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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ – ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ 1/1/2007-31/12/2007
Προς : την Γενική Συνέλευση των Μετόχων
Κύριοι Μέτοχοι, Αγαπητοί Συνεργάτες,
Εκ µέρους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σας καλωσορίζω στην Ετήσια Τακτική Γενική
Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας και σας υποβάλλω προς έγκριση τις ετήσιες
οικονοµικές καταστάσεις Οµίλου και εταιρείας διαχειριστικής περιόδου 01/01 – 31/12/2007, οι
οποίες καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης.
Κατά την απολογιζόµενη αυτή χρήση σηµειώθηκαν εξελίξεις που πέραν της θετικής
επίδρασης επί των αποτελεσµάτων, σηµατοδοτούν την αναπτυξιακή προοπτική των
εργασιών του Οµίλου.
Μια τέτοια εξέλιξη αφορά τη νεοϊδρυθείσα θυγατρική κατά 100% στη Ρουµανία S.C.YALCO
ROMANIA SRL, η οποία ανέλαβε ως αποκλειστικός διανοµέας κατ’αρχήν των καταναλωτικών
ηλεκτρικών εργαλείων της BLACK & DECKER και από τον Ιανουάριο του 2008 και την
αποκλειστική διανοµή των επαγγελµατικών εργαλείων της BLACK & DECKER µε brand
name DeWALT.
Μια άλλη εξέλιξη είναι η συνεργασία της OMNISHOP µε την πολυεθνική HABITAT, η οποία
ξεκίνησε στα µέσα ∆εκεµβρίου 2007 µε τη λειτουργία ενός shop in shop στο πολυκατάστηµα
NOTOS HOME και θα ολοκληρωθεί µε την ωρίµανση της λειτουργίας του καταστήµατος
αυτού στην τρέχουσα περίοδο, αλλά και µε τη σταδιακή διαχρονικά αύξηση των
καταστηµάτων – σηµείων πώλησης µε προϊόντα HABITAT.
Παράλληλα µε τις νέες αυτές συνεργασίες ξεκίνησε η επέκταση του κύριου αντικειµένου της
µητρικής στην αγορά της Ρουµανίας, έτσι ώστε η παρουσία µας στην αναπτυσσόµενη αυτή
αγορά να καλύψει ανάγκες οικιακού και επαγγελµατικού εξοπλισµού επιτραπέζιων ειδών,
ειδών κουζίνας και catering.
Οι παραπάνω εξελίξεις έχουν συµπληρωθεί µε διοικητικές προσαρµογές και προσλήψεις
στελεχιακού δυναµικού, έτσι ώστε απρόσκοπτα να εξασφαλισθεί η κάλυψη των αναγκών που
προέκυψαν από τις παραπάνω εξελίξεις. Όπως γνωρίζετε από προηγούµενη ενηµέρωση
είχαµε προγραµµατίσει την επέκταση των αποθηκευτικών εγκαταστάσεών µας µε την
κατασκευή ενός σύγχρονου κέντρου logistics στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις µας στα Οινόφυτα
Βοιωτίας. Ήδη έχει εγκατασταθεί ο εργολάβος. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία κατασκευής και
είναι προγραµµατισµένη η ολοκλήρωση του έργου συνολικού προϋπολογισµού 7 εκατ. €
περίπου, στο τέταρτο τρίµηνο του τρέχοντος έτους. Το κέντρο αυτό που θα καλύπτει τις
ανάγκες της Νότιας Ελλάδας µε τη λειτουργία του, θα συµβάλλει στη βελτίωση της
εξυπηρέτησης των πελατών, customer service, αλλά και στη µείωση του κόστους των
παραδόσεων.
Ίδιες παρεµβάσεις έχουν γίνει και στην Ουγγαρία, όπου η θυγατρική µας εγκαταστάθηκε σε
σύγχρονο αποθηκευτικό και εκθεσιακό χώρο µε προοπτική ανάπτυξης πωλήσεων cash &
carry.
Στηριζόµενοι στην υπάρχουσα υποδοµή, διοικητική – κτιριακή, τη θέση µας στην ελληνική
αγορά, τις προοπτικές ανάπτυξης των αγορών Ρουµανίας και Ουγγαρίας, αλλά και στις
προαναφερθείσες νέες συνεργασίες, επεκτάσεις, είµαστε βέβαιοι ότι είναι θετικές οι
προοπτικές ανάπτυξης των εργασιών του Οµίλου και η µεγέθυνση των οικονοµικών µεγεθών
των εταιρειών προς όφελος τόσο των µετόχων όσο και των εργαζοµένων, οι οποίοι και
συµβάλλουν σηµαντικά στη θετική πορεία µας.
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Παρατίθενται τα βασικά οικονοµικά µεγέθη, όπως αυτά διαµορφώθηκαν κατά την
απολογιζόµενη εταιρική χρήση 01/01-31/12/2007.

I. ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΟΜΙΛΟΣ (000€)
2007
Πωλήσεις
67.820
Κέρδη προ φόρων
3.607
Κέρδη µετά φόρων
2.913
EBITDA
7.076

2006
55.790
2.311
1.257
4.865

ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
21,56
56,08
131,74
45,45

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Πωλήσεις
Κέρδη προ φόρων
Κέρδη µετά φόρων
EBITDA

43.378
2.378
1.338
4.167

7,86
7,15
34,91
17,30

46.789
2.548
1.805
4.888

II. ΒΑΣΙΚΟΙ ΧΡΗΜ/ΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ
ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σύνολο υποχρεώσεων /
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

2,26

1,15

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργ/κού /
Σύνολο βραχ/µων υποχρεώσεων

1,70

2,48

Κέρδη προ φόρων, χρηµ/κών επενδυτικών Αποτ/των
και Αποσβέσεων / Χρεωστικούς τόκους

4,01

4,43

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω στοιχεία η χρήση του 2007 έκλεισε καταγράφοντας
βελτίωση όλων των οικονοµικών µεγεθών τόσο της εταιρείας όσο και του Οµίλου. Σηµαντική
ήταν η βελτίωση των πωλήσεων και αποτελεσµάτων των θυγατρικών EXCEL και
OMNISHOP, επιτυγχάνοντας τις καλύτερες αποδόσεις των τελευταίων ετών. Αναλυτική
παρουσίαση όλων των µεγεθών των εταιρειών έχει αναρτηθεί στο site: www.yalco.gr.
ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
(παρ. 7 & 8 άρθρο 4 Ν. 3556/2007)
α. ∆ιάρθρωση Μετοχικού Κεφαλαίου
Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 8.178.804,40 ευρώ,
διαιρείται σε 13.191.620 κοινές ανώνυµες µετά ψήφου µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,62 € η
κάθε µία. ∆εν υπάρχουν άλλες κατηγορίες µετοχών και όλες οι µετοχές είναι εισηγµένες
και διαπραγµατεύονται στο Χ.Α. Σηµειώνεται ότι κατά τη χρήση του 2007 εκποιήθηκαν
167.430 ίδιες µετοχές που κατείχε η εταιρεία την 31/12/2006. Τα δικαιώµατα που
ενσωµατώνει κάθε µετοχή είναι αυτά που προβλέπονται από τον κ.ν. 2190/1920 και το
καταστατικό της εταιρείας, όπως δικαίωµα επί µερίσµατος, δικαίωµα προτίµησης σε
αύξηση Μ.Κ., δικαίωµα συµµετοχής στη Γ.Σ. κ.λ.π.
β. Περιορισµοί µεταβίβασης µετοχών
Το σύνολο των µετοχών είναι πλήρως αποπληρωµένες και ελεύθερα διαπραγµατεύσιµες
και µεταβιβάσιµες.
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γ.

Σηµαντικές άµεσες ή έµµεσες συµµετοχές(άρθρ. 9-11 του Ν. 3556/2007)
Υπάρχουν µέτοχοι, φυσικά πρόσωπα, που κατέχουν άµεσα ποσοστό µεγαλύτερο του
5% δικαιωµάτων ψήφου. Οι µέτοχοι αυτοί µε στοιχεία που διέθετε η εταιρεία την
17/1/2008 ήταν:
∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΜΑΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

31,91%
13,17%
7,54%
7,08%
6,62%

δ.

Ειδικά δικαιώµατα
Όλες οι µετοχές ενσωµατώνουν τα ίδια δικαιώµατα και δεν υπάρχουν µετοχές που
δίνουν στους µετόχους ειδικά δικαιώµατα ελέγχου.

ε.

Περιορισµοί δικαιωµάτων ψήφου
Όλοι οι µέτοχοι έχουν τα ίδια δικαιώµατα ψήφου που απορρέουν από τις µετοχές τους
και δεν υπάρχουν περιορισµοί στην άσκηση των δικαιωµάτων αυτών. Για να
συµµετάσχουν οι µέτοχοι στην Ετήσια Γενική Συνέλευση οφείλουν να:

•

Εάν οι µετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασµό, να δεσµεύσουν το σύνολο ή
µέρος των µετοχών που κατέχουν – µέσω του Χειριστή τους – και να παραλάβουν από
αυτόν την σχετική Βεβαίωση ∆έσµευσης των Μετοχών την οποία πρέπει να καταθέσουν
στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία
σύγκλησης της Συνέλευσης.

•

Εάν οι µετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασµό, να δεσµεύσουν µε δήλωσή τους
στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών το σύνολο ή µέρος των µετοχών που κατέχουν, να
παραλάβουν από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών την σχετική Βεβαίωση ∆έσµευσης
Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5)
τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία σύγκλησης της Συνέλευσης.

