
3.150.238,85
18.497.045,00

Σύνολο Ενεργητικού
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό Κεφάλαιο
Λοιπά αποθεµατικά – ∆ιαφορές Αναπροσαρµογής
Κέρδη εις νέο

2017
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ

Πωλήσεις
Κόστος πωληθέντων
Μικτό κέρδος
Λοιπά έσοδα / (έξοδα)
Έξοδα διάθεσης
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως
Κέρδη προ φόρων και χρηµατοδοτικών αποτελ/των
Χρηµατοδοτικά έσοδα
Χρηµατοδοτικά έξοδα
Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος
Κέρδη µετά από φόρους
Στοιχεία που δεν θα ταξινοµηθούν στην κατάσταση
αποτελεσµάτων µεταγενέστερα:
Αναλογιστικά κέρδη/ (ζηµίες)
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου µετά από
φόρους

ΣΗΜ.
18
20
19
20
20
20
22
22
23

2017
19.431.987,97
(15.416.225,08)
4.015.762,89
327.479,80
(748.712,43)
(730.185,48)
(180.679,31)
2.683.665,47
7,94
(10.168,94)
2.673.504,47
(778.780,43)
1.894.724,04

2016
16.321.769,25
(12.755.746,56)
3.566.022,69
(135.448,61)
(859.572,89)
(684.978,75)
(185.429,68)
1.700.592,76
430,60
(9.080,41)
1.691.942,95
(469.231,28)
1.222.711,67

(30.338,30)

(28.343,20)

(30.338,30

(28.343,20)

1.864.385,74

1.194.368,47

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Οικονοµικών Καταστάσεων
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Μετοχικό
κεφάλαιο

Τακτικό
αποθεµατικό

Αφορολόγητα
αποθεµατικά

Λοιπά
αποθεµατικά

∆ιαφορές αναπρ.
ενεργητικού

Υπόλοιπο
κερδών εις νέο

Σύνολο ιδίων
κεφαλαίων

2.356.180,68

785.393,56

2.797.732,58

782.248,15

139.974,73

7.890.907,98

14.752.437,68

-

-

-

-

-

(600.000,00)

(600.000,00)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα

-

-

-

(3.519,34)

-

(24.823,86)

(28.343,20)

Κέρδη περιόδου

-

-

-

-

-

1.222.711,67

1.222.711,67

Σχηµατισµός Αποθεµατικών & Λοιπές Κινήσεις

-

-

64.891,33

204.017,77

-

(268.909,12)

-

2.356.180,68

785.393,56

2.862.623,91

982.746,58

139.974,73

8.219.886,69

15.346.806,15

2.356.180,68

785.393,56

2.862.623,91

982.746,58

139.974,73

8.219.886,69

15.346.806,15

-

-

-

-

-

(4.000.000,00)

(4.000.000,00)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα

-

-

-

(30.338,30)

-

-

(30.338,30)

Κέρδη περιόδου

-

-

-

-

-

1.894.724,04

1.894.724,04

Σχηµατισµός Αποθεµατικών & Λοιπές Κινήσεις

-

-

20.750,81

23.249,60

-

(44.000,41)

-

2.356.180,68

785.393,56

2.883.374,72

975.657,88

139.974,73

6.070.610,32

13.211.191,89

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2016

Συναλλαγές µε Ιδιοκτήτες
∆ιανοµή µερισµάτων

Λοιπές µεταβολές περιόδου

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2016

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2017

Συναλλαγές µε Ιδιοκτήτες
∆ιανοµή µερισµάτων

Λοιπές µεταβολές περιόδου

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2017

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Οικονοµικών Καταστάσεων
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
(έµµεση µέθοδος)
ΣΗΜ.
Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Καταβληθέντες τόκοι
Καταβληθείς φόρος εισοδήµατος
Καθαρές
Ταµειακές
ροές
από
λειτουργικές
δραστηριότητες

2016

4.941.425,08
(10.168,94)
(516.732,33)
4.414.523,81

1.524.495,64
(9.080,41)
(494.823,00)
1.020.592,23

Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώµατων περιουσιακών στοιχείων
Αγορές ασώµατων περιουσιακών στοιχείων
Πωλήσεις ενσώµατων Παγίων
Εισπραχθέντες τόκοι
Καθαρές
Ταµειακές
ροές
από
επενδυτικές
δραστηριότητες

(291.681,02)
(23.597,48)
6.150,00
7,94
(309.120,56)

(96.333,97)
(9.549,92)
430,60
(105.453,29)

Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Μερίσµατα πληρωθέντα και αµοιβές ∆.Σ.
Καθαρές Ταµειακές
ροές από χρηµατοδοτικές
δραστηριότητες

(4.000.000,00)
(4.000.000,00)

(656.240,00)
(656.240,00)

105.403,24

258.897,94

1.452.388,17
1.647.791,41

1.283.490,23
1.542.388,17

Καθαρή αύξηση /(µείωση) σε ταµειακά διαθέσιµα και
ισοδύναµα αυτών
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα αυτών αρχής χρήσης
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα αυτών λήξης
χρήσης

24

2017

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Οικονοµικών Καταστάσεων
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
1.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η KLEFER AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΘΥΡΩΝ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (η «Εταιρεία»), ιδρύθηκε στις 10 Σεπτεµβρίου 1999, είναι εγγεγραµµένη στο µητρώο
Ανωνύµων Εταιρειών µε αριθµό 43773/55/Β/99/16. Η διάρκεια της έχει οριστεί σε 50 έτη από τη
ηµεροµηνία δηµοσίευσης του καταστατικού της, δηλαδή µέχρι το 2049.
Κύριο αντικείµενο της Εταιρείας είναι η παραγωγή και εµπορία αυτόµατων και ηµιαυτόµατων θυρών
ανελκυστήρων. Έχει την έδρα της στην ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς, ΤΚ 61100, και η διεύθυνσή της
στο διαδίκτυο είναι www.klefer.gr. Το σύνολο των µετοχών σε κυκλοφορία την 31η ∆εκεµβρίου 2017
ανέρχεται σε 801.422 και είναι όλες κοινές ονοµαστικές.
Η Εταιρεία είναι θυγατρική της Εταιρείας KLEEMANN HELLAS Α.Β.Ε.Ε. και ως εκ τούτου οι Οικονοµικές
Καταστάσεις της, οι οποίες εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 24 Απριλίου 2017,
ενοποιήθηκαν στις Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου KLEEMANN.

2.

ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

2.1.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.), όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
βάσει του Κανονισµού 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου Ε.Ε. στις 19
Ιουλίου 2002 και µε βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας («going concern»).
2.2.

ΒΑΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ

Οι Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους µε εξαίρεση
τα Γήπεδα-Οικόπεδα, τα οποία αποτιµήθηκαν στην εύλογη αξία.
2.3.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις και όλες οι οικονοµικές πληροφορίες απεικονίζονται σε Ευρώ
(εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά), το οποίο αποτελεί το λειτουργικό νόµισµα της Εταιρείας.
2.4.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ

Η σύνταξη των Οικονοµικών Καταστάσεων απαιτεί από τη ∆ιοίκηση να παίρνει αποφάσεις και να κάνει
εκτιµήσεις και υποθέσεις που επηρεάζουν την εφαρµογή λογιστικών πολιτικών, καθώς και τα
καταχωρηµένα ποσά στοιχείων ενεργητικού, παθητικού, εσόδων και εξόδων. Τα πραγµατικά
αποτελέσµατα µπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτές τις εκτιµήσεις.
Οι αναθεωρήσεις των εκτιµήσεων και των σχετικών µε αυτές υποθέσεων γίνονται σε συνεχή βάση και
αναγνωρίζονται στην περίοδο που πραγµατοποιήθηκαν και στις τυχόν επόµενες. Ιδιαίτερη
πληροφόρηση σχετικά µε τις περιοχές στις οποίες υπάρχει αβεβαιότητα εκτιµήσεων και κρίσιµες
αποφάσεις όσον αφορά στην εφαρµογή λογιστικών πολιτικών, µε σηµαντική επίδραση στα ποσά που
καταχωρούνται στις Οικονοµικές Καταστάσεις, περιγράφονται στις ακόλουθες σηµειώσεις:
•
•
•
•

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία (Σηµείωση 4)
Άυλα περιουσιακά στοιχεία (Σηµείωση 5)
Αποθέµατα (Σηµείωση 8)
Απαιτήσεις από πελάτες (Σηµείωση 9)

Οι βασικές λογιστικές πολιτικές που παρατίθενται κατωτέρω ακολουθούνται µε συνέπεια σε όλες τις
περιόδους που παρουσιάζονται στις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις.
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3.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

3.1

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΞΕΝΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

Οι Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό της
νόµισµα και το νόµισµα τήρησης των λογιστικών της βιβλίων. Συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα,
µετατρέπονται σε Ευρώ µε βάση την επίσηµη τιµή ξένου νοµίσµατος της ηµέρας της συναλλαγής.
Τα κέρδη ή οι ζηµίες από συναλλαγµατικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση
τέτοιων συναλλαγών κατά τη διάρκεια της χρήσης και από την µετατροπή απαιτήσεων και
υποχρεώσεων που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα µε τις ισχύουσες ισοτιµίες κατά την ηµεροµηνία
της Κατάστασης Χρηµατοοικονοµικής Θέσης, καταχωρούνται στα αποτελέσµατα.
3.2

Ι∆ΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Παρουσιάζονται στο ιστορικό κόστος κτήσης, το οποίο περιλαµβάνει όλες τις άµεσα σχετιζόµενες
δαπάνες για την απόκτησή τους, µειωµένο µε τις σωρευµένες αποσβέσεις και τυχόν αποµείωση της
αξίας τους, µε εξαίρεση τα γήπεδα-οικόπεδα που αποτιµώνται στην εύλογη αξία.
Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται µε αύξηση της λογιστικής αξίας τους ή ως ξεχωριστό πάγιο
µόνον αν είναι πιθανό ότι τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη θα εισρεύσουν στην Εταιρεία και το κόστος
τους µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα
αποτελέσµατα όταν πραγµατοποιείται.
Το κόστος κτήσης και οι σωρευµένες αποσβέσεις των ενσώµατων ακινητοποιήσεων που πωλούνται
ή αποσύρονται, µεταφέρονται από τους αντίστοιχους λογαριασµούς τη στιγµή της πώλησης ή της
απόσυρσης και οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται και της λογιστικής τους αξίας
καταχωρούνται ως κέρδος ή ζηµία στα αποτελέσµατα.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του ∆.Λ.Π. 16, τα κόστη που σχετίζονται µε τις υποχρεώσεις για
απόσυρση ενσώµατων ακινητοποιήσεων αναγνωρίζονται στην περίοδο που αυτές δηµιουργούνται
και στο βαθµό που µπορεί να γίνει µια λογική εκτίµηση της εύλογης αξίας τους. Τα εν λόγω κόστη
κεφαλαιοποιούνται, ως µέρος της αξίας των αποκτώµενων ενσώµατων ακινητοποιήσεων, και
αποσβένονται ανάλογα.
Τα γήπεδα και οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των λοιπών ενσώµατων παγίων στοιχείων
υπολογίζονται µε τη µέθοδο της σταθερής απόσβεσης στη διάρκεια της εκτιµώµενης ωφέλιµης τους
ζωής, η οποία έχει ως ακολούθως:
Κτίρια
Μηχανολογικός εξοπλισµός
Μέσα µεταφοράς
Λοιπός εξοπλισµός

8-50 έτη
1-20 έτη
5-25 έτη
1-20 έτη

Οι υπολειµµατικές αξίες και η ωφέλιµη ζωή των ενσώµατων πάγιων στοιχείων υπόκεινται σε
επανεξέταση σε κάθε ηµεροµηνία της Χρηµατοοικονοµικής Θέσης αν αυτό θεωρηθεί αναγκαίο, ενώ οι
λογιστικές αξίες τους εξετάζονται για αποµείωση όταν υπάρχουν σχετικές ενδείξεις (βλέπε σχετικά
παράγραφο 3.4).

3.3

ΆΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Οι ασώµατες ακινητοποιήσεις αφορούν σε άδειες λογισµικού, οι οποίες αποτιµώνται στο κόστος
κτήσης τους µείον σωρευµένες αποσβέσεις και οποιαδήποτε σωρευµένη αποµείωση. Οι αποσβέσεις
υπολογίζονται µε τη µέθοδο της σταθερής απόσβεσης στο διάστηµα της ωφέλιµης ζωής τους, η οποία
είναι 2 έως 5 χρόνια.
∆απάνες που απαιτούνται για την ανάπτυξη και συντήρηση του λογισµικού αναγνωρίζονται ως έξοδα
στα αποτελέσµατα στο έτος που προκύπτουν.
Κόστη και δαπάνες αναφορικά µε την εσωτερική δηµιουργία και ανάπτυξη
κεφαλαιοποιούνται στο βαθµό που συντρέχουν οι πρόνοιες του σχετικού Προτύπου.

λογισµικού
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3.4

ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Οι λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων εξετάζονται για αποµείωση όταν υπάρχουν ενδείξεις
ότι δεν είναι ανακτήσιµες. Ζηµία αποµείωσης αναγνωρίζεται και καταχωρείται απ’ ευθείας στα
αποτελέσµατα, όταν οι λογιστικές αξίες υπερβαίνουν το εκτιµώµενο ανακτήσιµο ποσό, το οποίο είναι
το µεγαλύτερο µεταξύ της εύλογης αξίας, µείον τα απαιτούµενα για την πώληση κόστη, και της αξίας
χρήσης αυτών, για την εκτίµηση της οποίας, οι εκτιµώµενες µελλοντικές χρηµατοροές
προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους βάσει ενός προεξοφλητικού επιτοκίου που αντανακλά τις
τρέχουσες εκτιµήσεις της αγοράς για την διαχρονική αξία του χρήµατος και τους κινδύνους που
σχετίζονται µε τα περιουσιακά στοιχεία. Για ένα περιουσιακό στοιχείο που δεν αποφέρει σηµαντικές
ανεξάρτητες ταµειακές εισροές, το ανακτήσιµο ποσό καθορίζεται για την µονάδα παραγωγής
ταµειακών ροών, στην οποία το περιουσιακό στοιχείο ανήκει.
Μετά την αναγνώριση ζηµίας αποµείωσης ενός περιουσιακού στοιχείου, σε κάθε ηµεροµηνία της
Κατάστασης Χρηµατοοικονοµικής Θέσης εξετάζεται αν οι συνθήκες που οδήγησαν στην αναγνώρισή
της συνεχίζουν να υπάρχουν. Στην περίπτωση αυτή, επαναπροσδιορίζεται το ανακτήσιµο ποσό και η
ζηµία αποµείωσης αντιλογίζεται, επαναφέροντας τη λογιστική αξία στο ανακτήσιµο ποσό το οποίο δεν
υπερβαίνει τη λογιστική αξία (καθαρή από αποσβέσεις) που θα είχε προσδιοριστεί αν δεν είχε
καταχωρηθεί η αρχική ζηµία αποµείωσης.

3.5

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

Τα αποθέµατα αποτιµώνται στην κατ’ είδος χαµηλότερη τιµή µεταξύ του κόστους κτήσης ή κόστους
παραγωγής, το οποίο προσδιορίζεται µε την µέθοδο FIFO, και της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας, η
οποία εκτιµάται µε βάση τις τρέχουσες τιµές πώλησης των αποθεµάτων στα πλαίσια της συνήθους
δραστηριότητας, αφαιρουµένων τυχόν εξόδων ολοκλήρωσης και πώλησης όπου συντρέχει
περίπτωση. Το κόστος παραγωγής περιλαµβάνει άµεσα υλικά, άµεσα εργατικά και τα αναλογούντα
Γενικά Βιοµηχανικά Έξοδα που πραγµατοποιούνται προκειµένου να φέρουν τα αποθέµατα στην
παρούσα κατάσταση. ∆ιαγραφές αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα της χρήσης κατά την οποία
προκύπτουν.

3.6

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οι βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία και ελέγχονται
σε ετήσια βάση για περίπτωση αποµείωσης. Οι ζηµιές αποµείωσης αναγνωρίζονται όταν υπάρχει
αντικειµενική ένδειξη ότι η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε
βάση τους συµβατικούς όρους. Το ποσό της πρόβλεψης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσµατα,
ενώ οι διαγραφές απαιτήσεων που κρίνονται ανεπίδεκτες είσπραξης γίνονται µέσω της σχηµατισθείσας
πρόβλεψης.
Οι µακροπρόθεσµες απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και
µεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του
αποτελεσµατικού επιτοκίου, µείον την πρόβλεψη για µείωση της αξίας τους. Στην περίπτωση που η
αναπόσβεστη αξία ή το κόστος ενός χρηµατοοικονοµικού στοιχείου υπερβαίνει την παρούσα αξία,
τότε το στοιχείο αυτό αποτιµάται στο ανακτήσιµο ποσό αυτού, δηλαδή στη παρούσα αξία των
µελλοντικών ροών του περιουσιακού στοιχείου, η οποία υπολογίζεται µε βάση το µέσο επιτόκιο
δανεισµού της εταιρείας.
3.7

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΑ ΑΥΤΩΝ

Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα αυτών περιλαµβάνουν τα υπόλοιπα ταµείου και τις καταθέσεις
όψεως.

19

KLEFER ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΘΥΡΩΝ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου 2017
(Τα ποσά σε όλους τους πίνακες και τις σηµειώσεις είναι σε ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

3.8

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Καταχωρούνται στην εύλογη αξία τους, ενώ µεταγενέστερα της αρχικής καταχώρησης
παρακολουθούνται στο ανεξόφλητο υπόλοιπό τους. Ταξινοµούνται ως βραχυπρόθεσµες
υποχρεώσεις, εκτός αν η Εταιρεία έχει το δικαίωµα να αναβάλει την εξόφλησή τους για τουλάχιστον
12 µήνες από την ηµεροµηνία της Χρηµατοοικονοµικής Θέσης, οπότε ταξινοµούνται ως
µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις.
3.9

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ

Ο φόρος εισοδήµατος χρήσης αποτελείται από τον τρέχοντα και τον αναβαλλόµενο φόρο και
καταχωρείται στα αποτελέσµατα, εκτός από την περίπτωση που αφορά σε κονδύλια που
καταχωρούνται απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια, οπότε καταχωρείται κατά ανάλογο τρόπο σε αυτά.
Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος είναι ο αναµενόµενος πληρωτέος φόρος επί του φορολογητέου
εισοδήµατος χρήσης, βάσει των θεσπισµένων συντελεστών φόρου κατά την ηµεροµηνία Κατάστασης
Χρηµατοοικονοµικής Θέσης, και οι τυχόν πρόσθετοι φόροι εισοδήµατος που αφορούν προηγούµενες
χρήσεις.
Ο αναβαλλόµενος φόρος προσδιορίζεται βάσει της Χρηµατοοικονοµικής Θέσης που προκύπτει από τις
προσωρινές διαφορές µεταξύ λογιστικής αξίας και φορολογικής βάσης περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων. ∆εν λογίζεται αν προκύπτει από αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή
παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηµατικής συνένωσης, η οποία, όταν έγινε η συναλλαγή, δεν
επηρέασε το λογιστικό ή το φορολογικό κέρδος ή ζηµία. Προσδιορίζεται µε τους φορολογικούς
συντελεστές που αναµένονται να ισχύσουν την περίοδο κατά την οποία θα ρευστοποιηθεί το
περιουσιακό στοιχείο ή θα διακανονιστεί η υποχρέωση, οι οποίοι βασίζονται σε νόµους που έχουν
ψηφιστεί κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων.
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται µόνο στην έκταση στην οποία θα υπάρξει
µελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιµοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δηµιουργεί
την αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση και µειώνονται όταν αυτό υλοποιηθεί.
Όσον αφορά σε φόρους, οι οποίοι είναι πιθανόν να προκύψουν από φορολογικούς ελέγχους, η
Εταιρεία χρησιµοποιεί ιστορικά στοιχεία από φορολογικούς ελέγχους παρελθόντων ελεγµένων
φορολογικά χρήσεων και µέσω αυτών σχηµατίζουν πρόβλεψη µελλοντικών φορολογικών διαφορών
για τις ενδεχόµενες φορολογικές υποχρεώσεις που θα προκύψουν από τον φορολογικό έλεγχο των
φορολογικά ανέλεγκτων χρήσεων.
Πρόσθετοι φόροι εισοδήµατος που προκύπτουν από τη διανοµή µερισµάτων καταχωρούνται στον
ίδιο χρόνο µε αυτόν της υποχρέωσης καταβολής του σχετικού µερίσµατος.
Ο φόρος εισοδήµατος καταχωρείται στα αποτελέσµατα, εκτός από την περίπτωση που αφορά σε
κονδύλια τα οποία καταχωρούνται απευθείας στην Καθαρή Θέση, οπότε καταχωρείται οµοίως στην
Καθαρή Θέση.

3.10

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

3.10.1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
Οι υποχρεώσεις για εισφορές
πραγµατοποίησης τους.

καταχωρούνται

ως

έξοδο

στα

αποτελέσµατα

το

χρόνο

3.10.2 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 2112/1920, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ
∆.Λ.Π. 19
Η υποχρέωση που αναγνωρίζεται στις Οικονοµικές Καταστάσεις για τα προγράµµατα παροχών είναι
η παρούσα αξία των δουλευµένων παροχών, λαµβάνοντας υπόψη προσαρµογές για αναλογιστικά
αποτελέσµατα (κέρδη και ζηµίες) και κόστος για υπηρεσίες παρελθόντων ετών.
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Το ύψος της υποχρέωσης προσδιορίζεται ετησίως βάσει αναλογιστικής µελέτης από ανεξάρτητη
αναλογιστική Εταιρεία µε τη µέθοδο της προβλεπόµενης µονάδας υποχρέωσης (projected unit credit
method).
Η παρούσα αξία της προσδιορίζεται προεξοφλώντας τις εκτιµώµενες µελλοντικές χρηµατοροές µε το
επιτόκιο που ισχύει για εταιρικό οµόλογο υψηλής πιστωτικής διαβάθµισης, που έχει εκδοθεί σε
νόµισµα κοινό µε αυτό στο οποίο καταβάλλεται η καθορισµένη παροχή και έχει εναποµένουσα
διάρκεια που εναρµονίζεται µε τη διάρκεια της σχετικής υποχρέωσης.
Το κόστος από την υπηρεσία παρελθόντων ετών αναγνωρίζεται άµεσα στα αποτελέσµατα χρήσεως,
εκτός αν οι µεταβολές στη βάση υπολογισµού της παροχής εξαρτώνται από την παραµονή των
εργαζοµένων στην υπηρεσία για καθορισµένη χρονική περίοδο, οπότε αποσβένεται µε τη γραµµική
µέθοδο στη διάρκεια της περιόδου αυτής.

3.11

ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

Η Εταιρεία 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.
Όσες αφορούν έξοδα αναβάλλονται και αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα ώστε να αντιστοιχίζονται
µε τα έξοδα που θα αποζηµιώσουν, ενώ όσες σχετίζονται µε την αγορά ενσώµατων παγίων στοιχείων,
περιλαµβάνονται στις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις ως αναβαλλόµενες κρατικές επιχορηγήσεις και
µεταφέρονται ως έσοδα στα αποτελέσµατα µε την σταθερή µέθοδο κατά την αναµενόµενη ωφέλιµη
ζωή αυτών.

3.12

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει µια παρούσα, συµβατική ή τεκµαιρόµενη, δέσµευση από την
οποία είναι πιθανό ότι θα υπάρξει εκροή πόρων για τον διακανονισµό της, οι οποίοι ενσωµατώνουν
οικονοµικά οφέλη και το ποσό της µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα. Επανεξετάζονται σε κάθε
ηµεροµηνία της Κατάστασης Χρηµατοοικονοµικής Θέσης και αν δεν είναι πλέον πιθανό ότι θα υπάρξει
εκροή πόρων για τον διακανονισµό της, αντιλογίζονται, ενώ χρησιµοποιούνται µόνο για το σκοπό για
τον οποίο αρχικά δηµιουργήθηκαν.
∆εν αναγνωρίζονται προβλέψεις για µελλοντικές ζηµίες. 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.

3.13

ΕΣΟ∆Α

Περιλαµβάνουν την εύλογη αξία πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρή από Φόρο
Προστιθέµενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές και η αναγνώρισή τους γίνεται ως εξής:
3.13.1 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ
Όταν οι κίνδυνοι και οι ανταµοιβές της ιδιοκτησίας έχουν µεταφερθεί στον αγοραστή, η είσπραξη του
τιµήµατος είναι εύλογα εξασφαλισµένη, οι σχετιζόµενες δαπάνες και πιθανές επιστροφές µπορούν να
εκτιµηθούν αξιόπιστα και δεν υπάρχει συνεχιζόµενη ανάµειξη στη διαχείριση των αγαθών.
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3.13.2. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Στην περίοδο παροχής των υπηρεσιών βάσει του σταδίου ολοκλήρωσής τους σε σχέση µε το σύνολό
τους.
3.14

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α-ΕΞΟ∆Α

Αποτελούνται από τους χρεωστικούς τόκους επί των δανείων και λοιπών εξόδων συναφών µε τις
χρηµατοδοτήσεις και τα έσοδα από δουλευµένους πιστωτικούς τόκους από επενδυθέντα διαθέσιµα και
τόκους από τρεχούµενους λογαριασµούς πελατών.
3.15

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

Κριτήριο για το χαρακτηρισµό µιας µίσθωσης ως χρηµατοδοτική ή λειτουργική είναι η ουσία της
συναλλαγής και όχι ο τύπος της σύµβασης. Ενδεικτικές περιπτώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης που
λογίζεται ως απόκτηση παγίου και ανάληψη υποχρέωσης, οπότε τα καταβαλλόµενα ενοίκια
διαχωρίζονται σε χρηµατοοικονοµικά έξοδα (τόκους) που καταχωρούνται στα αποτελέσµατα και σε
µείωση της αναληφθείσας υποχρέωσης, είναι οι παρακάτω:
• µεταφορά της ιδιοκτησίας του µισθωµένου παγίου στον µισθωτή στο τέλος της περιόδου
µίσθωσης,
• δικαίωµα αγοράς του µισθωµένου παγίου από το µισθωτή στη λήξη της µίσθωσης µε ευνοϊκούς
όρους,
• διάρκεια της µίσθωσης µεγαλύτερη ή ίση µε το 75% της οικονοµικής ζωής του µισθωµένου
παγίου,
•

παρούσα αξία των ελάχιστων πληρωµών µίσθωσης µεγαλύτερη ή ίση µε το 90% της
πραγµατικής αξίας του µισθωµένου παγίου.