στ. Συµφωνίες µετόχων
∆εν υπάρχουν µεταξύ των µετόχων, γνωστές στην εταιρεία, συµφωνίες που
συνεπάγονται περιορισµούς στην µεταβίβαση µετοχών ή στην άσκηση των δικαιωµάτων
ψήφου.
ζ.

Κανόνες ∆ιορισµού Μελών ∆.Σ., Τροποποίηση Καταστατικού
Οι κανόνες διορισµού και αντικατάστασης µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου και η
τροποποίηση του καταστατικού, δεν διαφοροποιούνται από τις ισχύουσες διατάξεις του
κ.ν. 2190/1920. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από πέντε έως εννέα µέλη και
διορίζεται από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων. Το σηµερινό ∆ιοικητικό Συµβούλιο
αποτελείται από εννέα µέλη και έχει εκλεγεί, από τη Γενική Συνέλευση της 25/6/2003, για
θητεία πέντε ετών.

η.

Αρµοδιότητα του ∆.Σ. για την έκδοση νέων µετοχών ή την αγορά ιδίων µετοχών
1. Έκδοση νέων µετοχών
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, τηρώντας τις διατάξεις του άρθρου 13 του Νόµου
2190/1920 και σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 2 του καταστατικού, µε απόφασή του,
που πρέπει να ληφθεί µε πλειοψηφία των δύο τριών (2/3) του συνόλου των µελών
του, µπορεί εντός της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας ή µέσα σε
µια πενταετία από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, να αυξήσει, είτε
εφάπαξ, είτε τµηµατικά, το µετοχικό κεφάλαιο µε έκδοση νέων µετοχών, µέχρι του
διπλασίου του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου.
Η παραπάνω εξουσία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να ανανεώνεται από την
Γ.Σ. για χρονικό διάστηµα που δεν θα υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια.
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2. Αγορά ιδίων µετοχών
Για την αγορά ιδίων µετοχών εφαρµόζονται οι ισχύουσες διατάξεις του κ.ν. 2190/1920
άρθρο 16 παρ. 5, 12, 13, ο κανονισµός του Χ.Α. και το άρθρο 12 του καταστατικού
που ορίζουν ότι:
α. Η εταιρεία δεν µπορεί να αποκτήσει δικές της µετοχές ή να λάβει ως ενέχυρο προς
εξασφάλιση παρεχόµενων από αυτή δανείων δικές της µετοχές ή µετοχές τυχόν
εξαρτηµένης εταιρείας, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόµο.
β. Οι τυχόν ανήκουσες στην εταιρεία δικές της µετοχές δεν εκπροσωπούνται στη
Γενική Συνέλευση.
θ.

Σηµαντικές Συµφωνίες
∆εν έχει υποβληθεί δηµόσια πρόταση και συνεπώς δεν έχει συναφθεί καµιά σηµαντική
συµφωνία που αφορά τον έλεγχο της εταιρείας. ∆εν υπάρχουν συµφωνίες οι οποίες
τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της
εταιρείας µετά από δηµόσια πρόταση.

ι.

Συµφωνία µε µέλη του ∆.Σ. ή µε το προσωπικό της εταιρείας
Η εταιρεία δεν έχει συνάψει καµιά συµφωνία µε µέλη του ∆.Σ. ή µε το προσωπικό της
που να προβλέπει την καταβολή αποζηµίωσης σε περίπτωση παραίτησης ή
απόλυσης, χωρίς βάσιµο λόγο ή τερµατισµού θητείας ή της απασχόλησής τους εξαιτίας
της δηµόσιας πρότασης.

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τους Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρίας ΣΩΚΡΑΤΗΣ ∆. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε.
Έκθεση επί των οικονοµικών καταστάσεων
Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της ΣΩΚΡΑΤΗΣ ∆. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ
Α.Ε. (η «Εταιρία»), καθώς και τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας και των
θυγατρικών της (ο «Όµιλος»), που αποτελούνται από τον εταιρικό και ενοποιηµένο ισολογισµό
ης

της 31

∆εκεµβρίου 2007, και τις καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και

ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή καθώς και περίληψη των
σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές σηµειώσεις.

Ευθύνη ∆ιοίκησης για τις οικονοµικές καταστάσεις
Η ∆ιοίκηση της Εταιρίας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των
οικονοµικών

καταστάσεων

σύµφωνα

µε

Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί

τα

∆ιεθνή

Πρότυπα

Χρηµατοοικονοµικής

από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή

περιλαµβάνει σχεδιασµό, εφαρµογή και διατήρηση συστήµατος εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε
την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων, απαλλαγµένων από ουσιώδη
ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει επίσης την επιλογή
και εφαρµογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιµήσεων που
είναι λογικές για τις περιστάσεις.

Ευθύνη Ελεγκτή
∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων, µε βάση τον
έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι
εναρµονισµένα µε τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συµµόρφωσή
µας µε τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασµό και διενέργεια του ελέγχου µας µε σκοπό την
εύλογη διασφάλιση ότι οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκµηρίων,
σχετικά µε τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι
διαδικασίες επιλέγονται

κατά την κρίση του ελεγκτή

και περιλαµβάνουν την εκτίµηση του

κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους.
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή – Συνεχίζεται
Ευθύνη ελεγκτή (συνέχεια)
Για την εκτίµηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαµβάνει υπόψη το σύστηµα εσωτερικού
ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων, µε
σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώµης
επί της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της Εταιρίας. Ο έλεγχος
περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που
εφαρµόσθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη ∆ιοίκηση, καθώς και
αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων.
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για
τη θεµελίωση της γνώµης µας.

Γνώµη
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις
παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονοµική κατάσταση της Εταιρίας και του
Οµίλου κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2007, την χρηµατοοικονοµική τους επίδοση και τις Ταµειακές
τους Ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς τα συµπεράσµατα του ελέγχου, εφιστούµε την
προσοχή σας στη σηµείωση 16 επί των οικονοµικών καταστάσεων, στην οποία γίνεται αναφορά
στη τρέχουσα φορολογική θέση της Εταιρίας και του Οµίλου και ειδικότερα στις ανέλεγκτες
φορολογικές χρήσεις. Η έκβαση των φορολογικών ελέγχων δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο
παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονοµικές
καταστάσεις σχετικά µε το θέµα αυτό.
Αναφορά επί άλλων νοµικών και κανονιστικών θεµάτων
Η Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περιλαµβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από τα
άρθρα 43α παράγραφος 3 και 107 παράγραφος 3 και 16 παράγραφος 9 του Κ.Ν. 2190/1920
καθώς και η Επεξηγηµατική Έκθεση περιλαµβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από το
άρθρο 11α του Ν.3371/2005 και το περιεχόµενό

της είναι συνεπές µε τις συνηµµένες

οικονοµικές καταστάσεις.
Αθήνα, 24 Mαρτίου 2008
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Εµµανουήλ Α. Πηλείδης
Α.Μ. ΣΟΕΛ: 12021
Deloitte.
Χατζηπαύλου, Σοφιανός & Καµπάνης Α.Ε.
Λ. Κηφισίας 250-254, 152 31 Χαλάνδρι
Α.Μ. ΣΟΕΛ:
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ης

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007
Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2007

31/12/2006

31/12/2007

31/12/2006

ΣΗΜ.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Υλικά πάγια στοιχεία

4

12.895.277,95

12.898.702,50

10.159.010,57

10.480.005,15

Ακίνητα για επένδυση

5

--

--

1.719.917,56

1.690.842,47

Άυλα στοιχεία

6

285.245,20

325.499,35

161.088,77

185.118,57
3.563.525,71

Συµµετοχές σε θυγατρικές

7

--

--

3.562.024,97

Αναβαλόµενοι φόροι

17

234.543,11

161.876,74

--

--

Λοιπές µακρ/σµες απαιτήσεις

173.621,71

110.888,20

54.181,93

47.385,41

Σύνολο παγίου ενεργητικού

13.588.687,97

13.496.966,79

15.656.223,80

15.966.877,31

Αποθέµατα

8

16.520.859,14

13.919.144,00

11.108.205,34

8.767.345,74

Απαιτήσεις από πελάτες

9

31.945.173,06

29.001.946,15

24.935.248,22

25.096.231,08

Λοιπές απαιτήσεις

10

2.696.953,34

1.557.005,66

2.794.432,08

1.800.770,39

∆ιαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών
στοιχείων

11

1.608.194,66

631.243,24

151.816,71

221.850,20

52.771.180,20

45.109.339,05

38.989.702,35

35.886.197,41

66.359.868,17

58.606.305,84

54.645.926,15

51.853.074,72

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο

20

Αποθεµατικό από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο
Λοιπά αποθεµατικά

8.178.804,40

8.178.804,40

8.178.804,40

8.178.804,40

10.435.323,25

10.435.323,25

10.435.323,25

10.435.323,25
4.478.265,53

4.827.981,56

4.485.122,56

4.841.185,83

Κέρδη / (ζηµίες) εις νέο

(3.125.163,59)

(5.371.978,21)

1.924.212,47

785.641,75

Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους

20.316.945,62

17.727.272,00

25.379.525,95

23.878.034,93

∆ικαιώµατα µειοψηφίας
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α)

54.644,63

54.992,16

20.371.590,25

17.782.264,16

25.379.525,95

--

23.878.034,93

--

13.028.420,00

14.937.500,00

11.404.550,00

14.000.000,00

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµα δάνεια

12

Αναβαλόµενοι φόροι

17

356.730,18

383.408,85

335.604,76

359.196,17

Προβλέψεις για αποζηµιώσεις προσωπικού

18

936.851,34

862.229,56

890.018,40

828.018,94

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

14

Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων

654.333,81

768.111,67

943.773,11

1.066.906,62

14.976.335,33

16.951.250,08

13.573.946,27

16.254.121,73

Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις

13

18.533.480,90

12.133.595,45

9.028.170,79

4.119.687,78

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα

27

525.716,15

--

291.488,25

--

9.601.252,53

9.097.591,50

4.597.601,73

5.584.036,52

903.446,48

1.106.361,59

903.446,48

1.106.361,59

1.448.046,53

1.535.243,06

871.746,68

910.832,17

Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων

31.011.942,59

23.872.791,60

15.692.453,93

11.720.918,06

Σύνολο υποχρεώσεων (β)

45.988.277,92

40.824.041,68

29.266.400,20

27.975.039,79

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ &
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α+β)

66.359.868,17

58.606.305,84

54.645.926,15

51.853.074,72

Υποχρεώσεις προς προµηθευτές
Υποχρεώσεις για τρέχουσα φορολογία
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

19
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η

η

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007)
Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ
Ο ΟΜΙΛΟΣ
ΣΗΜ
Κύκλος εργασιών(πωλήσεις)

23

Κόστος πωλήσεων
Μικτό κέρδος

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Περίοδος

Περίοδος

Περίοδος

Περίοδος

1/1-31/12/2007

1/1-31/12/2006

1/1-31/12/2007

1/1-31/12/2006

67.819.508,43

55.790.155,87

46.788.632,12

43.378.297,67

(43.594.739,48)

(36.538.926,45)

(29.713.490,46)

(28.546.792,02)

24.224.768,95

19.251.229,42

17.075.141,66

14.831.505,65

Άλλα έσοδα

24

1.156.942,58

1.128.847,10

411.411,64

721.854,33

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

25

(5.287.432,66)

(4.452.326,50)

(3.678.992,99)

(3.420.896,40)

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως

25

(13.158.192,97)

(11.122.936,89)

(9.320.957,01)

(8.444.618,35)

Άλλα έξοδα εκµετάλλευσης

25

(927.711,86)

(1.093.345,95)

(495.663,42)

(464.075,96)

6.008.374,04

3.711.467,18

3.990.939,88

3.223.769,27

Λειτουργικά κέρδη
Έσοδα από επενδύσεις
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα

26

Κέρδη προ φόρων
Μείον Φόροι
Κέρδη µετά από φόρους

16

27.354,94

11.650,33

1.786,41

37.267,03

(2.428.020,37)

(1.412.023,12)

(1.444.456,40)

(882.641,64)

3.607.708,61

2.311.094,39

2.548.269,89

2.378.394,66

(694.723,24)

(1.053.349,57)

(743.180,89)

(1.040.865,13)

2.912.985,37

1.257.744,82

1.805.089,00

1.337.529,53

2.913.332,90

1.257.375,55

--

--

(347,53)

369,27

--

--

2.912.985,37

1.257.744,82

1.805.089,00

1.337.529,53

Κατανέµεται σε:
Μετόχους εταιρείας
∆ικαιώµατα µειοψηφίας

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ∆. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε.
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε.: 8349/06/Β/86/02
5ο χλµ. Εθνικής Οδού Θες/νίκης-Κατερίνης, Καλοχώρι Θεσ/νίκης

11

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
Ο ΟΜΙΛΟΣ
ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

Υπόλοιπο κατά την 1η Ιανουαρίου 2007
Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων την περίοδο 01/01 - 31/12/2007

Μετοχικό
κεφάλαιο

8.178.804,40

∆ιαφορά από
έκδοση
µτχ υπέρ το
άρτιο
10.435.323,25

∆ιαφ. µετατροπής
ισολογ.
Θυγατρικών
εξωτερικού
6.857,03

Ίδιες
µετοχές

Λοιπά
αποθεµατικά

(282.920,30)

4.761.185,83

Κέρδη / (ζηµίες) περιόδου µετά από φόρους
Συν/κες διαφορές από την µετατροπή ισολογ. Θυγατρικών εξωτερικού

Σύνολο

(5.371.978,21)

17.727.272,00

54.992,16

17.782.264,16

2.913.332,90

2.913.332,90

(347,53)

2.912.985,37

(20.061,30)

(Αγορές) / πωλήσεις ιδίων µετοχών

237.258,44

Ζηµία από πωλήσεις ιδίων µετοχών

45.661,86

Σχηµατισµός αποθεµατικών από διάθεση κερδών

∆ικαιώµατα
Μειοψηφίας

Σύνολο

(20.061,30)

(20.061,30)

237.258,44

237.258,44

(45.661,86)
80.000,00

∆ιανεµηθέντα µερίσµατα
Υπόλοιπο Καθαρής θέσης κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2007

Αποτελέσµατα
εις νέον

--

(80.000,00)

--

--

(540.856,42)

(540.856,42)

(540.856,42)

8.178.804,40

10.435.323,25

(13.204,27)

--

4.841.185,83

(3.125.163,59)

20.316.945,62

54.664,63

20.371.590,25

8.178.804,40

12.150.233,31

10.297,10

(282.920,30)

4.713.675,83

(7.801.833,57)

16.968.256,77

55.328,10

17.023.584,87

1.257.375,55

1.257.375,55

369,27

1.257.744,82

2.488,97

(1,03)

(705,21)

(706,24)

Υπόλοιπο κατά την 1η Ιανουαρίου 2006
Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων την περίοδο 01/01 - 31/12/2006
Κέρδη / (ζηµίες) περιόδου µετά από φόρους
Μεταβολή λόγω µη ενοποίησης της ΚΟΡΜΟΣ ∆ΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε.Β.Ε.
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
Μείωση µετοχικού κεφαλαίου προς διαγραφή ζηµιών

(2.490,00)
1.714.910,06

(1,714.910,06)

--

(1.714.910,06)

1.714.910,06

Συν/κες διαφορές από την µετατροπή ισολογ. Θυγατρικών εξωτερικού

(3.440,07)

Σχηµατισµός αποθεµατικών από διάθεση κερδών
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα
Υπόλοιπο Καθαρής θέσης κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2006

8.178.804,40

10.435.323,25

6.857,03

(282.920,30)

-(3.440,07)

(3.440,07)
--

50.000,00

(50.000,00)

--

4.761.185,83

(494.919,22)
(5.371.978,21)

(494.919,22)
17.727.272,00

54.992,16

(494.919,22)
17.782.264,16

Η ανάλυση των λοιπών αποθεµατικών εµφανίζεται στην σηµείωση 21
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

Μετοχικό
κεφάλαιο

∆ιαφορά από έκδοση
µτχ υπέρ το άρτιο

Ίδιες
µετοχές

10.435.323,25

(282.920,30)

Υπόλοιπο κατά την 1η Ιανουαρίου 2007
Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων την περίοδο 01/01 - 31/12/2007
Κέρδη / (ζηµίες) περιόδου µετά από φόρους
(Αγορές) / πωλήσεις ιδίων µετοχών
Ζηµία από πωλήσεις ιδίων µετοχών
Σχηµατισµός αποθεµατικών από διάθεση κερδών
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα

8.178.804,40

Υπόλοιπο Καθαρής θέσης κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2007

8.178.804,40

10.435.323,25

Υπόλοιπο κατά την 1η Ιανουαρίου 2006
Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων την περίοδο 01/01 - 31/12/2006
Κέρδη / (ζηµίες) περιόδου µετά από φόρους
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
Μείωση µετοχικού κεφαλαίου προς διαγραφή ζηµιών
Σχηµατισµός αποθεµατικών από διάθεση κερδών
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα

8.178.804,40

12.150.233,31

1.714.910,06
(1.714.910,06)

(1.714.910,06)

Λοιπά
αποθεµατικά
4.761.185.83

8.178.804,40

10.435.323,25

Σύνολο
Ιδίων κεφαλαίων

785.641,75

23.878.034,93

1.805.089,00

80.000,00

(45.661,86)
(80.000,00)
(540.856,42)

1.805.089,00
237.258,44
--(540.856,42)

--

4.841.185,83

1.924.212,47

25.379.525,95

(282.920,30)

4.711.185,83

(1.721.878,62)

23.035.424,62

1.337.529,53

237.258,44
45.661,86

Υπόλοιπο Καθαρής θέσης κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2006

Αποτελέσµατα
εις νέον

(282.920,30)

50.000,00

1.714.910,06
(50.000,00)
(494.919,22)

1.337.529,53
---(494.919,22)

4.761.185,83

785.641,75

23.878.034,93

Η ανάλυση των λοιπών αποθεµατικών εµφανίζεται στην σηµείωση 21
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007)
ποσά εκφρασµένα σε ευρώ
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Συναλλαγµατικές διαφορές

3.607.708,61

2.311.094,39

2.548.269,89

2.378.394,66

1.197.288,50
575.881,41
26.122,72

1.153.151,24
805.717,62
(133.056,88)

925.701,42
313.202,20
14.253,13

943.561,81
282.207,24
6.414,75

(137.282,62)

(189.034,61)

(214.231,71)