Όλες οι υπόλοιπες συµβάσεις µίσθωσης χαρακτηρίζονται ως λειτουργικές, οπότε τα ενοίκια
καταχωρούνται απευθείας στα αποτελέσµατα µε την πραγµατοποίησή τους.
3.16

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

Τα µερίσµατα που διανέµονται στους µετόχους της Εταιρείας αναγνωρίζονται ως υποχρέωση στις
Οικονοµικές Καταστάσεις όταν η διανοµή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
Σύµφωνα µε την Ελληνική Νοµοθεσία, οι εταιρείες υποχρεούνται να διανέµουν στους µετόχους τους
ως µέρισµα ποσοστό 35% επί των κερδών που προκύπτουν από τις δηµοσιευµένες οικονοµικές
καταστάσεις, µετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήµατος και του τακτικού αποθεµατικού ή µπορούν
να µη διανείµουν µέρισµα µε τη σύµφωνη γνώµη του συνόλου των µετόχων τους.
Μέρισµα το οποίο είναι µικρότερο από το 35% των κερδών µετά φόρων και τακτικού αποθεµατικού
µπορεί να αναγγελθεί και να πληρωθεί µε έγκριση του 70% των µετόχων. Ωστόσο, µε οµόφωνη
έγκριση όλων των µετόχων η Εταιρεία µπορεί να µην αναγγείλει µέρισµα.
Οι κάτοχοι των µετοχών εισπράττουν µερίσµατα, όπως διανέµονται κατά καιρούς, και έχουν δικαίωµα
µιας ψήφου, ανά µετοχή, στις συνελεύσεις των µετόχων της Εταιρείας.
3.17

ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

3.17.1 Νέα Πρότυπα, ∆ιερµηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάµενων
Προτύπων τα οποία έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση
Οι ακόλουθες τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών
Προτύπων (IASB), έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρµογή τους είναι
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υποχρεωτική από την 01/01/2017 ή µεταγενέστερα. Τα σηµαντικότερα Πρότυπα και ∆ιερµηνείες
αναφέρονται ακολούθως:
• Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 7: «Πρωτοβουλία Γνωστοποιήσεων» (εφαρµόζεται για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2017)
Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισµένου σκοπού στο
∆ΛΠ 7. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να καταστεί εφικτό για τους χρήστες των
οικονοµικών καταστάσεων να αξιολογούν τις µεταβολές στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από
χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες. Οι τροποποιήσεις απαιτούν από τις οικονοµικές οντότητες να
παρέχουν γνωστοποιήσεις, οι οποίες θα καθιστούν εφικτό στους επενδυτές να αξιολογούν τις
µεταβολές στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες,
συµπεριλαµβανοµένων των µεταβολών που προκύπτουν από ταµειακές ροές, καθώς και των µη
ταµειακών µεταβολών. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονοµικές
Καταστάσεις.
• Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 12: «Αναγνώριση Αναβαλλόµενης Φορολογικής Απαίτησης για
µη Πραγµατοποιηθείσες Ζηµιές» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την
ή µετά την 01/01/2017)
Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισµένου σκοπού στο
∆ΛΠ 12. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να αποσαφηνιστεί ο λογιστικός χειρισµός των
αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων για τις µη πραγµατοποιηθείσες ζηµιές από χρεωστικούς
τίτλους που επιµετρώνται στην εύλογη αξία. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές
Οικονοµικές Καταστάσεις.
• Ετήσιες Βελτιώσεις των ∆ΠΧΑ – Κύκλος 2014-2016 (εφαρµόζεται για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2017)
Τον ∆εκέµβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ∆ΠΧΑ – Κύκλος
2014-2016», η οποία αποτελείται από µία σειρά τροποποιήσεων σε ορισµένα Πρότυπα και αποτελεί
µέρος του προγράµµατος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ. Η τροποποίηση η οποία
περιλαµβάνεται στον κύκλο αυτόν και έχει εφαρµογή για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά
την 1η Ιανουαρίου 2017 είναι η εξής: ∆ΠΧΑ 12: Αποσαφήνιση του πεδίου εφαρµογής του Προτύπου.
Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις. Οι λοιπές
τροποποιήσεις που περιλαµβάνονται στον εν λόγω κύκλο και έχουν εφαρµογή για ετήσιες περιόδους
που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2018 αναλύονται στην ακόλουθη ενότητα.

3.17.2 Νέα Πρότυπα, ∆ιερµηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάµενων
Προτύπων τα οποία δεν έχουν ακόµα τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν υιοθετηθεί από
την Ευρωπαϊκή Ένωση
Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα, ∆ιερµηνείες και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το
Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), αλλά είτε δεν έχουν ακόµη τεθεί σε ισχύ είτε δεν
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
• ∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν
την ή µετά την 01/01/2018)
Τον Ιούλιο του 2014, το IASB προέβη στην τελική έκδοση του ∆ΠΧΑ 9. Οι βελτιώσεις που επέφερε το
νέο Πρότυπο περιλαµβάνουν τη δηµιουργία ενός λογικού µοντέλου για την ταξινόµηση και την
επιµέτρηση, ένα ενιαίο προνοητικό µοντέλο για «αναµενόµενες ζηµιές» αποµείωσης, και επίσης, µία
ουσιαστικά αναµορφωµένη προσέγγιση για την λογιστική αντιστάθµισης. Η Εταιρεία θα εξετάσει την
επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχουν
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καµία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση µε ηµεροµηνία έναρξης ισχύος την
01/01/2018.
• ∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συµβάσεις µε Πελάτες» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που
ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2018)
Τον Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ∆ΠΧΑ 15. Το εν λόγω
Πρότυπο είναι πλήρως εναρµονισµένο µε τις απαιτήσεις που αφορούν στην αναγνώριση των εσόδων
σύµφωνα µε τις αρχές τόσο των ∆ΠΧΑ όσο και των Αµερικανικών Γενικά Παραδεκτών Λογιστικών
Αρχών (US GAAP). Οι βασικές αρχές στις οποίες βασίζεται το εν λόγω Πρότυπο είναι συνεπείς µε
σηµαντικό µέρος της τρέχουσας πρακτικής. Το νέο Πρότυπο αναµένεται να βελτιώσει τη
χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση, καθιερώνοντας ένα πιο ισχυρό πλαίσιο για την επίλυση θεµάτων
που προκύπτουν, ενισχύοντας τη συγκρισιµότητα µεταξύ κλάδων και κεφαλαιαγορών, παρέχοντας
πρόσθετες γνωστοποιήσεις και διευκρινίζοντας τον λογιστικό χειρισµό του κόστους των συµβάσεων.
Το νέο Πρότυπο έρχεται να αντικαταστήσει το ∆ΛΠ 18 «Έσοδα», το ∆ΛΠ 11 «Κατασκευαστικές
Συµβάσεις», καθώς και ορισµένες ∆ιερµηνείες που σχετίζονται µε τα έσοδα. Η Εταιρεία θα εξετάσει
την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχουν
καµία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση µε ηµεροµηνία έναρξης ισχύος την
01/01/2018.
• ∆ιευκρινήσεις στο ∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συµβάσεις µε Πελάτες» (εφαρµόζεται για
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2018)
Τον Απρίλιο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση διευκρινίσεων στο ∆ΠΧΑ 15. Οι τροποποιήσεις
του ∆ΠΧΑ 15 δεν µεταβάλλουν τις βασικές αρχές του Προτύπου, αλλά παρέχουν διευκρινίσεις ως προς
την εφαρµογή των εν λόγω αρχών. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον τρόπο µε τον οποίο
αναγνωρίζεται µία δέσµευση εκτέλεσης σε µία σύµβαση, πώς προσδιορίζεται αν µία οικονοµική
οντότητα αποτελεί τον εντολέα ή τον εντολοδόχο, και πώς προσδιορίζεται αν το έσοδο από τη
χορήγηση µίας άδειας θα πρέπει να αναγνωριστεί σε µία συγκεκριµένη χρονική στιγµή ή µε την
πάροδο του χρόνου. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές της
Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχουν καµία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση µε ηµεροµηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2018.
• Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 4: «Εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 9 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα σε
συνδυασµό µε το ∆ΠΧΑ 4 Ασφαλιστικές Συµβάσεις» (εφαρµόζεται για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2018)
Τον Σεπτέµβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ∆ΠΧΑ 4. Σκοπός των εν
λόγω τροποποιήσεων είναι να προσδιοριστεί ο χειρισµός των προσωρινών λογιστικών επιδράσεων
λόγω της διαφορετικής ηµεροµηνίας έναρξης ισχύος του ∆ΠΧΑ 9 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα και του
υπό έκδοση Προτύπου για τις ασφαλιστικές συµβάσεις. Οι τροποποιήσεις στις υφιστάµενες απαιτήσεις
του ∆ΠΧΑ 4 επιτρέπουν στις οικονοµικές οντότητες των οποίων οι κύριες δραστηριότητες συνδέονται
µε ασφάλιση να αναβάλλουν την εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 9 έως το 2021 («προσωρινή απαλλαγή»), και
επιτρέπουν σε όλους τους εκδότες ασφαλιστικών συµβάσεων να αναγνωρίσουν στα λοιπά συνολικά
έσοδα, αντί στα κέρδη ή στις ζηµιές, τη µεταβλητότητα που ενδέχεται να προκύψει από την
εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 9 πριν την έκδοση του νέου Προτύπου για τις ασφαλιστικές συµβάσεις
(«προσέγγιση επικάλυψης»). Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις
Οικονοµικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχουν καµία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί
από την Ευρωπαϊκή Ένωση µε ηµεροµηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2018.
• ∆ΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά
την 01/01/2019)
Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ∆ΠΧΑ 16. Σκοπός
του έργου του IASB ήταν η ανάπτυξη ενός νέου Προτύπου για µισθώσεις που καθορίζει τις αρχές τις
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οποίες εφαρµόζουν και τα δύο µέρη σε µία σύµβαση - δηλαδή και ο πελάτης («ο µισθωτής») και ο
προµηθευτής («ο εκµισθωτής») - για την παροχή σχετικών πληροφοριών για τις µισθώσεις κατά
τρόπο που απεικονίζει πιστά αυτές τις συναλλαγές. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, ο µισθωτής
θα πρέπει να αναγνωρίσει τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη
µίσθωση. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές της
Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχουν καµία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση µε ηµεροµηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2019.
• Ετήσιες Βελτιώσεις των ∆ΠΧΑ – Κύκλος 2014-2016 (εφαρµόζεται για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2018)
Τον ∆εκέµβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ∆ΠΧΑ – Κύκλος
2014-2016», η οποία αποτελείται από µία σειρά τροποποιήσεων σε ορισµένα Πρότυπα και αποτελεί
µέρος του προγράµµατος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις που περιλαµβάνονται
στον κύκλο αυτόν και έχουν εφαρµογή για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η
Ιανουαρίου 2018 είναι οι εξής: ∆ΠΧΑ 1: ∆ιαγραφή των βραχυπρόθεσµων εξαιρέσεων για τους
υιοθετούντες για πρώτη φορά τα ∆ΠΧΑ, ∆ΛΠ 28: Επιµέτρηση µίας συγγενούς ή µίας κοινοπραξίας
στην εύλογη αξία. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές της
Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχουν καµία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση µε ηµεροµηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2018.
• Τροποποιήση στο ∆ΠΧΑ 2: «Ταξινόµηση και Επιµέτρηση Συναλλαγών Πληρωµής
βασιζόµενων σε Συµµετοχικούς Τίτλους» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που
ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2018)
Τον Ιούνιο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης περιορισµένου σκοπού στο ∆ΠΧΑ
2. Σκοπός της εν λόγω τροποποίησης είναι να παράσχει διευκρινίσεις σχετικά µε τον λογιστικό
χειρισµό συγκεκριµένων τύπων συναλλαγών πληρωµής βασιζόµενων σε συµµετοχικούς τίτλους. Πιο
συγκεκριµένα, η τροποποίηση εισάγει τις απαιτήσεις σχετικά µε τον λογιστικό χειρισµό της επίδρασης
των προϋποθέσεων κατοχύρωσης και µη κατοχύρωσης στην επιµέτρηση των πληρωµών βασιζόµενων
σε συµµετοχικούς τίτλους που διακανονίζονται µε µετρητά, τον λογιστικό χειρισµό των συναλλαγών
πληρωµών βασιζόµενων σε συµµετοχικούς τίτλους που φέρουν ένα χαρακτηριστικό διακανονισµού σε
συµψηφιστική βάση για υποχρέωση παρακράτησης φόρου, καθώς και µία τροποποίηση στους όρους
και προϋποθέσεις µίας πληρωµής βασιζόµενης σε συµµετοχικούς τίτλους, η οποία µεταβάλλει την
ταξινόµηση της συναλλαγής από διακανονιζόµενη µε µετρητά σε διακανονιζόµενη µε συµµετοχικούς
τίτλους. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές της Καταστάσεις,
αν και δεν αναµένεται να έχουν καµία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση µε
ηµεροµηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2018.
• Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 40: «Μεταφορές Επενδύσεων σε Ακίνητα από ή σε άλλες
κατηγορίες» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την
01/01/2018)
Τον ∆εκέµβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισµένου σκοπού στο
∆ΛΠ 40. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να ενισχυθεί η αρχή για τις µεταφορές από, ή σε
επενδύσεις σε ακίνητα, ώστε να καθοριστεί ότι (α) µία µεταβίβαση από, ή σε επενδύσεις σε ακίνητα
θα πρέπει να πραγµατοποιείται µόνο εφόσον υπάρχει µεταβολή στη χρήση του ακινήτου, και (β) µία
τέτοια µεταβολή στη χρήση του ακινήτου θα περιελάµβανε την αξιολόγηση του κατά ποσόν το εν
λόγω ακίνητο πληροί τα κριτήρια ταξινόµησής του ως επενδυτικό ακίνητο. Η εν λόγω µεταβολή στη
χρήση θα πρέπει να υποστηρίζεται από σχετική τεκµηρίωση /αποδεικτικά στοιχεία. Η Εταιρεία θα
εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται
να έχουν καµία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση µε ηµεροµηνία έναρξης
ισχύος την 01/01/2018.
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• Ε∆∆ΠΧΑ 22 «Συναλλαγές σε Ξένο Νόµισµα και Προκαταβλητέο Αντάλλαγµα»
(εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2018)
Τον ∆εκέµβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση µίας νέας ∆ιερµηνείας, της Ε∆∆ΠΧΑ 22. Η εν
λόγω ∆ιερµηνεία περιλαµβάνει τις απαιτήσεις σχετικά µε τη συναλλαγµατική ισοτιµία που θα πρέπει να
χρησιµοποιείται κατά την παρουσίαση συναλλαγών σε ξένο νόµισµα (π.χ. συναλλαγές εσόδων) όταν
έχει ληφθεί ή δοθεί πληρωµή προκαταβολικά. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των
παραπάνω στις Οικονοµικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχουν καµία. Τα ανωτέρω
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση µε ηµεροµηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2018.
• Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 28: «Μακροπρόθεσµες Συµµετοχές σε Συγγενείς και
Κοινοπραξίες» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την
01/01/2019)
Τον Οκτώβριο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισµένου σκοπού στο
∆ΛΠ 28. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι η παροχή διευκρινίσεων σχετικά µε τον λογιστικό
χειρισµό των µακροπρόθεσµων συµµετοχών σε µία συγγενή ή κοινοπραξία – στις οποίες δεν
εφαρµόζεται η µέθοδος της καθαρής θέσης – βάσει του ∆ΠΧΑ 9. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση
όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχουν καµία. Τα
ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
• Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 9: «Προπληρωθέντα Στοιχεία µε Αρνητική Απόδοση»
(εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2019)
Τον Οκτώβριο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισµένου σκοπού στο
∆ΠΧΑ 9. Βάσει των υφιστάµενων απαιτήσεων του ∆ΠΧΑ 9, µία οικονοµική οντότητα θα επιµετρούσε
ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο του ενεργητικού µε αρνητική απόδοση στην εύλογη αξία µέσω των
αποτελεσµάτων, καθώς το χαρακτηριστικό της «αρνητικής απόδοσης» θα µπορούσε να θεωρηθεί ότι
δηµιουργεί ενδεχόµενες ταµειακές ροές οι οποίες δεν αποτελούνται µόνο από πληρωµές κεφαλαίου και
τόκου. Βάσει των τροποποιήσεων, οι οικονοµικές οντότητες επιτρέπεται να επιµετρούν συγκεκριµένα
προπληρωτέα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού µε αρνητική απόδοση στο αποσβεσµένο
κόστος ή στην εύλογη αξία µέσω των λοιπών συνολικών εσόδων, εφόσον πληρείται µία συγκεκριµένη
προϋπόθεση. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές της
Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχουν καµία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση µε ηµεροµηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2019.
• Ετήσιες Βελτιώσεις των ∆ΠΧΑ – Κύκλος 2015-2017 (εφαρµόζεται για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2019)
Τον ∆εκέµβριο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ∆ΠΧΑ – Κύκλος
2015-2017», η οποία αποτελείται από µία σειρά τροποποιήσεων σε ορισµένα Πρότυπα και αποτελεί
µέρος του προγράµµατος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις που περιλαµβάνονται
στον κύκλο αυτόν είναι οι εξής: ∆ΠΧΑ 3 - ∆ΠΧΑ 11: Συµµετοχικά δικαιώµατα που κατείχε
προηγουµένως ο αποκτών σε µία από κοινού λειτουργία, ∆ΛΠ 12: Επιπτώσεις στον φόρο εισοδήµατος
από πληρωµές για χρηµατοοικονοµικά µέσα ταξινοµηµένα ως στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων, ∆ΛΠ 23:
Κόστη δανεισµού επιλέξιµα για κεφαλαιοποίηση. Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2019. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση
όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχουν καµία. Τα
ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
• Ε∆∆ΠΧΑ 23 «Αβεβαιότητα σχετικά µε Χειρισµούς Φόρου Εισοδήµατος» (εφαρµόζεται
για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2019)
Τον Ιούνιο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση µίας νέας ∆ιερµηνείας, της Ε∆∆ΠΧΑ 23. Το ∆ΛΠ
12 «Φόροι Εισοδήµατος» προσδιορίζει τον λογιστικό χειρισµό του τρέχοντος και αναβαλλόµενου