(232.237,83)

-525.716,15
1.902.304,22
7.697.738,99

--1.412.023,12
5.359.894,88

151.557,94
291.488,25
1.152.968,15
5.183.209,27

--882.641,64
4.260.982,27

(2.673.808,57)
(4.631.509,84)
492.732,35

(672.091,74)
(5.394.587,26)
3.806.932,37

(2.340.859,60)
(1.053.728,48)
(1.045.657,03)

1.567.538,74
(1.906.999,83)
549.833,49

1.706.130,19
1.026.079,74
(9.544.795,99)
(1.847.057,00)

1.270.428,31
434.379,42
(3.964.554,36)
1.395.340,52

1.019.419,98
998.783,76
(6.458.448,85)
(1.275.239,58)

762.953,86
433.043,52
(985.624,98)
3.275.357,29

Επενδυτικές δραστηριότητες
-Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων
-Εισπράξεις κεφαλαίων από λύση θυγατρικών
(1.224.314,65)
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
-Εισπράξεις από επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων
43.482,28
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων
27.354,94
Τόκοι εισπραχθέντες
(1.153.477,43)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

--(452.362,81)
63.882,88
84.890,01
11.650,33
(291.939,59)

(150.057,20)
-(561.917,82)
-37.798,28
1.786,41
(672.390,33)

-175.848,85
(262.933,52)
-1.645,56
8.006,59
(77.432,52)

Αποτελέσµατα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζηµίες) επενδυτικής
δραστηριότητας
Ζηµίες από αποτίµηση συµµετοχών
Ζηµία από χρηµατοοικονοµικά παράγωγα
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
Καταβεβληµένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα/ αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Μερίσµατα πληρωθέντα
Πώληση / (Αγορά) ιδίων µετοχών
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)

4.293.336,40
-(539.146,86)
237.258,44
3.991.447,98

-(661.602,72)
(494.205,65)
-(1.155.808,37)

2.179.484,84
-(539.146,86)
237.258,44
1.877.596,42

-(2.747.745,69)
(493.499,41)
-(3.241.245,10)

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
περιόδου (α)+(β)+(γ)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου
Επίδραση συναλλαγµατικών διαφορών
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου

990.913,55
631.243,24
(13.962,13)
1.608.194,66

(52.407,44)
686.359,96
(2.709,28)
631.243,24

(70.033,49)
221.850,20
-151.816,71

(43.320,33)
265.170,53
-221.850,20

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ∆. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε.
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Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων

1. Σύσταση και δραστηριότητες του Οµίλου

Η εταιρεία Σ.∆.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. «YALCO» έχει συσταθεί στην Ελλάδα το 1972 σύµφωνα
µε τις διατάξεις του Ν 2190/1920 ως Ανώνυµη Εταιρεία µε αριθµό µητρώου Α.Ε.: 8349/06/Β/86/02. Έχει
ο
έδρα στον ∆ήµο Εχεδώρου, Καλοχώρι, του Νοµού Θεσσαλονίκης, στην διεύθυνση 5 χλµ Εθνικής
Οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης και ηλεκτρονική της διεύθυνση είναι www.yalco.gr.
Οι µετοχές της εταιρείας διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών.
Η εταιρεία δραστηριοποιείται στο χώρο του εισαγωγικού χονδρικού εµπορίου ειδών οικιακής χρήσης,
µικρών ηλεκτρικών συσκευών, ειδών µαζικής εστίασης και στην παραγωγή αντικολλητικών σκευών
οικιακής και επαγγελµατικής χρήσης, και µε τις θυγατρικές έχει διευρύνει τις δραστηριότητές της και σε
άλλους τοµείς – χώρες και ειδικότερα µέσω της:
1. EXCEL A.E. µε έδρα την Ελλάδα στο χώρο των επίτοιχων και ηµικεντρικών κλιµατιστικών
µονάδων, έχοντας την αποκλειστική διάθεση στην ελληνική αγορά αλλά και σε βαλκανικές
χώρες των κλιµατιστικών Haier.
2. OMNISHOP A.E. µε έδρα στην Ελλάδα στον χώρο της λιανικής ειδών οικιακής χρήσης και
δώρων, τόσο µέσω ιδίων καταστηµάτων, όσο και µε το σύστηµα franchising.
3. ROTA Κέντρο Logistics A.E. µε έδρα στην Ελλάδα στο χώρο παροχής αποθηκευτικών
υπηρεσιών (3 PL), αποθήκευσης, ανασυσκευασίας, διανοµών.
Ενισχύοντας την εξωστρέφειά της αλλά και την πληθυσµιακή καταναλωτική βάση ίδρυσε:
1. Την YALCO HUNGARY KFT µε έδρα στην Ουγγαρία µε αντικείµενο την εµπορία ειδών
οικιακής χρήσης και ειδών επαγγελµατικού εξοπλισµού.
2. Την S.C. YALCO ROMANIA SRL µε έδρα στην Ρουµανία, µετά την υπογραφή αποκλειστικής
συνεργασίας µε την BLACK & DECKER HELLAS Α.Ε. για την εµπορία στην αγορά της
Ρουµανίας των µικρών ηλεκτρικών εργαλείων, ειδών κήπου, µικρών ηλεκτρικών οικιακών
συσκευών και επαγγελµατικών ηλεκτρικών εργαλείων, της BLACK & DECKER µε το Brand
name DeWALT.
Ο Όµιλος ΣΩΚΡΑΤΗΣ ∆. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. «YALCO» πέραν της µητρικής εταιρείας
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ∆. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. «YALCO» περιλαµβάνει τις ακόλουθες θυγατρικές
εταιρείες:
Εταιρεία

Έδρα/
Χώρα

Ποσοστό
Συµµετοχής

Σχέση
Συµµετοχής

1. ΣΩΚΡΑΤΗΣ ∆. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε “YALCO”

ΕΛΛΑ∆Α

ΜΗΤΡΙΚΗ

2. EXCEL A.E.

ΕΛΛΑ∆Α

89,57%

Άµεση

3. ROTA ΚΕΝΤΡΟ LOGISTICS A.E.

ΕΛΛΑ∆Α

92,70%

Άµεση

4.OMNISHOP A.E.

ΕΛΛΑ∆Α

80,00%

Άµεση

5. YALCO HUNGARY KFT

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

76,00%

Άµεση

6. S.C. YALCO ROMANIA SRL

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

100,00%

Άµεση

Για όλες τις εταιρείες του Οµίλου για την ενοποίηση εφαρµόσθηκε η µέθοδος της ολικής ενοποίησης.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ∆. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε.
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε.: 8349/06/Β/86/02
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Η µητρική εταιρεία ίδρυσε θυγατρική µε την επωνυµία S.C. YALCO ROMANIA SRL µε έδρα στην
Ρουµανία της οποίας το µετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 487.700 RON που
αντιστοιχούν σε 150.057,20 ευρώ (ποσοστό συµµετοχής 100%). Η εταιρεία αυτή ενσωµατώθηκε
για πρώτη φορά στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Α΄ τριµήνου 2007.

Η σηµερινή σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας είναι ακόλουθη:
∆ηµήτριος Σ. Κωνσταντίνου
Καλλιόπη - Αναστασία Κωνσταντίνου
Αικατερίνη Κωνσταντίνου
Σωκράτης ∆. Κωνσταντίνου
Ιωάννης A. Βεζύρογλου
Βίκτωρας Πιζάντε
Φράνκ Μπλετζιάν
Γεώργιος Α. Μακρής
Αµεντέο Οντόνι

Πρόεδρος & ∆/νων Σύµβουλος (Εκτελεστικό Μέλος)
Αντιπρόεδρος
(Εκτελεστικό Μέλος)
Μέλος
(Εκτελεστικό Μέλος)
Μέλος
(Εκτελεστικό Μέλος)
Μέλος
(Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό Μέλος)
Μέλος
(Εκτελεστικό Μέλος)
Μέλος
(Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό Μέλος)
Μέλος
(Εκτελεστικό Μέλος)
Μέλος
(Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό Μέλος)

Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της Μητρικής και του Οµίλου της 31 ∆εκεµβρίου 2007 εγκρίθηκαν
από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο την 18-3-2007, τελούν υπό τη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των
Μετόχων, έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.yalco.gr και
υπογράφονται από τους:

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

∆. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΤ. Λ 119476

Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΤ. Ζ 905961

ΜΕΛΟΣ ∆.Σ.

Ο ∆/ΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Γ. ΜΑΚΡΗΣ
ΑΤ. Κ 178403

Θ. ΦΥΤΙΛΗΣ
ΑΤ. ΑΑ 262854-Αρ. Αδείας 15514 Α΄Τάξης
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2. Βάση κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων
2.1 Υιοθέτηση των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.)
Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις αφορούν την χρήση 2007 και καλύπτουν την περίοδο 1
Ιανουαρίου – 31 ∆εκεµβρίου 2007. Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύµφωνα µε τα
∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από
το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ∆ΛΠ) καθώς και των ερµηνειών τους όπως αυτές
έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιερµηνειών ∆.Π.Χ.Π. και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και ισχύουν κατά την 31-12-2007.
Ο Όµιλος δεν επηρεάζεται από τις πρόνοιες που αφορούν στην αντιστάθµιση χαρτοφυλακίου
καταθέσεων όπως παρουσιάζεται στο ∆.Λ.Π. 39 που δεν υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή της συνέχισης της
δραστηριότητας και µε βάση τη αρχή του ιστορικού κόστους, εκτός από τα διαθέσιµα προς
πώληση περιουσιακά στοιχεία και τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που αποτιµώνται σε εύλογη
αξία (συµπεριλαµβανοµένων των παραγώγων).
Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π. απαιτεί τη χρήση εκτιµήσεων και
κρίσης κατά την εφαρµογή των λογιστικών αρχών από τον Όµιλο. Οι σηµαντικότερες από τις
παραδοχές που έγιναν αναφέρονται στις σηµειώσεις των οικονοµικών καταστάσεων, όπου εκρίθη
σκόπιµο. Σηµειώνεται ότι, παρά το γεγονός ότι οι εκτιµήσεις αυτές βασίζονται στην καλύτερη
δυνατή γνώση της ∆ιοίκησης της εταιρείας και του Οµίλου, σε σχέση µε τις τρέχουσες συνθήκες
και ενέργειες, τα πραγµατικά αποτελέσµατα µπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτές.
2.2 Νέα Πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες
Συγκεκριµένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία
είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης
ή µεταγενέστερα. Η εκτίµηση του Οµίλου σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών των
νέων προτύπων και διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω.
Πρότυπα υποχρεωτικά για το 2007
∆.Π.Χ.Π. 7 – Χρηµατοοικονοµικά εργαλεία: Γνωστοποιήσεις και συµπληρωµατική
τροποποίηση στο ∆.Λ.Π. 1 – Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων:
Γνωστοποιήσεις Κεφαλαίου
Το πρότυπο και η τροποποίησή του εισάγουν νέες γνωστοποιήσεις που σχετίζονται µε
χρηµατοοικονοµικά εργαλεία και δεν έχουν κάποια επίπτωση ούτε στην κατηγοριοποίηση ούτε
στην αποτίµηση των χρηµατοοικονοµικών εργαλείων του Οµίλου ή γνωστοποιήσεις που
σχετίζονται µε τη φορολογία, µε τους προµηθευτές και τους λοιπούς πιστωτές. Οι πρόνοιες των
προτύπων έχουν εφαρµοστεί στη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων.
∆ιερµηνείες υποχρεωτικές για το 2007
∆.Ε.Ε.Χ.Π. 7 – Εφαρµογή της µεθόδου επαναδιατύπωση του ∆.Λ.Π. 29
Η διερµηνεία παρέχει καθοδήγηση σχετικά µε την εφαρµογή του ∆.Λ.Π 29 σε µια περίοδο
παρουσίασης στην οποία µια επιχείρηση αναγνωρίζει την ύπαρξη υπερπληθωρισµού στην
οικονοµία του λειτουργικού νοµίσµατός της, εφόσον η οικονοµία δεν ήταν υπερπληθωριστική
στην προγενέστερη περίοδο. ∆εδοµένου ότι καµία από τις εταιρείες του Οµίλου δεν λειτουργεί σε
µια υπερπληθωριστική οικονοµία, αυτή η διερµηνεία δεν επηρεάζει τις οικονοµικές καταστάσεις
του Οµίλου.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ∆. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε.
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε.: 8349/06/Β/86/02
5ο χλµ. Εθνικής Οδού Θες/νίκης-Κατερίνης, Καλοχώρι Θεσ/νίκης

17

∆.Ε.Ε.Χ.Π. 8, Πεδίο εφαρµογής ∆.Π.Χ.Π. 2
Η διερµηνεία εξετάζει συναλλαγές που περιλαµβάνουν την έκδοση συµµετοχικών τίτλων – όπου
το αναγνωρίσιµο λαµβανόµενο τίµηµα είναι µικρότερο από την εύλογη αξία των συµµετοχικών
τίτλων που εκδόθηκαν – προκειµένου να καθοριστεί εάν εµπίπτουν ή όχι στο πεδίο εφαρµογής
του ∆.Π.Χ.Π. 2. Η διερµηνεία δεν επηρεάζει τις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου.
∆.Ε.Ε.Χ.Π. 9 – Επαναξιολόγηση Ενσωµατωµένων Παράγωγων
Η διερµηνεία απαιτεί µια οικονοµική οντότητα να αξιολογήσει εάν ένα ενσωµατωµένο παράγωγο
πρέπει για να διαχωριστεί από τη σύµβαση µε την οποία αποκτήθηκε και να αξιολογηθεί ως
µεµονωµένο παράγωγο όταν η οικονοµική οντότητα γίνεται αρχικά συµβαλλόµενο µέρος στη
σύµβαση. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο.
∆.Ε.Ε.Χ.Π. 10- Ενδιάµεσες Οικονοµικές καταστάσεις και Αποµείωση
Η διερµηνεία απαγορεύει τις ζηµίες αποµείωσης που αναγνωρίζονται σε µια ενδιάµεση περίοδο,
όσον αφορά την υπεραξία, τις επενδύσεις σε συµµετοχικούς τίτλους και τις επενδύσεις σε
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αναγνωρίζονται σε κόστος, να αντιστραφούν σε
ισολογισµούς µεταγενέστερων ηµεροµηνιών. Η διερµηνεία δεν επηρεάζει τις οικονοµικές
καταστάσεις του Οµίλου.
η

Πρότυπα υποχρεωτικά µετά την 1 Ιανουαρίου 2008
∆.Π.Χ.Π. 8 – Τοµείς ∆ραστηριοτήτων
η

Το πρότυπο έχει εφαρµογή από την 1 Ιανουαρίου 2009 και αντικαθιστά το ∆.Λ.Π. 14, κάτω από
το οποίο οι τοµείς αναγνωρίζονταν και παρουσιάζονταν µε βάση µια ανάλυση απόδοσης και
κινδύνου. Σύµφωνα µε το ∆.Π.Χ.Π. 8 οι τοµείς αποτελούν συστατικά µιας οικονοµικής οντότητας
που εξετάζονται τακτικά από τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο / ∆ιοικητικό Συµβούλιο της οικονοµικής
οντότητας και παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις µε βάση αυτήν την εσωτερική
κατηγοριοποίηση. Ο Όµιλος είναι στην διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης αυτού του προτύπου
στις οικονοµικές καταστάσεις.
∆.Λ.Π. 23 – Κόστος ∆ανεισµού
η

Η αναθεωρηµένη έκδοση του παραπάνω προτύπου έχει εφαρµογή από την 1 Ιανουαρίου 2009.
Η βασική διαφορά σε σχέση µε την προηγούµενη έκδοση αφορά στην κατάργηση της επιλογής
αναγνώρισης ως έξοδο του κόστους δανεισµού που σχετίζεται µε περιουσιακά στοιχεία
ενεργητικού, τα οποία απαιτείται ένα σηµαντικό χρονικό διάστηµα προκειµένου να µπορέσουν να
λειτουργήσουν ή να πωληθούν. Ο Όµιλος είναι στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης αυτού
του προτύπου στις οικονοµικές του καταστάσεις.
η

∆ιερµηνείες υποχρεωτικά µετά την 1 Ιανουαρίου 2008
∆.Ε.Ε.Χ.Π. 11 – ∆.Π.Χ.Π. 2: Συναλλαγές Ιδίων Μετοχών Οµίλου
η

Η διερµηνεία έχει εφαρµογή από την 1 Μαρτίου 2007 και διασαφηνίζει τον χειρισµό όπου οι
υπάλληλοι µιας θυγατρικής εταιρείας λαµβάνουν µετοχές της µητρικής εταιρείας. Επίσης
διασαφηνίζει εάν ορισµένοι τύποι συναλλαγών πρέπει να λογίζονται ως συναλλαγές µε
διακανονισµό µε συµµετοχικούς τίτλους ή συναλλαγές µε διακανονισµό τοις µετρητοίς. Η
διερµηνεία δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου.
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∆.Ε.Ε.Χ.Π. 12 – Συµφωνίες Παραχώρησης
η

Η διερµηνεία έχει εφαρµογή από την 1 Ιανουαρίου 2008 και αναφέρεται στις εταιρείες που
συµµετέχουν σε συµφωνίες παραχώρησης. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο.
∆.Ε.Ε.Χ.Π. 13 – Προγράµµατα Πιστότητας Πελατών
η

Η διερµηνεία έχει εφαρµογή από την 1 Ιουλίου 2008 και διασαφηνίζει τον χειρισµό των εταιρειών
που χορηγούν κάποιας µορφής επιβράβευση πιστότητας όπως “πόντους” ΄ή “ταξιδιωτικά µίλια”
σε πελάτες που αγοράζουν αγαθά ή υπηρεσίες. Ο Όµιλος είναι στη διαδικασία εκτίµησης της
επίδρασης αυτού του προτύπου στις οικονοµικές του καταστάσεις.
∆.Ε.Ε.Χ.Π. 14 – Όρια περιουσιακών στοιχείων καθορισµένων παροχών, ελάχιστο
απαιτούµενο σχηµατισµένο κεφαλαίο και η αλληλεπίδρασή τους.
η