26

KLEFER ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΘΥΡΩΝ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου 2017
(Τα ποσά σε όλους τους πίνακες και τις σηµειώσεις είναι σε ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

φόρου, αλλά δεν προσδιορίζει τον τρόπο µε τον οποίο θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται οι επιπτώσεις
της αβεβαιότητας. Η Ε∆∆ΠΧΑ 23 περιλαµβάνει τις επιπρόσθετες του ∆ΛΠ 12 απαιτήσεις,
προσδιορίζοντας τον τρόπο µε τον οποίο θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται οι επιπτώσεις της
αβεβαιότητας στον λογιστικό χειρισµό των φόρων εισοδήµατος. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση
όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχουν καµία. Τα
ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
• Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 19: «Τροποποίηση, Περικοπή ή ∆ιακανονισµός Προγράµµατος
Καθορισµένων Παροχών» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή
µετά την 01/01/2019)
Τον Φεβρουάριο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισµένου σκοπού στο
∆ΛΠ 19, βάσει των οποίων µία οικονοµική οντότητα απαιτείται να χρησιµοποιεί επικαιροποιηµένες
αναλογιστικές παραδοχές κατά τον προσδιορισµό του κόστους τρέχουσας υπηρεσίας και του καθαρού
τόκου για την εναποµένουσα περίοδο µετά την τροποποίηση, την περικοπή ή τον διακανονισµό ενός
προγράµµατος καθορισµένων παροχών. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι η ενίσχυση της
κατανόησης των οικονοµικών καταστάσεων και η παροχή περισσότερο χρήσιµων πληροφοριών στους
χρήστες αυτών. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές της
Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχουν καµία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
• Αναθεώρηση του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς
(εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2020)
Τον Μάρτιο του 2018, το IASB προέβη στην αναθεώρηση του Εννοιολογικού Πλαισίου της
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, σκοπός της οποίας ήταν η ενσωµάτωση σηµαντικών θεµάτων τα
οποία δεν καλύπτονταν, καθώς επίσης και η επικαιροποίηση και παροχή διευκρινίσεων σε σχέση µε
συγκεκριµένες καθοδηγήσεις. Το αναθεωρηµένο Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηµατοοικονοµικής
Αναφοράς περιλαµβάνει ένα νέο κεφάλαιο σχετικά µε την επιµέτρηση, στο οποίο αναλύεται η έννοια
της επιµέτρησης, συµπεριλαµβανοµένων παραγόντων που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά την
επιλογή µίας βάσης επιµέτρησης, θέµατα σχετικά µε την παρουσίαση και γνωστοποίηση στις
Οικονοµικές Καταστάσεις και καθοδήγηση αναφορικά µε την αποαναγνώριση στοιχείων του
ενεργητικού και υποχρεώσεων από τις Οικονοµικές Καταστάσεις. Περαιτέρω, το αναθεωρηµένο
Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς περιλαµβάνει βελτιωµένους ορισµούς των
στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων, καθοδήγηση που υποβοηθά την εφαρµογή των εν
λόγω ορισµών, επικαιροποίηση των κριτηρίων για την αναγνώριση των στοιχείων του ενεργητικού και
των υποχρεώσεων, καθώς επίσης και διευκρινίσεις σε σηµαντικούς τοµείς, όπως οι ρόλοι της
διαχείρισης, της συντηρητικότητας και της αβεβαιότητας κατά την επιµέτρηση στην
χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις
Οικονοµικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχουν καµία. Τα ανωτέρω δεν έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
• Τροποποιήσεις στις Αναφορές του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηµατοοικονοµικής
Αναφοράς (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την
01/01/2020)
Τον Μάρτιο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση Τροποποιήσεων στις Αναφορές του
Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, σε συνέχεια της αναθεώρησής του.
Ορισµένα Πρότυπα περιλαµβάνουν ρητές αναφορές σε προγενέστερες εκδόσεις του Εννοιολογικού
Πλαισίου της Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι η
επικαιροποίηση των ως άνω αναφορών και η υποστήριξη για τη µετάβαση στο αναθεωρηµένο
Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων
των παραπάνω στις Οικονοµικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχουν καµία. Τα ανωτέρω
δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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• ∆ΠΧΑ 17 «Ασφαλιστικές Συµβάσεις» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν
την ή µετά την 01/01/2021)
Τον Μάιο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ∆ΠΧΑ 17, το οποίο
αντικαθιστά ένα ενδιάµεσο Πρότυπο, το ∆ΠΧΑ 4. Σκοπός του έργου του IASB ήταν η ανάπτυξη ενός
ενιαίου Προτύπου βασισµένου στις αρχές (principle-based standard) για τον λογιστικό χειρισµό όλων
των τύπων ασφαλιστικών συµβάσεων, συµπεριλαµβανοµένων και των συµβάσεων αντασφάλισης που
κατέχει ένας ασφαλιστικός φορέας. Ένα ενιαίο Πρότυπο βασισµένο στις αρχές θα ενισχύσει τη
συγκρισιµότητα της χρηµατοοικονοµικής αναφοράς µεταξύ οικονοµικών οντοτήτων, δικαιοδοσιών και
κεφαλαιαγορών. Το ∆ΠΧΑ 17 καθορίζει τις απαιτήσεις που θα πρέπει να εφαρµόζει µία οικονοµική
οντότητα στη χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση που σχετίζεται µε ασφαλιστικές συµβάσεις που
εκδίδει και συµβάσεις αντασφάλισης που κατέχει. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των
παραπάνω στις Οικονοµικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχουν καµία. Τα ανωτέρω δεν
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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4.