Η διερµηνεία έχει εφαρµογή από την 1 Ιανουαρίου 2008 και αναφέρεται σε παροχές µετά την
έξοδο από την υπηρεσία και άλλα µακροχρόνια προγράµµατα καθορισµένων παροχών προς
τους εργαζόµενους. Η διερµηνεία διασαφηνίζει πότε οικονοµικά οφέλη µε τη µορφή επιστροφών
από το πρόγραµµα ή µειώσεων µελλοντικών εισφορών στο πρόγραµµα πρέπει να θεωρηθούν
ως διαθέσιµα, πώς η ύπαρξη ελαχίστου απαιτούµενου σχηµατισµένου κεφαλαίου ενδεχοµένως
θα επηρέαζε τα διαθέσιµα οικονοµικά οφέλη µε τη µορφή µειώσεων µελλοντικών εισφορών και
πότε η ύπαρξη ελαχίστου απαιτούµενου σχηµατισµένου κεφαλαίου θα δηµιουργούσε
υποχρέωση. Εφόσον ο Όµιλος δεν έχει τέτοια προγράµµατα παροχών για τους εργαζόµενους, η
διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο.
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3. Βασικές λογιστικές αρχές
3.1 Λειτουργικά Ακίνητα
Τα γήπεδα και τα κτίρια που κατέχονται µε σκοπό τη χρήση τους στην παραγωγή ή διάθεση
των αγαθών και υπηρεσιών ή για διοικητικούς σκοπούς απεικονίζονται στον ισολογισµό, στο
αρχικό κόστος κτήσης µειωµένα µε τις συσσωρευµένες αποσβέσεις (πλην των γηπέδων) και τις
µετέπειτα ζηµίες από αποµείωση της αξίας τους.
Τα υπόλοιπα πάγια στοιχεία (µηχανήµατα, µεταφορικά µέσα, λοιπός εξοπλισµός)
απεικονίζονται στον ισολογισµό, στο αρχικό κόστος κτήσης τους, µείον τις συσσωρευµένες
αποσβέσεις και την αναγνωρισµένη ζηµία από αποµείωση της αξίας τους.
Οι συσσωρευµένες αποσβέσεις όλων των ενσώµατων παγίων επαναπροσδιορίστηκαν µε βάση
την πραγµατική ωφέλιµη ζωή των παγίων κατά την µετάβαση από Ε.Λ.Π. στα ∆.Π.Χ.Π. την
1/1/2004.
Τα ακίνητα υπό κατασκευή παρουσιάζονται στο κόστος κτήσης τους µειωµένα µε τα ποσά που
αναγνωρίζονται ως ζηµία από αποµείωση της αξίας τους.
Οι αποσβέσεις λογίζονται σύµφωνα µε την πραγµατική ωφέλιµη ζωή των παγίων (εκτός από τα
γήπεδα και τις ακινητοποιήσεις υπό κατασκευή που δεν αποσβένονται) χρησιµοποιώντας την
σταθερή µέθοδο, ώστε να αποσβεσθούν µέσω αποτελεσµάτων, το κόστος ή η αξία αποτίµησης
των παγίων περιουσιακών στοιχείων, στην περίοδο της ωφέλιµης ζωής τους.
Εξαιρούνται βελτιώσεις σε ακίνητα τρίτων οι οποίες αποσβένονται στο µικρότερο χρονικό
διάστηµα µεταξύ της ωφέλιµης ζωής της βελτίωσης και της διάρκειας µίσθωσης του
µισθωµένου ακινήτου.
Η εκτιµώµενη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των κυριότερων κατηγοριών παγίων που
χρησιµοποιούνται είναι οι ακόλουθες:
1. Κτίρια
2. Μηχανήµατα
3. Μεταφορικά µέσα
4. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές
5. Λοιπός εξοπλισµός

έως 60 έτη
από 7 έως 20 έτη
από 5 έως 12 έτη
από 3 έως 10 έτη
από 5 έως 20 έτη

Η ωφέλιµη ζωή των παγίων αναθεωρείται και αναπροσαρµόζεται εφ’ όσον κριθεί σκόπιµο κατά
την ηµεροµηνία κλεισίµατος του ισολογισµού.
Το κέρδος ή ζηµία που προκύπτει από την πώληση ή την απόσυρση ενός περιουσιακού
στοιχείου, καθορίζεται ως διαφορά µεταξύ εσόδων από την πώληση και της αντίστοιχης
αναπόσβεστης αξίας του και µεταφέρεται στα αποτελέσµατα της χρήσης.
Οι δαπάνες για την επισκευή και συντήρηση των παγίων καταχωρούνται στα αποτελέσµατα της
περιόδου, οι προσθήκες και οι βελτιώσεις προσαυξάνουν το αρχικό κόστος κτήσης, εφόσον
αυτές επιµηκύνουν την ωφέλιµη ζωή, αυξάνουν την παραγωγική τους δυναµικότητα ή µειώνουν
το κόστος λειτουργίας τους.
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3.Βασικές λογιστικές αρχές(συνέχεια):

3.2 Επενδυτικά ακίνητα για εκµετάλλευση
Η επένδυση σε ακίνητα για εκµετάλλευση, αφορά ακίνητα που αποκτώνται µε σκοπό τα έσοδα
από ενοίκια ή την κεφαλαιακή ανατίµηση. Τα ακίνητα αυτά εµφανίζονται στην αρχική αξία
κτήσης µείον τις συσσωρευµένες αποσβέσεις και τις µετέπειτα ζηµίες από αποµείωση της αξίας
τους.

3.3 Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων
Με εξαίρεση της υπεραξίας και των άϋλων περιουσιακών στοιχείων µε απεριόριστη διάρκεια
ζωής, τα οποία ελέγχονται, για αποµείωση τουλάχιστον σε ετήσια βάση, οι λογιστικές αξίες των
λοιπών πάγιων περιουσιακών στοιχείων ελέγχονται για σκοπούς αποµείωσης όταν τα γεγονότα
και οι συνθήκες υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία τους µπορεί να µην είναι πλέον ανακτήσιµη.
Όταν η λογιστική αξία κάποιου πάγιου στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιµο ποσό του, η ζηµία
αυτής της αποµείωσης, βαρύνει τα αποτελέσµατα της περιόδου που διαπιστώνεται η
αποµείωση αξίας του πάγιου στοιχείου.
Το µεγαλύτερο ποσό που προκύπτει από την σύγκριση µεταξύ, της εύλογης αξίας του παγίου
και της αξίας χρήσης του, αποτελεί την ανακτήσιµη αξία του παγίου. Για τον προσδιορισµό της
αποµείωσης τα πάγια στοιχεία οµαδοποιούνται στο χαµηλότερο επίπεδο για το οποίο οι
ταµειακές ροές δύναται να προσδιοριστούν ξεχωριστά.

3.4 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται ξεχωριστά αναγνωρίζονται στο κόστος κτήσης,
ενώ τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται µέσω εξαγοράς επιχειρήσεων,
αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους, κατά την ηµεροµηνία της απόκτησης.
Το κόστος των άϋλων περιουσιακών στοιχείων, µε περιορισµένη ωφέλιµη ζωή, αποσβένονται
στην περίοδο της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής τους, µε σταθερή µέθοδο απόσβεσης. Το κόστος
των άϋλων περιουσιακών στοιχείων µε απεριόριστη ωφέλιµη ζωή δεν αποσβένεται.
Η εκτιµώµενη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των άϋλων στοιχείων είναι:
Λογισµικά από 3 έως 10 έτη

3.5 Υπεραξία
Η υπεραξία αφορά το επιπλέον τίµηµα που καταβάλλεται από τον Όµιλο για την απόκτηση
νέων θυγατρικών εταιρειών, κοινοπραξιών, καθώς και συγγενών εταιρειών και προκύπτει από
τη σύγκριση του τιµήµατος που καταβάλλεται για την απόκτηση µιας νέας εταιρείας, µε την
αναλογούσα στον Όµιλο εύλογη αξία των καθαρών περιουσιακών στοιχείων, των
αποκτούµενων εταιρειών, κατά την ηµεροµηνία της απόκτησης. Η υπεραξία που προκύπτει
από την απόκτηση νέων θυγατρικών εταιρειών και κοινοπραξιών απεικονίζεται ως άϋλο
περιουσιακό στοιχείο. Η υπεραξία που προκύπτει από την απόκτηση συγγενών επιχειρήσεων
περιλαµβάνεται στο κόστος της επένδυσης. Κάθε χρόνο διενεργείται έλεγχος της υπεραξίας για
τυχόν αποµειώσεις της αξίας της. Έτσι µετά την αρχική καταχώρηση η υπεραξία αποτιµάται στο
κόστος κτήσης, µείον τις τυχόν αποµειώσεις της αξίας της. Η ζηµία αποµείωσης της υπεραξίας
βαρύνει τα αποτελέσµατα της περιόδου που διαπιστώνεται και δεν επιτρέπεται η αντιστροφή
αυτής µεταγενέστερα.
Στην περίπτωση που η εύλογη αξία των καθαρών περιουσιακών στοιχείων των αποκτούµενων
εταιρειών κατά την ηµεροµηνία της απόκτησης είναι µεγαλύτερη από το τίµηµα που δόθηκε για
την απόκτηση της, τότε προκύπτει αρνητική υπεραξία (έσοδο) η οποία καταχωρείται απευθείας
ως έσοδο στην κατάσταση αποτελεσµάτων.
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3.6 Βάση ενοποίησης
Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν τις οικονοµικές καταστάσεις της
µητρικής εταιρείας, καθώς και όλων των θυγατρικών εταιρειών, συγγενών εταιρειών και
κοινοπραξιών.
Η ηµεροµηνία κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων των εταιρειών που ενοποιούνται
συµπίπτει µε αυτή της µητρικής εταιρείας.
Όπου είναι αναγκαίο, γίνονται οι απαραίτητες αναµορφώσεις στις οικονοµικές καταστάσεις των
ενοποιούµενων εταιρειών προκειµένου οι λογιστικές αρχές τους να είναι συνεπείς µε τις
λογιστικές αρχές που έχουν υιοθετηθεί από τον Όµιλο.
α ) Θυγατρικές
Θυγατρικές είναι οι εταιρείες όπου η µητρική εταιρεία ασκεί ουσιαστικό έλεγχο. Έλεγχος
θεωρείται ότι υπάρχει όταν περισσότερο από το ήµισυ των δικαιωµάτων ψήφου µιας
οικονοµικής οντότητας ανήκει άµεσα, ή έµµεσα µέσω θυγατρικών, στη µητρική εταιρεία.
Έλεγχος επίσης υπάρχει και αν ακόµα η µητρική εταιρεία κατέχει το ήµισυ ή λιγότερο των
δικαιωµάτων ψήφου µιας οντότητας αλλά έχει την δυνατότητα να κατευθύνει την οικονοµική και
επιχειρηµατική πολιτική της οικονοµικής οντότητας αυτής.
Κατά την κατάρτιση ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, ο Όµιλος συνενώνει τις
οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής εταιρείας και των θυγατρικών της, γραµµή προς γραµµή
(ολική ενοποίηση), συναθροίζοντας τα όµοια περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις, τα ίδια
κεφάλαια, τα έσοδα και τις δαπάνες.
Η λογιστική αξία της επένδυσης της µητρικής εταιρείας σε κάθε θυγατρική και η αναλογία της
µητρικής στα ίδια κεφάλαια της κάθε θυγατρικής απαλείφονται κατά την πρώτη ενοποίηση.
Ενδοεταιρικά υπόλοιπα και ενδοεταιρικές συναλλαγές, που συµπεριλαµβάνουν έσοδα,
δαπάνες και µερίσµατα, καθώς και τα µη πραγµατοποιηθέντα κέρδη – ζηµίες από ενδοεταιρικές
συναλλαγές σε περιουσιακά στοιχεία όπως αποθέµατα και πάγια απαλείφονται.
Τα δικαιώµατα µειοψηφίας αντιπροσωπεύουν το ποσοστό των κερδών ή ζηµιών και τα ίδια
κεφάλαια που δεν ανήκουν στην µητρική εταιρεία. Τα δικαιώµατα µειοψηφίας των κερδών –
ζηµιών παρουσιάζονται ξεχωριστά στην κατάσταση αποτελεσµάτων, ενώ στον ενοποιηµένο
ισολογισµό παρουσιάζονται τα δικαιώµατα µειοψηφίας στα ίδια κεφάλαια, ξεχωριστά από τα
ίδια κεφάλαια των µετόχων της µητρικής εταιρείας.
β ) Συγγενείς εταιρείες
Συγγενής επιχείρηση είναι µια οικονοµική οντότητα, επί της οποίας ο Όµιλος ασκεί σηµαντική
επιρροή και η οποία δεν είναι ούτε θυγατρική ούτε συµµετοχή σε κοινοπραξία.
Σηµαντική επιρροή θεωρείται ότι υπάρχει όταν ο Όµιλος κατέχει άµεσα ή έµµεσα τουλάχιστον
20% των δικαιωµάτων ψήφου, εκτός αν υπάρχει σαφής απόδειξη περί του αντιθέτου.
Οι συµµετοχές σε συγγενείς εταιρείες ενοποιούνται µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης. Σύµφωνα
µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης, η επένδυση σε µια συγγενή επιχείρηση αναγνωρίζεται αρχικά
στο κόστος κτήσης που περιλαµβάνει και την υπεραξία και η λογιστική αξία αυξάνεται ή
µειώνεται για να απεικονίσει το µερίδιο της επένδυσης στα κέρδη ή της ζηµίες ή τις µεταβολές
στην καθαρή θέση µετά την ηµεροµηνία απόκτησης.
Τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα περιλαµβάνουν το µερίδιο που αναλογεί στα κέρδη ή τις ζηµίες
της συγγενούς εταιρείας. Όταν η αναλογία του Οµίλου στις ζηµίες µιας συγγενούς επιχείρησης
ισούται ή υπερβαίνει το ποσό συµµετοχής του, τότε ο Όµιλος δεν αναγνωρίζει περαιτέρω
ζηµιές, εκτός εάν έχει ανειληµµένες υποχρεώσεις ή πραγµατοποιήσει πληρωµές για
λογαριασµό των εταιρειών αυτών.
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γ ) Κοινοπραξίες
Κοινοπραξία είναι ένας συµβατός διακανονισµός, µε τον οποίο δύο ή περισσότερα µέρη
αναλαµβάνουν µια οικονοµική δραστηριότητα που υπόκειται σε από κοινού ελέγχου. Οι
κοινοπραξίες ενοποιούνται µε την µέθοδο της αναλογικής ενοποίησης. Σύµφωνα µε την µέθοδο
αυτή γίνεται ενσωµάτωση του ποσού του Οµίλου από όλες τις αναλυτικές γραµµές, σε κάθε ένα
από τα περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις, τα έσοδα και τα έξοδα µιας από κοινού
ελεγχόµενης οικονοµικής οντότητας, ανάλογα µε το µερίδιο που έχει ο Όµιλος στην
κοινοπραξία.

3.7 Επενδύσεις
Οι επενδύσεις στις θυγατρικές εταιρείες, παρουσιάζονται στο κόστος κτήσης. Κατά την
ηµεροµηνία του ισολογισµού εξετάζεται αν υπάρχει ένδειξη αποµείωσής τους, σύµφωνα µε το
∆ΛΠ 36. Αν συντρέχει περίπτωση αποµείωσής τους, γίνεται εκτίµηση της ανακτήσιµης αξίας ή
της αξίας χρήσης, ώστε να καθοριστεί το ύψος της αποµείωσης της αξίας. Η ζηµία αποµείωσης
αναγνωρίζεται ως έξοδο απευθείας στα αποτελέσµατα χρήσης.
Όταν µεταγενέστερα η ζηµία αντιστρέφεται µέχρι το αρχικό κόστος κτήσης, πριν από
οποιαδήποτε αποµείωση, η αντιστροφή αυτή αναγνωρίζεται ως έσοδο στα αποτελέσµατα
χρήσης.

3.8 Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα και µέσα αντιστάθµισης κινδύνου
Ο Όµιλος όποτε κρίνει απαραίτητο κάνει χρήση παράγωγων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων,
όπως συµβόλαια προθεσµιακών πράξεων συναλλάγµατος, συµβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων
και συµβάσεις ανταλλαγής νοµισµάτων και άλλα παράγωγα που συνδέονται µε διακυµάνσεις
επιτοκίων και συναλλαγµατικών ισοτιµιών.
Τα παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα, αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους κατά την
ηµεροµηνία του ισολογισµού. Η εύλογη αξία των εν λόγω παραγωγών προσδιορίζεται κυρίως
µε βάση την αγοραία αξία και επιβεβαιώνεται από τα αντισυµβαλλόµενα πιστωτικά ιδρύµατα.
Οι µεταβολές στην εύλογη αξία των παράγωγων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων που δεν είναι
µέρος µιας σχέσης αντιστάθµισης κινδύνου, καταχωρούνται στα αποτελέσµατα της περιόδου
στην οποία προκύπτουν ως έσοδο ή έξοδο.
Κέρδη και ζηµίες από την αποτίµηση µέσων αντιστάθµισης εύλογης αξίας καταχωρούνται στα
αποτελέσµατα.
Κέρδη και ζηµίες από αποτίµηση µέσων αντιστάθµισης ταµειακών ροών, όταν η αντιστάθµιση
είναι αποτελεσµατική, καταχωρούνται στην καθαρή θέση, ενώ όταν η αντιστάθµιση αυτή δεν
είναι αποτελεσµατική καταχωρούνται στα αποτελέσµατα της περιόδου.
Τα ποσά που καταχωρούνται στην καθαρή θέση, µεταφέρονται στα αποτελέσµατα στις
περιόδους που το αντισταθµιζόµενο στοιχείο επηρεάζει τα κέρδη ή τις ζηµίες.
Όταν ένα µέσο αντιστάθµισης λήγει ή πωλείται, ή όταν µια σχέση αντιστάθµισης δεν πληρεί,
πλέον τα κριτήρια της αντισταθµιστικής λογιστικής, τα σωρευµένα ποσά που εµφανίζονται στην
καθαρή θέση παραµένουν στην καθαρή θέση και µεταφέρονται στα αποτελέσµατα, όταν το
αντισταθµισµένο στοιχείο επηρεάζει τα κέρδη ή τις ζηµίες. Στην περίπτωση της αντιστάθµισης
µιας προβλεπόµενης µελλοντικής συναλλαγής, η οποία δεν αναµένεται πλέον να
πραγµατοποιηθεί, τα σωρευµένα ποσά στην καθαρή θέση µεταφέρονται στα αποτελέσµατα.
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3.9 Αποθέµατα
Τα αποθέµατα αποτιµώνται στη χαµηλότερη αξία µεταξύ της αξίας κτήσης τους και της καθαρής
ρευστοποιήσιµης αξίας τους. Το κόστος αγοράς των αποθεµάτων συµπεριλαµβάνει την τιµή
αγοράς, τους φόρους και έξοδα εισαγωγής και κόστη µεταφοράς. Το κόστος παραγωγής
περιλαµβάνει τα άµεσα αναλωθέντα υλικά, τα άµεσα εργατικά καθώς και τα αναλογούντα
γενικά βιοµηχανικά έξοδα που πραγµατοποιούνται για την παραγωγή των ιδιοπαραγωµένων
προϊόντων. Το κόστος προσδιορίζεται χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του ετήσιου σταθµισµένου
µέσου όρου. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία αντιπροσωπεύει την εκτιµώµενη αξία πώλησης
µειωµένη κατά τα εκτιµώµενα έξοδα πώλησης.