Ι∆ΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τα γήπεδα και τα οικόπεδα της Εταιρείας αποτιµήθηκαν κατά την ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆.Π.Χ.Α. (01/01/2004) στην εύλογη αξία (fair value). Η Εταιρεία κατά τακτά
χρονικά διαστήµατα προβαίνει σε επανεκτίµηση της αξίας των γηπέδων και οικοπέδων της. Η τελευταία επανεκτίµηση πραγµατοποιήθηκε την 31 ∆εκεµβρίου 2017. Από την
αποτίµηση στην εύλογη αξία στη κλειόµενη χρήση, δεν προέκυψε ποσό αποµείωσης της αξίας των οικοπέδων και γηπέδων. Τα λοιπά ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια
της Εταιρείας αποτιµώνται µε τη µέθοδο του ιστορικού κόστους.
Τα ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία αναλύονται ως εξής:
ΓήπεδαΟικόπεδα
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016
Προσθήκες
Μεταφορές
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2016

Κτίρια

Μηχ/κος
Εξοπλισµός

Μέσα Μεταφοράς

Έπιπλα και
Η/Υ

Ακινητοποιήσεις
υπό εκτέλεση

ΣΥΝΟΛΟ

528.147,00
528.147,00

2.501.398,74
6.245,95
2.507.644,69

3.659.743,47
7.152,00
3.666.895,47

237.240,15
32.664,00
269.904,15

762.342,52
30.274,32
23.198,44
815.815,28

6.850,28
26.243,65
-29.444,39
3.649,54

7.695.722,16
96.333,97
7.792.056,13

-

674.141,41
52.595,65
726.737,06

2.773.060,90
194.097,13
2.967.158,03

160.462,32
12.748,86
173.211,18

630.640,58
38.598,81
669.239,39

-

4.238.305,21
298.040,45
4.536.345,66

Αναπόσβεστη αξία 31 ∆εκεµβρίου 2016

528.147,00

1.780.907,63

699.737,44

96.692,97

146.575,89

3.649,54

3.255.710,47

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017
Προσθήκες
Μεταφορές
Πωλήσεις
Καταστροφές / Επιστροφές
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2017

528.147,00
528.147,00

2.507.644,69
34.627,23
-

3.666.895,47
35.005,54
143.177,87
-

269.904,15
1.900,00
-

815.815,28
22.301,13
25.172,39
(8.770,80)
(20.608,93)

3.649,54
198.277,36
(168.350,26)
(536,25)

2.542.271,92

3.845.078,88

271.804,15

833.909,07

33.040,39

7.792.056,13
292.111,26
(8.770,80)
(21.145,18)
8.054.251,41

-

726.737,06
52.146,86
778.883,92

2.967.158,03
184.036,25
3.151.194,28

173.211,18
13.707,00
186.918,18

669.239,39
40.807,04
(397,97)
(20.579,64)
689.068,82

-

4.536.345,66
290.697,15
(397,97)
(20.579,64)
4.806.065,20

528.147,00

1.763.388,00

693.884,60

84.885,97

144.840,25

33.040,39

3.248.186,21

Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016
Αποσβέσεις Χρήσης
Συσσωρευµένες αποσβέσεις

Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017
Αποσβέσεις Χρήσης
Αποσβέσεις Πωληθέντων
Αποσβέσεις Καταστροφέντων
Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Αναπόσβεστη αξία 31 ∆εκεµβρίου 2017

29

KLEFER ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΘΥΡΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου 2017
(Τα ποσά σε όλους τους πίνακες και τις σηµειώσεις είναι σε ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

Η Εταιρεία είναι εγκατεστηµένη σε οικόπεδα που βρίσκονται εντός του οργανωµένου χώρου της ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς. Η τιµή αγοράς ανά τ.µ. των γηπέδων και οικοπέδων της ΒΙ.ΠΕ.,
καθορίζεται ετησίως από την Τράπεζα Πειραιώς. Κάθε χρόνο η διοίκηση πραγµατοποιεί σχετική έρευνα για το επίπεδο των τιµών των ακινήτων για την προσαρµογή της αξίας
των ακινήτων της εταιρείας. Η εύλογη αξία των ακινήτων δεν αποκλίνει ουσιωδώς από τη λογιστική τους αξία.
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5.

ΆΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Αφορούν άδειες λογισµικών προγραµµάτων και αναλύονται ως εξής:
2017
Αξία κτήσης 1 Ιανουαρίου
74.918,53
Προσθήκες
23.597,48
Αξία κτήσης 31 ∆εκεµβρίου
98.516,01

2016
65.368,61
9.549,92
74.918,53

Σωρευµένες αποσβέσεις 1 Ιανουαρίου
Αποσβέσεις χρήσης
Συσσωρευµένες αποσβέσεις 31 ∆εκεµβρίου

62.605,65
10.409,07
73.014,72

54.828,58
7.777,07
62.605,65

Αναπόσβεστη αξία 31 ∆εκεµβρίου

25.501,29

12.312,88

6.

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις έχουν ως εξής:
Απαιτήσεις
2017
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
Ασώµατες ακινητοποιήσεις
Προβλέψεις για απαξιωµέµα αποθέµατα
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού

Οι

2017

Καθαρό Ποσό

2016

2017

2016

-

-

260.704,69

259.065,62

(260.704,69)

(259.065,62)

8.473,66
14.842,03

32.908,35
17.558,70

483,48
-

1.234,91
-

(483,48)
8.473,66
14.842,03

(1.234,91)
32.908,35
17.558,70

142.540,22

117.702,30

-

-

142.540,22

117.702,30

165.855,91

168.169,35

261.188,17

260.300,53

(95.332,26)

(92.131,18)

κινήσεις

Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
Ασώµατες ακινητοποιήσεις
Προβλέψεις για απαξιωµένα αποθέµατα
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού

Υποχρεώσεις

2016

στη

χρήση

1 Ιαν. 16

Αποτ/τα

(290.355,56)
(1.812,34)
43.801,81
3.047,39
93.393,34
(151.925,36)

31.289,94
577,43
(10.893,46)
14.511,31
12.732,16
48.217,38

Ίδια
Κεφάλαια
11.576,80
11.576,80

είχαν

ως

31 ∆εκ. 16

Αποτ/τα

(259.065,62)
(1.234,91)
32.908,35
17.558,70
117.702,30
(92.131,18)

(1.639,09)
751,43
(24.434,69)
(2.716,65)
12.446,22
(15.592,80)

εξής:
Ίδια
κεφάλαια
12.391,70
12.391,70

31 ∆εκ. 17
(260.704,71)
(483,48)
8.473,66
14.842,03
142.540,22
(95.332,26)

Οι αναβαλλόµενοι φόροι υπολογίζονται επί των προσωρινών διαφορών, µε τη χρησιµοποίηση του εκάστοτε
φορολογικού συντελεστή. Σύµφωνα µε την ισχυουσα φορολογική νοµοθεσία, ο φορολογικός συντελεστής βάσει
του οποίου υπολογίζεται ο φόρος επί των κερδών των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, για την
χρήση 2017 ανέρχεται σε 29%.

7.

ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οι Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις αναλύονται ακολούθως:
Εγγυήσεις Ήρων Α.Ε.
Εγγυήσεις σε ALD Automotive

8.

2017
5.000,00
2.272,00
7.272,00

2016
5.000,00
1.345,00
6.345,00

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

Τα Αποθέµατα έχουν ως εξής:
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Προϊόντα έτοιµα και ηµιτελή
Πρώτες ύλες και λοιπά υλικά παραγωγής
Εµπορεύµατα
Μείον: πρόβλεψη για υποτίµηση αποθεµάτων

2017
230.812,12
2.976.645,25
14.471,67
(29.219,50)

2016
217.169,70
2.378.575,56
6.685,71
(113.477,07)

3.192.709,54

2.488.953,90

∆εν υφίστανται εµπράγµατα βάρη επί του συνόλου των αποθεµάτων της Εταιρείας.

9.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ

Στις Απαιτήσεις από Πελάτες περιλαµβάνονται τα εξής:
2017
8.035.659,48
(62.581,74)
48.294,85
17.122,03

2016
7.188.503,68
(71.949,57)
627.503,03
26.392,03

8.038.494,62

7.770.449,17

Πελάτες
Μείον: πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις
Επιταγές εισπρακτέες µεταχρονολογηµένες
Γραµµάτια εισπρακτέα

Η κίνηση της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις κατά τη χρήση ήταν:
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου
Μείον: Χρήση σχηµατισµένης πρόβλεψης
Πλέον: Πρόβλεψη χρήσης
Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου

10.

2017
71.949,57
(11.813,72)
2.445,89

2016
21.910,57
50.039,00

62.581,74

71.949,57

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οι Λοιπές Απαιτήσεις έχουν ως εξής:
Χρεώστες διάφοροι
Προκαταβολές προµηθευτών
Αγορές υπό παραλαβή
Έξοδα επόµενων χρήσεων
Απαίτηση ΦΠΑ
Λοιπές βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις

11.

2017
(0,02)
43.877,21
1.195,81
282.638,71
1.394.502,74
9.597,05
1.731.811,50

2016
(0,02)
13.138,63
558,50
250.331,40
3.145.184,99
11.671,91
3.420.885,41

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΑ ΑΥΤΩΝ

Τα Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα αυτών έχουν ως εξής:
2017
2016
Ταµείο
3.311,32
4.795,62
Τραπεζικές καταθέσεις
1.644.480,09
1.537.592,55
1.647.791,41 1.542.388,17

12.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ

Την 31 ∆εκεµβρίου 2017, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε Ευρώ 2.356.180,68 και αποτελείται
από 801.422 κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας Ευρώ 2,94 έκαστη.
Τα Αποθεµατικά της Εταιρείας διαµορφώθηκαν ως εξής:
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Τακτικό αποθεµατικό
Ειδικά φορολογηµένα
Αποθεµατικό IFRS 19 Αναλογιστικά κέρδη/ζηµίες
∆ιαφορές από αν/γή αξίας λ. περιουσιακών στοιχείων
Αφορολόγητα αναπτυξιακών νόµων
Αποθεµατικά από απαλλασσόµενα της φορολογίας έσοδα
Αποθεµατικό από επιχορήγηση Ν. 3299/2004

2017
785.393,56
780.000,00
(33.857,64)
139.974,73
2.883.374,72
2.248,13
227.267,39
4.784.400,89

2016
785.393,56
780.000,00
(3.519,34)
139.974,73
2.862.623,91
2.248,13
204.017,79
4.770.738,78

Τακτικό αποθεµατικό. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της Ελληνικής εταιρικής νοµοθεσίας, ετησίως παρακρατείται
το 5% τουλάχιστον των καθαρών κερδών για τη δηµιουργία τακτικού αποθεµατικού, το οποίο χρησιµοποιείται
αποκλειστικά για την εξίσωση, πριν τη διανοµή µερίσµατος, του χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασµού
κερδών και ζηµιών και διανέµεται µόνο κατά τη διάλυση της Εταιρείας. Η παρακράτηση αυτή παύει να είναι
υποχρεωτική, όταν το υπόλοιπό του φθάσει το 1/3 του µετοχικού κεφαλαίου.
Ειδικά φορολογηµένα αποθεµατικά. Η Εταιρεία προέβηκε σε παρελθούσα χρήση στον σχηµατισµό του
ύψους Ευρώ 780 χιλ. ως ίδια συµµετοχή για την χρηµατοδότηση νέων παραγωγικών επενδύσεων του
Ν.3299/2004.
∆ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων: Προέκυψε από την
αναπροσαρµογή της αξίας των Γηπέδων – Οικοπέδων στην εύλογη αξία, σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 16.
Αφορολόγητα αποθεµατικά αναπτυξιακών νόµων: Αφορούν µη διανεµηθέντα κέρδη που απαλλάσσονται
της φορολογίας, βάσει αναπτυξιακών νόµων, για επενδύσεις, που έγιναν βάσει των διατάξεων των Ν.2601/98,
ποσού Ευρώ 249.936,79, Ν.3220/04 ποσού Ευρώ 815.638,58 και Ν.3299/04 ποσού Ευρώ 1.817.799,35 (υπό
την προϋπόθεση ότι υπάρχουν επαρκή κέρδη για το σχηµατισµό τους από το υπόλοιπο των κερδών που
αποµένουν µετά την διανοµή των µερισµάτων και των αναλογούντων φόρων αυτών).
Αποθεµατικά από απαλλασσόµενα της φορολογίας έσοδα: Αφορούν σε έσοδα από τόκους τραπεζών και
υπόκεινται σε φορολόγηση, στην περίπτωση διανοµής τους.
Αποθεµατικά IAS 19: Αφορά αποθεµατικό αναλογιστικών διαφορών το οποίο δηµιουργήθηκε µετά την
τροποποίηση του ∆.Λ.Π. 19.
Για τα ανωτέρω αφορολόγητα αποθεµατικά δεν έχουν λογιστικοποιηθεί αναβαλλόµενοι φόροι σε περίπτωση
διανοµής τους.

13.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΕΞΟ∆ΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Οι Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού Λόγω Εξόδου από την Υπηρεσία είναι οι ακόλουθες:
Παρούσα αξία µη χρηµατοδοτούµενων υποχρεώσεων
Υποχρέωση στην Καθαρή Χρηµατοοικονοµική θέση

2017
341.518,00
341.518,00

2016
267.254,00
267.254,00

Μεταβολές καθαρής υποχρέωσης στην Καθαρή
Χρηµατοοικονοµική θέση
Καθαρή υποχρέωση στην έναρξη του έτους
Παροχές που πληρώθηκαν
Σύνολο δαπάνης που αναγνωρίστηκε στα αποτελέσµατα
Αναλογιστικά (κέρδη)/ ζηµιές
Καθαρή υποχρέωση στο τέλος του έτους
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης
Τόκος στην υποχρέωση

267.254,00
(512,00)
32.046,00
42.730,00
341.518,00
26.427,00
5.345,00

200.046,00
(4.340,00)
31.628,00
39.920,00
267.254,00
23.067,00
5.201,00
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Ζηµία διακανονισµού/περικοπής/παύσης
Σύνολο δαπάνης που αναγνωρίστηκε στα Αποτελέσµατα

274,00
32.046,00

3.360,00
31.628,00

Οι παραδοχές στις οποίες βασίστηκε η αναλογιστική µελέτη, για τον υπολογισµό της πρόβλεψης είναι οι εξής:
2017
2,00%
2,75%
20,22

Προεξοφλητικό επιτόκιο
Μελλοντικές αυξήσεις µισθών
Μέση µελλοντική διάρκεια εργάσιµης ζωής

14.

2016
2,00%
2,00%
20,47

ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Οι Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις έχουν ως εξής:
Επιχορήγηση επενδύσεων παγίου ενεργητικού Ν.2601/1998
Επιχορήγηση επενδύσεων παγίου ενεργητικού Ν.3299/2004
Σύνολο

15.

2017
257.041,16
83.333,70
340.374,86

2016
268.910,36
105.888,61
374.798,97

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Οι οφειλές προς τους Προµηθευτές έχουν ως εξής:

Προµηθευτές
Επιταγές πληρωτέες
Σύνολο

16.

2017
2.251.178,98
801.329,04
3.052.508,02

2016
1.298.889,49
597.576,31
1.896.465,80

ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Οι Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις αναλύονται ακολούθως:

Πιστωτές διάφοροι
Προκαταβολές πελατών
Ασφαλιστικοί Οργανισµοί
Λοιπά
Σύνολο

17.

2017
66.891,22
35.121,00
203.088,63
8.197,25
313.298,10

2016
30.362,60
14.301,13
181.167,02
6.869,72
232.700,47

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Πρόβλεψη για παροχές προσωπικού
Προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις
Σύνολο

2017
150.000,00
95.000,00
245.000,00

2016
138.616,00
95.000,00
233.616,00
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18.

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο Κύκλος Εργασιών αναλύεται ως ακολούθως:
2017
17.795.151,03
232.805,59
1.244.650,31
159.381,04
19.431.987,97

Προϊόντα, έτοιµα και ηµιτελή
Εµπορεύµατα
Α’ ύλες και άχρηστο υλικό
Υπηρεσίες
Σύνολο

19.

2016
14.955.335,31
143.870,34
1.043.571,28
178.992,32
16.321.769,25

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ∆Α / (ΕΞΟ∆Α)

Τα Άλλα Έσοδα/ (Έξοδα) αναλύονται ως εξής:
Επιχορηγήσεις & διάφορα έσοδα πωλήσεων
Έσοδα παρεπόµενων ασχολιών
Έσοδα από χρησιµοποιηµένες προβλέψεις
Καταστροφές αποθεµάτων
Αναλογούσες στην χρήση αποσβέσεις επιχορηγήσεων
παγίων επενδύσεων
Πιστωτικές / (Χρεωστικές) συναλλαγµατικές διαφορές
Λοιπά έξοδα
Σύνολο

20.

2017
86.946,33
186.584,60
176.698,29
(141.670,74)

2016
87.053,29
165.300,21
76.778,56
(119.617,66)

34.424,11
(4.081,00)
(11.421,79)
327.479,80

39.750,57
(229.108,47)
(155.605,11)
(135.448,61)

ΈΞΟ∆Α

Τα Έξοδα που περιλαµβάνονται στα αποτελέσµατα αναλύονται ως εξής:
Κόστος
Πωληθέντων

2017
Παροχές σε εργαζοµένους
Κόστος ανάλωσης αποθεµάτων
Αποσβέσεις
Λοιπά έξοδα

Σύνολο
2016
Παροχές σε εργαζοµένους
Κόστος ανάλωσης αποθεµάτων
Αποσβέσεις
Λοιπά έξοδα

Σύνολο

21.

Έξοδα
∆ιάθεσης

Έξοδα
∆ιοίκησης

Έξοδα Έρευνας
& Ανάπτυξης

Σύνολο

3.175.085,36
11.416.569,73
280.498,29
544.071,70
15.416.225,08

253.408,60
8.172,97
487.130,86
748.712,43

340.071,74
11.624,29
378.489,45
730.185,48

170.100,03
810,67
9.768,61
180.679,31

3.938.665,73
11.416.569,73
301.106,22
1.419.460,62
17.075.802,30

2.649.499,55
9.374.440,00
283.778,26
448.028,75
12.755.746,56

248.183,65
7.873,83
603.515,41
859.572,89

349.951,11
13.369,19
321.658,45
684.978,75

174.959,37
796,24
9.674,07
185.429,68

3.422.593,69
9.374.440,00
305.817,52
1.382.876,68
14.485.727,88

∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Το κόστος µισθοδοσίας που περιλαµβάνεται στις Οικονοµικές Καταστάσεις αναλύεται ως εξής:
Μισθοί και ηµεροµίσθια
Εργοδοτικές εισφορές
Λοιπές παροχές στο προσωπικό
Αποζηµιώσεις απόλυσης
Μισθοδοσία

2017
3.004.946,96
789.916,84
143.289,63
512,30
3.938.665,73

2016
2.610.358,07
679.393,05
128.498,31
4.344,26
3.422.593,69
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22.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟ∆Α / (ΕΞΟ∆Α)

Τα Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα και Έσοδα διαµορφώθηκαν ως εξής:
2017
Έσοδα από τόκους
Έξοδα από τόκους
Σύνολο

23.

7,94
(10.168,94)
(10.161,00)

2016
430,60
(9.080,41)
(8.649,81)

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ

Σύµφωνα µε τον ισχύοντα φορολογικό νόµο, ο φορολογικός συντελεστής των νοµικών προσώπων που
εδρεύουν στην Ελλάδα, ανέρχεται σε 29% για τις χρήσεις που αρχίζουν την 01/01/2015. Για τα διανεµόµενα
κέρδη, ο φόρος ανέρχεται σε 10%.
Η Ελληνική φορολογική νοµοθεσία και οι σχετικές διατάξεις, υπόκεινται σε ερµηνείες από τις φορολογικές
αρχές. Οι δηλώσεις φόρου εισοδήµατος κατατίθενται στις φορολογικές αρχές σε ετήσια βάση, αλλά τα κέρδη ή
οι ζηµιές που δηλώνονται, για φορολογικούς σκοπούς, παραµένουν προσωρινά εκκρεµή έως ότου οι
φορολογικές αρχές ελέγξουν τις φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία του φορολογούµενου, και µε βάση τους
ελέγχους αυτούς, θα οριστικοποιηθούν και οι σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις. Οι φορολογικές ζηµιές, στο
βαθµό που αναγνωρίζονται από τις φορολογικές αρχές, µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τον συµψηφισµό
κερδών των πέντε επόµενων χρήσεων, που ακολουθούν τη χρήση που αφορούν.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της Ελληνικής φορολογικής νοµοθεσίας οι εταιρείες καταβάλλουν κάθε χρόνο
προκαταβολή φόρου εισοδήµατος υπολογιζόµενη σε ποσοστό 100% επί του φόρου εισοδήµατος της τρέχουσας
χρήσης, ενώ κατά την εκκαθάριση του φόρου την επόµενη χρήση, τυχόν υπερβάλλον ποσό προκαταβολής
επιστρέφεται στην Εταιρεία µετά από φορολογικό έλεγχο.
Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών για τις χρήσεις 2010
έως και 2017. Σύµφωνα µε την 1738/2017 απόφαση του ΣτΕ, ορίζεται ότι η λήξη της παραγραφής πρέπει να
προσδιορίζεται στο νόµο συγκεκριµένα, σε αναφορά µε συγκεκριµένο χρονικό σηµείο, και να µην εξαρτάται
από ενέργειες δηµοσίας αρχής (έκδοση ή και κοινοποίηση εντολής ελέγχου ή από το ύψος του ποσού, στο
οποίο η ∆ιοίκηση θα προσδιορίσει τις υποχρεώσεις του διοικουµένου). Η παραπάνω απόφαση υιοθετήθηκε από
το Υπουργείο Οικονοµικών µε την ΠΟΛ 1192/2017 και ως εκ τούτου θεωρείται ότι έχει παραγραφεί το δικαίωµα
του ∆ηµοσίου για διενέργεια φορολογικού ελέγχου µέχρι και την χρήση του 2011.
Παρόλ’ αυτά για την ανέλεγκτη χρήση 2010, η Εταιρεία σχηµάτισε πρόβλεψη για πρόσθετους φόρους και
προσαυξήσεις ποσού € 95.000,00, ενώ για τις χρήσεις 2011, 2012, 2013, έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο
από Νόµιµο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο σύµφωνα µε την ΠΟΛ 1159/26/7/2011 και έλαβε Πιστοποιητικό
Φορολογικής Συµµόρφωσης µε Σύµφωνη Γνώµη χωρίς να προκύψουν ουσιώδεις διαφορές. Εκκρεµεί η
οριστικοποίηση των ελέγχων από το Υπουργείο Οικονοµικών.
Για τις χρήσεις 2014, 2015, 2016, η Εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών
Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65A παραγρ. 1 Ν.4174/2013 και έλαβε Πιστοποιητικό
Φορολογικής Συµµόρφωσης µε Σύµφωνη Γνώµη χωρίς να προκύψουν ουσιώδεις διαφορές. Αξίζει να σηµειωθεί,
ότι από την χρήση 2016 και έπειτα, µε σχετική τροπολογία, ο συγκεκριµένος έλεγχος κατέστη πλέον
προαιρετικός. Παρόλ’ αυτά η Εταιρεία επέλεξε να συνεχίσει να λαµβάνει το Ετήσιο Πιστοποιητικό όπως
προβλέπονται από τα ανωτέρω.
Ο έλεγχος της κλειόµενης χρήσης δεν έχει ακόµη ολοκληρωθεί και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό
προβλέπεται να χορηγηθεί µετά τη δηµοσίευση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων του 2017. Ο εν λόγω
έλεγχος δεν αναµένεται να επιφέρει σηµαντικές διαφοροποιήσεις στις φορολογικές υποχρεώσεις που έχουν
ενσωµατωθεί στις ετήσιες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας.
Ο φόρος εισοδήµατος της χρήσης υπολογίσθηκε µε συντελεστή φορολογίας 29% και επιβάρυνε τα αποτελέσµατα
ως εξής:
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Τρέχων φόρος εισοδήµατος
Αναβαλλόµενος φόρος

2017
763.187,65
15.592,78
778.780,43

2016
517.448,66
-48.217,38
469.231,28

Η φορολογητέα βάση έχει προσαυξηθεί µε τις µη εκπιπτόµενες δαπάνες και τις προβλεπόµενες λογιστικές
διαφορές φορολογικού ελέγχου. Ο φόρος επί των κερδών της Εταιρείας, διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που
θα προέκυπτε χρησιµοποιώντας τον σταθµισµένο µέσο συντελεστή φόρου, επί των κερδών. Η συµφωνία
µεταξύ θεωρητικού και πραγµατικού φορολογικού συντελεστή έχει ως εξής:

Κέρδη προ φόρων
Συντελεστής φόρου
Φόρος εισοδήµατος
Φόρος επί µονίµων φορολογικών διαφορών
Φόρος που αναλογεί σε αφορολόγητα έσοδα
Λοιπά
Πραγµατική φορολογική επιβάρυνση
Συντελεστής πραγµατικής φορολ. επιβάρυνσης

2017
2.673.504,47
29%
775.316,30
28.673,87
(25.209,74)

2016
1.691.942,95
29%
490.663,46
65.288,46
(6.017,73)
(80.702,90)

778.780,43

469.231,28

29%

28%

Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής:

Φόρος εισοδήµατος
Φόροι τέλη αµοιβών προσωπικού
Λοιποί φόροι τέλη

2017
245.802,37
46.454,10
286,97

2016
517.448,66
41.138,03
(505.314,26)

292.543,44

53.272,43

Στους «λοιπούς φόρους-τέλη» της χρήσης 2016, περιλαµβάνεται η απαίτηση από την προκαταβολή του φόρου
εισοδήµατος, η οποία καταχωρήθηκε αφαιρετικά από τις «Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις».

24.

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Περιλαµβάνονται στην κατάσταση ταµειακών ροών και αναλύονται ως εξής:
2017

Κέρδη χρήσης προ φόρων
Προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
Αύξηση / (Μείωση) προβλέψεων
Κέρδος/ζηµία από πώληση παγίων
Έξοδα τόκων
(Έσοδα) από µερίσµατα και τόκους
Αναλογούσες στην χρήση Επιχορηγήσεις παγίων
Μεταβολές Λειτουργικών Στοιχείων
(Αύξηση) / Μείωση Αποθεµάτων
(Αύξηση) / Μείωση Απαιτήσεων

2016

2.673.504,47

1.691.942,95

300.684,91
(50.707,40)
2.275,46
10.168,94
(7,94)
(11.869,20)
2.924.049,24

305.817,52
96.299,33
9.080,41
(430,60)
(16.500,97)
2.086.208,64

(619.498,07)
1.675.271,66

(312.070,95)
(60.206,37)
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Αύξηση / (Μείωση) Υποχρεώσεων

961.602,25
2.017.375,84
4.941.425,08

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

(189.435,69)
(561.713,01)
1.524.495,63

25. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Σύµφωνα µε την Ελληνική Νοµοθεσία, οι εταιρείες υποχρεούνται να διανέµουν στους µετόχους τους ως µέρισµα
ποσοστό 35% επί των κερδών που προκύπτουν από τις δηµοσιευµένες Οικονοµικές Καταστάσεις, µετά την
αφαίρεση του φόρου εισοδήµατος και του τακτικού αποθεµατικού ή µπορούν να µη διανείµουν µέρισµα µε τη
σύµφωνη γνώµη του συνόλου των µετόχων τους.
Μέρισµα το οποίο είναι µικρότερο από το 35% των κερδών µετά φόρων και τακτικού αποθεµατικού µπορεί να
διανεµηθεί και να πληρωθεί µε έγκριση του 70% των µετόχων. Ωστόσο, µε οµόφωνη έγκριση όλων των µετόχων
η Εταιρεία µπορεί να µην διανείµει µέρισµα.
Τη κλειόµενη χρήση 2017 διανεµήθηκε µέρισµα ποσού Ευρώ 1.000.000 προς τους µετόχους από τα κέρδη της
χρήσης 2016 και προµέρισµα από κέρδη προηγούµενων χρήσεων Ευρώ 3.000.000.

26.

∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ, ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Οι λειτουργικές µισθώσεις αφορούν ενοίκια αυτοκινήτων, καθώς και εκτυπωτικών µηχανηµάτων. Σύµφωνα µε
τα σχετικά συµβόλαια, η Εταιρεία υποχρεούται να εξαντλήσει τη διάρκεια της µίσθωσης που προβλέπεται στο
κάθε συµβόλαιο, ενώ σε αντίθετη περίπτωση θα επιβαρυνθεί µε σχετικές ρήτρες πρόωρης διακοπής.
Οι υποχρεώσεις από τα λειτουργικά µισθώµατα που προκύπτουν για την Εταιρεία την 31 ∆εκεµβρίου 2017 είναι
Ευρώ 81 χιλ. ενώ την 31 ∆εκεµβρίου 2016 ήταν Ευρώ 14 χιλ. ∆εν υπάρχουν υποχρεώσεις από χρηµατοδοτικές
µισθώσεις, τόσο για την 31 ∆εκεµβρίου 2017 όσο και για την 31 ∆εκεµβρίου 2016.
Υπάρχουν εγγυητικές επιστολές τραπεζών συνολικού ποσού Ευρώ 5.442 χιλ. για την Εταιρεία ΗΡΩΝ
ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε. ∆εν υπάρχουν εκκρεµείς δικαστικές αποφάσεις, ή ενδεχόµενες απαιτήσεις, οι οποίες
µπορεί να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην χρηµατοοικονοµική κατάσταση της Εταιρείας.

27.

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Ως συνδεµένα µέρη θεωρούνται οι εταιρείες του Οµίλου όπου ανήκει η Εταιρεία, οι συγγενείς επιχειρήσεις, η
διοίκηση και τα ανώτατα στελέχη της και οι άµεσοι συγγενείς τους. Τα συνδεµένα µέρη αφορούν εταιρείες που
έχουν κοινό ιδιοκτησιακό καθεστώς και/ ή ∆ιοίκηση µε την Εταιρεία και συγγενείς µε αυτήν εταιρείες.
Η Εταιρεία αγοράζει αγαθά (συνήθως στη βάση κόστους πλέον περιθωρίου κέρδους και αφορούν κυρίως σε
εξαρτήµατα θυρών ανελκυστήρων) καθώς και υπηρεσίες από συνδεδεµένα µέρη, παρέχοντας υπηρεσίες προς
αυτά. Οι δε πωλήσεις αγαθών της προς αυτά, αφορούν κυρίως σε εµπορεύµατα και προϊόντα σε τιµές πώλησης
στη βάση κόστους, πλέον κέρδους. Οι συναλλαγές µε τα Συνδεµένα Μέρη είναι οι εξής:

Εταιρείες του Οµίλου
Αµοιβές Μελών ∆.Σ.
Αµοιβές σε ∆ιευθυντικά Στελέχη
Συνδεµένες Εταιρείες
Σύνολο

Εταιρείες του Οµίλου
KLEEMANN HELLAS A.B.E.E.

2017
2016
Αγορές – Έξοδα
93.907,13
58.815,74
104.000,00
173.987,63
173.327,81
3.633.563,95
3.272.563,09
3.901.458,71 3.608.706,64

2017
2016
Πωλήσεις – Έσοδα
14.138.349,82
12.408.441,40
87.899,32
75.453,34
14.226.249,14 12.483.894,74

Υποχρεώσεις προς

Απαιτήσεις από

14.857,77

12.774,03

6.255.654,65

6.182.660,63

38

KLEFER ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΘΥΡΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου 2017
(Τα ποσά σε όλους τους πίνακες και τις σηµειώσεις είναι σε ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

KLEEMANN ASANSOR S.A.
KLEEMANN LIFTOVI D.o.o.
KLEEMANN LIFT RO
KLEEMANN DIZALA
KLEEMANN LIFTS RUS
KLEEMANN AUSTRALIA PTY
Συνδεµένες Εταιρείες
TECNOLAMA
SKY LIFT
Σύνολο

-

-

457.592,21
379.525,12
29.901,22
90.100,72
62.450,22
3.626,95

570.654,95
340.240,32
48.676,35
69.229,08
-

832.717,92
405,08
847.980,77

224.346,07
237.120,10

170,33
68.096,70
7.347.118,12

170,33
44.634,78
7.256.266,44

28.

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

28.1

ΓΕΝΙΚΑ

Η Εταιρεία εκτίθεται στους παρακάτω κινδύνους από τη χρήση των χρηµατοοικονοµικών της µέσων:
•
•
•

Πιστωτικός κίνδυνος
Κίνδυνος ρευστότητας
Κίνδυνος συνθηκών αγοράς

Η σηµείωση αυτή παρουσιάζει πληροφορίες για την έκθεση της Εταιρείας σε κάθε έναν από τους ανωτέρω
κινδύνους, για τους στόχους της Εταιρείας, τις πολιτικές και τις διαδικασίες που εφαρµόζει για την επιµέτρηση
και τη διαχείριση του κινδύνου, καθώς και τη διαχείριση του κεφαλαίου της. Περισσότερα ποσοτικά στοιχεία για
αυτές τις γνωστοποιήσεις περιλαµβάνονται σε όλο το εύρος των ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο φέρει τη συνολική ευθύνη για τη δηµιουργία και την εποπτεία του πλαισίου
διαχείρισης κινδύνου της Εταιρείας.
Οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνου της Εταιρείας εφαρµόζονται προκειµένου να αναγνωρίζονται και να
αναλύονται οι κίνδυνοι που αντιµετωπίζει, να τίθενται όρια ανάληψης κινδύνου και να εφαρµόζονται έλεγχοι ως
προς αυτά. Οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνου και τα σχετικά συστήµατα εξετάζονται περιοδικά ώστε να
ενσωµατώνουν τις αλλαγές που παρατηρούνται στις συνθήκες τις αγοράς και τις δραστηριότητες της Εταιρείας.
Μέσω προτύπων και διαδικασιών που θέτει η ∆ιοίκηση, η Εταιρεία στοχεύει στην ανάπτυξη αποτελεσµατικού
γενικού περιβάλλοντος ελέγχου βάσει συγκεκριµένων αρχών στο οποίο όλοι οι εργαζόµενοι αντιλαµβάνονται το
ρόλο και τις υποχρεώσεις τους.
28.2

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ

Είναι ο κίνδυνος ζηµίας σε περίπτωση που ένας πελάτης ή τρίτος σε συναλλαγή χρηµατοοικονοµικού µέσου δεν
εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις και σχετίζεται κατά κύριο λόγο µε τις απαιτήσεις από πελάτες και
τις επενδύσεις σε χρεόγραφα (investment securities).

Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Η έκθεση της Εταιρείας σε πιστωτικό κίνδυνο επηρεάζεται κυρίως από τα χαρακτηριστικά κάθε πελάτη. Τα
δηµογραφικά στοιχεία της πελατειακής βάσης της Εταιρείας, συµπεριλαµβανοµένου του κινδύνου αθέτησης
πληρωµών που χαρακτηρίζει τη συγκεκριµένη αγορά και τη χώρα στην οποία λειτουργούν οι πελάτες της,
επηρεάζουν λιγότερο τον πιστωτικό κίνδυνο. Η Εταιρεία δεν έχει σηµαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού
κινδύνου, καθώς οι πωλήσεις πραγµατοποιούνται κυρίως σε πελάτες µε µειωµένο εισπρακτικό ρίσκο, και
υπάρχει ευρεία διασπορά του πιστωτικού κινδύνου, καθώς δεν υπάρχει πελάτης µε ποσοστό µεγαλύτερο του
5% των συνολικών εσόδων πλην των εταιρειών του οµίλου.
Ο έλεγχος πιστοληπτικής ικανότητας που πραγµατοποιεί η Εταιρεία για υπάρχοντες και νέους πελάτες γίνεται
από την Εµπορική και Οικονοµική ∆ιεύθυνση επιλεκτικά, µε κριτήρια το σύνολο των απαιτήσεων και το ύψος
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του τζίρου, και περιλαµβάνει την εξέταση τραπεζικών και άλλων πηγών πιστοληπτικής βαθµολόγησης, αν
υπάρχουν.
Κατά την παρακολούθηση του πιστωτικού κινδύνου των πελατών, οι πελάτες οµαδοποιούνται ανάλογα µε την
γεωγραφική κατανοµή των πωλήσεων, τον βαθµό πιστωτικού κινδύνου και το ιστορικό εισπραξιµότητας και
επισφάλειας. Τα εµπορεύµατα πωλούνται επί το πλείστον µε ρήτρες παρακράτησης της κυριότητας, ώστε η
Εταιρεία να έχει εξασφαλίσει την απαίτησή της σε περίπτωση αθέτησης της πληρωµής, ενώ δεν απαιτεί
εγγυητικές επιστολές για τις απαιτήσεις από πελάτες και τις λοιπές απαιτήσεις.
Η Εταιρεία καταχωρεί πρόβλεψη αποµείωσης, που αντιπροσωπεύει την εκτίµηση της για ζηµίες σε σχέση µε
τους πελάτες και λοιπές απαιτήσεις και τις επενδύσεις σε χρεόγραφα, η οποία αποτελείται κυρίως από ζηµίες
αποµείωσης συγκεκριµένων απαιτήσεων, σηµαντικού ρίσκου. Σε κάθε περίπτωση, υπάρχει συνεχής έλεγχος της
πιστοληπτικής ικανότητας των µεγάλων πελατών και µε τον τρόπο αυτό περιορίζεται η έκθεση σε κίνδυνο,
φροντίζοντας να υπάρχουν επαρκή ασφαλιστικά όρια για τους µεγάλους πελάτες.
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2017 κρίνεται ότι δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός πιστωτικός κίνδυνος, που να µην
καλύπτεται ήδη από πρόβλεψη επισφαλούς απαίτησης.
Για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου σε διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα, η Εταιρεία συναλλάσσεται µόνο µε
αναγνωρισµένα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, υψηλής πιστοληπτικής διαβάθµισης.

Έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο
Η λογιστική αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού αντιπροσωπεύει τη µέγιστη έκθεση στον
πιστωτικό κίνδυνο, η οποία κατά την ηµεροµηνία της Χρηµατοοικονοµικής Θέσης ήταν:
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπές απαιτήσεις
Χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα

31.12.2017
8.038.494,62
1.731.811,50
1.647.791,41

11.418.097,53

31.12.2016
7.770.449,17
3.420.885,41
1.542.388,17
12.733.722,75

Η µέγιστη έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο για τις εµπορικές απαιτήσεις (πελάτες χονδρικής) κατά την
ηµεροµηνία της Χρηµατοοικονοµικής Θέσης ανά γεωγραφική περιοχή ήταν:
Εγχώριες
Χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης
Λοιπές χώρες
Σύνολο

31.12.2017
6.264.297,98
759.206,67
1.014.809,97
8.038.494,62

31.12.2016
6.227.917,26
538.294,16
1.004.237,75
7.770.449,17

Ενηλικίωση απαιτήσεων
Η ενηλικίωση εµπορικών απαιτήσεων υπολογίζοντας της ηµέρες από την ηµεροµηνία τιµολόγησης έως την
ηµεροµηνία της Χρηµατοοικονοµικής Θέσης ήταν:
1-45 ηµέρες
45-90 ηµέρες
91-150 ηµέρες
150 +ηµέρες

Σύνολο
28.3

31.12.2017
2.664.339,06
2.034.149,62
1.472.256,14
1.867.749,80
8.038.494,62

31.12.2016
2.480.284,59
1.718.822,69
1.160.783,72
2.410.558,17
7.770.449,147

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

Συνίσταται στον κίνδυνο η Εταιρεία να µη µπορεί να εκπληρώσει τις χρηµατοοικονοµικές της υποχρεώσεις όταν
αυτές καθίστανται ληξιπρόθεσµες. Η προσέγγιση που υιοθετεί η Εταιρεία για τη διαχείριση της ρευστότητας
είναι να διασφαλίζει, όσο γίνεται περισσότερο, ότι πάντα θα έχει επαρκή ρευστότητα για να εκπληρώνει τις

40

KLEFER ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΘΥΡΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου 2017
(Τα ποσά σε όλους τους πίνακες και τις σηµειώσεις είναι σε ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

υποχρεώσεις της όταν αυτές λήγουν, κάτω από συνήθεις ή δύσκολες συνθήκες, χωρίς να υφίσταται µη
αποδεκτές ζηµίες ή να διακινδυνεύεται η φήµη της.
Γενικά, εξασφαλίζει ότι διαθέτει επαρκή ταµειακά διαθέσιµα για να καλύψει τις λειτουργικές της ανάγκες για µια
περίοδο τουλάχιστον 30 ηµερών, περιλαµβανοµένης της κάλυψης των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεών της.
Η πολιτική αυτή δεν λαµβάνει υπόψη της τη σχετική επίδραση από ακραίες συνθήκες που δεν µπορούν να
προβλεφθούν, όπως οι φυσικές καταστροφές. Επιδίωξη της Εταιρείας είναι τα εγκεκριµένα τραπεζικά όρια να
είναι διπλάσια από τα επίπεδα δανεισµού της, στόχος που έχει επιτευχθεί.
Επί πλέον η Εταιρεία µέσα στις προηγούµενες χρήσεις έχει αποπληρώσει τα δάνεια της. Παρόλα αυτά, η
Εταιρεία διατηρεί εγκεκριµένα τραπεζικά όρια πίστωσης για Κεφάλαιο Κίνησης ή και Εγγυητικές Επιστολές Ευρώ
500 χιλ., για αγορά επιταγών πελατείας 50 χιλ.,για αγορά επιταγών ιδίων Ευρώ 50 χιλ. και για έκδοση καρτών
VISA υπέρ στελεχών της Εταιρείας Ευρώ 50 χιλ.
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2016 κρίνεται ότι δεν υπήρχε κανένας ουσιαστικός κίνδυνος ρευστότητας, που να µην
καλύπτεται είτε από τα ταµειακά διαθέσιµα της Εταιρείας είτε από εγκεκριµένα τραπεζικά όρια πίστωσης.
Παρακάτω παρατίθενται οι συµβατικές λήξεις των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων, περιλαµβανοµένων
πληρωµών τόκων και εξαιρώντας τις συµφωνίες συµψηφισµού:
ΕΤΟΣ 2017

Λογιστικές
Συµβατικές
6 µήνες ή
6-12
αξίες
ταµ. ροές
λιγότερο
µήνες
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 3.052.508,02 3.052.508,02 3.052.508,02
(εξαιρούνται παράγωγα)
3.052.508,02 3.052.508,02 3.052.508,02

ΕΤΟΣ 2016
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
(εξαιρούνται παράγωγα)

Λογιστικές
αξίες
1.896.465,80

Συµβατικές
ταµ. ροές
1.896.465,80

6 µήνες ή
λιγότερο

6-12
µήνες

1-2
έτη

2-5
έτη

1-2
έτη

2-5
έτη

1.896.465,80

1.896.465,80 1.896.465,80 1.896.465,80

28.4

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ

Συνίσταται στον κίνδυνο µεταβολής στον ρυθµό ανάπτυξης της οικοδοµικής δραστηριότητας και µεταβολών
τιµών υλικών, συναλλαγµατικών ισοτιµιών, επιτοκίων και τιµών µετοχών, να επηρεάζουν τα αποτελέσµατα της
Εταιρείας ή την αξία των χρηµατοοικονοµικών της µέσων. Περιλαµβάνει και την τιµή της βασικής πρώτης ύλης,
του χάλυβα (χρηµατιστηριακό είδος), η οποία επηρεάζεται από την προσφορά, τη ζήτηση και το ύψος
αποθεµάτων σε παγκόσµιο επίπεδο, οπότε η Εταιρεία, για να µειώσει την επίπτωσή της στο κόστος παραγωγής,
προβαίνει σε µαζική αγορά πρώτων υλών (οικονοµίες κλίµακας) όταν η τιµή τους είναι χαµηλή. Ο σκοπός της
διαχείρισης αυτού του κινδύνου είναι να ελέγχει την έκθεση της Εταιρείας σε αυτόν, στο πλαίσιο αποδεκτών
παραµέτρων, µε παράλληλη βελτιστοποίηση των αποδόσεων. Η έκθεση των αποτελεσµάτων της Εταιρείας
στους ανωτέρω κινδύνους είναι µικρή.

Συναλλαγµατικός κίνδυνος
Ο κύριος και µεγαλύτερος όγκος των δραστηριοτήτων της Εταιρείας πραγµατοποιείται στην Ευρώπη και
συνεπώς οι συναλλαγές είναι σε Ευρώ, ενώ για τις χώρες µε άλλη νοµισµατική µονάδα διενεργούνται µε ρήτρα
Ευρώ και ως εκ τούτου ο συναλλαγµατικός κίνδυνος περιορίζεται.

Εύλογες αξίες έναντι λογιστικών αξιών
Οι εύλογες και οι λογιστικές αξίες που εµφανίζονται στην Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης είναι οι εξής:

31 ∆εκεµβρίου 2017
Λογιστική
Εύλογη
αξία
αξία

31 ∆εκεµβρίου 2016
Λογιστική
Εύλογη
αξία
αξία
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Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
Απαιτήσεις
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
∆ιαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα
Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

29.

8.038.494,62
7.272,00
1.647.791,41

8.038.494,62
7.272,00
1.647.791,41

7.770.449,17
6.345,00
1.542.388,17

7.770.449,17
6.345,00
1.542.388,17

340.374,86
3.052.508,02

340.374,86
3.052.508,02

374.798,97
1.896.465,80

374.798,97
1.896.465,80

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΑ ΒΑΡΗ

∆εν υφίστανται εµπράγµατα ή άλλα βάρη επί των παγίων στοιχείων της Εταιρείας.

30.

ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

∆εν υπάρχουν γεγονότα µεταγενέστερα της 31 ∆εκεµβρίου 2017 που να επηρεάζουν σηµαντικά την οικονοµική
κατάσταση και τα αποτελέσµατα της Εταιρείας.
Κιλκίς 24 Απριλίου 2018
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΚΟΥΚΟΥΝΤΖΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ν. ΚΟΥΚΟΥΝΤΖΟΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ε. ΚΟΛΤΣΙΟΥ
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ΚLEFER
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΘΥΡΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε: 43773/55/Β/99/16
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 014504535000
Έδρα: ΒΙ.ΠΕ. Σταυροχωρίου Κιλκίς

Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2017
(δηµοσιευόµενα βάσει του κ.ν. 2190/20, άρθρο 135, για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές
καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΛΠ)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις Οικονοµικές Καταστάσεις, στοχεύουν σε µία
γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της Εταιρείας KLEFER ΑΝΩΝΥΜΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΘΥΡΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ. Συνιστούµε εποµένως στον
αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την Εταιρεία, να
ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της, όπου αναρτώνται οι Οικονοµικές Καταστάσεις, καθώς και η έκθεση
ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
Αρµόδια Εποπτική Αρχή:
∆ιεύθυνση διαδικτύου:

Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κιλκίς, Τµήµα Εµπορίου, Υπηρεσία
Γ.Ε.ΜΗ
www.klefer.gr

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου:

Πρόεδρος:Νικόλαος Κ. Κουκούντζος.
∆ιευθύνων Σύµβουλος: Νικόλαος Ν. Κουκούντζος
Μέλη ∆.Σ.: Χουάν Ραµόν Γκοµίς Ραµπάσα, Νικόλαος Ν.
Κουκούντζος,
Έντουαρντ
Αµίγκο
Φραντσέσκο,
Αικατερίνη Ν. Κουκούντζου.

Ηµεροµηνία έγκρισης των Ετήσιων Οικονοµικών
Καταστάσεων από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο:
24 Απριλίου 2018
Νόµιµος Ελεγκτής:

Χρήστος Βαργιεµέζης (ΑΜ ΣΟΕΛ 30891)

Ελεγκτική Εταιρεία:

Grant Thornton (ΑΜ ΣΟΕΛ 127)

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:

Με σύµφωνη γνώµη

1.1

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

2017

2016

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

3.248
26
7
3.193
8.038
3.380
17.892

3.256
12
6
2.489
7.770
4.963
18.497

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (α)
Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (β)
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)

2.356
10.855
13.211
777
3.903
4.680
17.892

2.356
12.991
15.347
734
2.416
3.150
18.497
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1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
Συνεχιζόµενες δραστηριότητες
2017

2016

Κύκλος εργασιών
Μικτά κέρδη
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτ/των
Κέρδη προ φόρων
Κέρδη µετά από φόρους (Α)
Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή βασικά και αποµειωµένα (σε Ευρώ)
Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή (σε Ευρώ)

19.432
4.016
2.684
2.674
1.895
2,3642

16.322
3.566
1.701
1.692
1.223
1,5257

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α+Β)

(30)
1.864

(28)
1.194

2.985

2.006

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων
και συνολικών αποσβέσεων

1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσεως µετά την αναθεώρηση του ∆ΛΠ 19 (1
Ιανουαρίου)
Κέρδη χρήσεως µετά από φόρους (συνεχιζόµενες δραστηριότητες)
Σύνολο λοιπών εσόδων
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσεως (31 ∆εκεµβρίου)

2017

2016

15.347
1.895
(30)
(4.000)
13.211

14.752
1.223
(28)
(600)
15.347

1.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜEΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες)
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµίες) επενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή
που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
(Αύξηση) / Μείωση Αποθεµάτων
(Αύξηση) / Μείωση Απαιτήσεων
Μείωση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
Καταβεβληµένοι φόροι
Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Υπεραξία αναπροσαρµογής
Μερίσµατα πληρωθέντα
Σύνολο εκροών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα χρήσης
(α)+(β)+(γ)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης

2017
2.674

2016
1.692

301
(49)
(12)
10

306
96
(17)
9

(620)
1.429
1.207
(10)
(517)
4.415

(312)
(60)
(189)
(9)
(495)
1.021

(316)
6

(106)

(309)

0,5
(105)

(4.000)

(656)

(4.000)

(656)

105
1.542
1.648

259
1.283
1.542
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Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες:
1.

Οι Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας ενοποιούνται στις Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου
KLEEMANN HELLAS Α.Β.Ε.Ε., µε τη µέθοδο της πλήρους (ολικής) ενοποίησης. Η KLEEMANN HELLAS
Α.Β.Ε.Ε. έχει έδρα στην Ελλάδα και συµµετέχει µε ποσοστό 50% στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

2.

Οι Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της 31 ∆εκεµβρίου 2017, έχουν συνταχθεί µε βάση τις λογιστικές
αρχές που ακολουθήθηκαν κατά τη σύνταξη των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων της χρήσης που
έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2016.

3.

Οι χρήσεις για τις οποίες δεν έχει ελεγχθεί η Εταιρεία φορολογικά παρουσιάζονται αναλυτικά στη
σηµείωση 23 των Οικονοµικών Καταστάσεων.

4.

∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρείας, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή
διαιτητικών οργάνων που να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της
Εταιρείας.

5.

Στο ποσό των σωρευτικών προβλέψεων που έχουν διενεργηθεί έως την 31 ∆εκεµβρίου 2017, έχει
προστεθεί και πρόβλεψη για παροχές προσωπικού Ευρώ 74 χιλιάδες.

6.

Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης ανήλθε σε 194 άτοµα
(31 ∆εκεµβρίου 2016: 164 άτοµα).

7.

Τα ποσά των εσόδων και εξόδων σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης και τα υπόλοιπα
των απαιτήσεων και υποχρεώσεων στη λήξη της τρέχουσας περιόδου που έχουν προκύψει από
συναλλαγές µε τα συνδεµένα, κατά την έννοια του ∆.Λ.Π. 24, προς αυτήν µέρη είναι τα εξής:
α) Έσοδα
β) Έξοδα– Αγορές
γ) Απαιτήσεις
δ) Υποχρεώσεις
ε) Αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης

14.226.249,14
3.727.471,08
7.347.118,12
847.980,77
173.987,63

8.

Οι επενδύσεις κατά την χρήση 2017 ανήλθαν σε Ευρώ 286 χιλ. (2016: Ευρώ 109 χιλ.)

9.

Ο φόρος εισοδήµατος στα αποτελέσµατα αναλύεται ως εξής (ποσά σε χιλ. Ευρώ):
2017
763
16
778

Τρέχων φόρος εισοδήµατος
Αναβαλλόµενοι φόροι

2016
517
(48)
469

ΒΙ.ΠΕ. Σταυροχωρίου Κιλκίς, 24 Απριλίου 2018
Ο
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ.
ΚΟΥΚΟΥΝΤΖΟΣ
Α∆Τ:ΑΒ 454713

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ν.
ΚΟΥΚΟΥΝΤΖΟΣ
Α∆Τ:Τ230395

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ν.
ΚΟΥΚΟΥΝΤΖΟΥ
Α∆Τ:ΑΒ900908

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ε.
ΚΟΛΤΣΙΟΥ
Α.Α∆ Α΄ ΤΑΞΗΣ: 65675
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