3.10 Εµπορικές Απαιτήσεις
Οι βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις από εµπορικές δραστηριότητες καταχωρούνται αρχικά στην
αγοραία τιµολογιακή αξία. Οι αρχικά καταχωρούµενες απαιτήσεις µειώνονται λόγω
επισφαλειών µε σχηµατισµό της απαιτούµενης πρόβλεψης η οποία πρόβλεψη βαρύνει τα
αποτελέσµατα χρήσης. Οι µακροπρόθεσµοι λογαριασµοί απαιτήσεων (υπόλοιπα που
εκφεύγουν των κανονικών όρων πίστωσης) αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε βάση την
µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου.
Ο Όµιλος έχει θεσπίσει κριτήρια για την παροχή πίστωσης στους πελάτες, τα οποία σε γενικές
γραµµές βασίζονται στο µέγεθος των δραστηριοτήτων του πελάτη, µε παράλληλη εκτίµηση
σχετικών οικονοµικών πληροφοριών.

3.11 ∆ιαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα
Τα ταµιακά διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά, τις καταθέσεις όψεως
και τις βραχυπρόθεσµες µέχρι 3µήνες επενδύσεις, υψηλής ρευστοποιησιµότητας και χαµηλού
ρίσκου.

3.12 Προβλέψεις
Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν ο Όµιλος έχει παρούσες νοµικές ή τεκµαιρόµενες
υποχρεώσεις ως αποτέλεσµα παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάριση τους µέσω
εκροών πόρων και η εκτίµηση του ακριβούς ποσού της υποχρέωσης µπορεί να εκτιµηθεί µε
αξιοπιστία. Οι προβλέψεις επισκοπούνται κατά την ηµεροµηνία σύνταξης κάθε ισολογισµού και
προσαρµόζονται προκειµένου να αντανακλούν την παρούσα αξία της δαπάνης που αναµένεται
να απαιτηθεί για τη διευθέτηση της υποχρέωσης. Οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν
αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται. Οι ενδεχόµενες
απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η
εισροή οικονοµικών ωφελειών είναι πιθανή.
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3.13 Φόρος εισοδήµατος (Τρέχων και αναβαλλόµενος)
Το έξοδο του φόρου εισοδήµατος αντιπροσωπεύει το άθροισµα του τρέχοντος πληρωτέου
φόρου, του οποιοδήποτε πληρωτέου φόρου για τα προηγούµενα χρόνια, και των
αναβαλλόµενων φόρων.
Ο τρέχων φόρος υπολογίζεται βάσει των οικονοµικών καταστάσεων, κάθε µιας εκ των
εταιρειών που συµπεριλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις και βάσει της
ισχύουσας φορολογικής νοµοθεσίας στην χώρα λειτουργίας των εταιρειών.
Η δαπάνη για τρέχοντα φόρο εισοδήµατος περιλαµβάνει τον φόρο εισοδήµατος που προκύπτει
βάσει των κερδών της κάθε εταιρείας όπως αναµορφώνονται στις φορολογικές δηλώσεις
εφαρµόζοντας τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή. Οι αναµορφώσεις στις φορολογικές
δηλώσεις γίνονται για να προσαρµοσθούν τα λογιστικά αποτελέσµατα µε τα φορολογικά διότι η
φορολογική νοµοθεσία απαλλάσσει ή εξαιρεί έσοδα, έξοδα από την φορολογία ή τα φορολογεί
σε επόµενες χρήσεις.
Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος υπολογίζεται µε χρήση της µεθόδου υπολογισµού µε
βάση τον ισολογισµό, λαµβάνοντας υπόψη τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν µεταξύ
της φορολογικής βάσης των στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων και των αντίστοιχων
ποσών που εµφανίζονται στις λογιστικές οικονοµικές καταστάσεις. Οι αναβαλλόµενες
φορολογικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για όλες τις φορολογητέες προσωρινές διαφορές.
Για τις µόνιµες φορολογητέες διαφορές δεν υπολογίζεται αναβαλλόµενος φόρος.
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στον βαθµό που τα µελλοντικά
φορολογητέα κέρδη µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την τακτοποίηση των προσωρινών
διαφορών.
Οι αναβαλλόµενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται µε βάση τους φορολογικούς
συντελεστές που αναµένεται να είναι σε ισχύ την χρήση που η απαίτηση ή η υποχρέωση θα
τακτοποιηθεί και βασίζονται στους φορολογικούς συντελεστές και φορολογικούς νόµους που
είναι σε ισχύ ή έχουν θεσµοθετηθεί κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού.
Ο αναβαλλόµενος φόρος καταχωρείται στην κατάσταση αποτελεσµάτων, εκτός αν έχει σχέση
µε συναλλαγές που επηρεάζουν απευθείας την καθαρή θέση, οπότε ο αναβαλλόµενος φόρος
καταχωρείται επίσης στην καθαρή θέση.

3.14 Υποχρεώσεις
Οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις από εµπορικές δραστηριότητες εµφανίζονται στην
τιµολογιακή αξία.
Οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις (υπόλοιπα που εκφεύγουν των κανονικών όρων πίστωσης)
αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε βάση τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου.

3.15 ∆ιανοµή µερίσµατος
Η διανοµή των µερισµάτων στους µετόχους καταχωρείται ως υποχρέωση στις οικονοµικές
καταστάσεις όταν αποφασίζεται από Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
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3.16 Αναγνώριση Εσόδων
Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία του τιµήµατος που εισπράχθηκε ή θα εισπραχθεί και
αντιπροσωπεύει ποσά εισπρακτέα για αγαθά και υπηρεσίες που παρέχονται κατά την κανονική
ροή της λειτουργίας της επιχείρησης, καθαρά από εκπτώσεις, επιστροφές, Φ.Π.Α. και άλλους
φόρους που σχετίζονται µε πωλήσεις. Τα ενδοοµιλικά έσοδα απαλείφονται.
Τα έσοδα από πωλήσεις των αγαθών καταχωρούνται όταν οι κίνδυνοι και οι ωφέλειες που
απορρέουν από την κυριότητα των αγαθών µεταβιβάζονται στον αγοραστή.
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών καταχωρούνται στα αποτελέσµατα µε βάση το στάδιο
ολοκλήρωσης της διαδικασίας παροχής υπηρεσιών κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού.
Έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται µε βάση το ποσό των τόκων που αντιστοιχεί στην χρήση.
Τα έσοδα από µερίσµατα καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσµάτων τη στιγµή που
θεµελιώνεται το δικαίωµα είσπραξης τους από το όργανο που εγκρίνει την καταβολή τους.

3.17 Κρατικές επιχορηγήσεις
Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν κάλυψη δαπάνης αναγνωρίζονται ως έσοδο όταν
εισπραχθούν και παρουσιάζονται στα αποτελέσµατα χρήσης στα άλλα έσοδα.
Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν πάγια στοιχεία αντιµετωπίζονται σαν αναβαλλόµενο
έσοδο, εµφανίζονται στις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις και µεταφέρονται στα αποτελέσµατα
κατά την διάρκεια της αναµενόµενης ωφέλιµης ζωής των παγίων στοιχείων.

3.18 Παροχές προς το προσωπικό
Οι αµοιβές και τα έξοδα προσωπικού για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στην χρήση
καταχωρούνται στα αποτελέσµατα, ενώ τα οφειλόµενα ή προπληρωθέντα ποσά στον
ισολογισµό. Ο Όµιλος δεν έχει κανένα σχέδιο καθορισµένων παροχών προς το προσωπικό για
την αφυπηρέτηση παρά µόνο σχέδια καθορισµένων εισφορών.
Ως πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών ορίζεται ένα πρόγραµµα συνταξιοδότησης στα
πλαίσια του οποίου ο Όµιλος καταβάλει σταθερές εισφορές σε κρατικά ασφαλιστικά ταµεία και
δεν έχει καµία νοµική ή τεκµαιρόµενη υποχρέωση να καταβάλλει πρόσθετες εισφορές στη
περίπτωση που οι πόροι του ταµείου δεν θα είναι αρκετοί ώστε να παρέχουν συνταξιοδοτικές
παροχές στους εργαζόµενους.
Για παροχές προς το προσωπικό λόγω τερµατισµού της υπηρεσίας ο Όµιλος αναγνωρίζει
αυτές που καθορίζονται από την νοµοθεσία. Το ποσό των υποχρεώσεων αυτών υπολογίζεται
µε αναλογιστική µελέτη από εγκεκριµένο αναλογιστή σε τακτά χρονικά διαστήµατα µε την
χρήση της µεθόδου της προβεβληµένης πιστωτικής µονάδας (project unit credit method) και
γίνονται οι αναγκαίες προσαρµογές στο ποσό που έχει αναγνωρισθεί.

3.19 Κόστος δανεισµού
Το κόστος δανεισµού για την αγορά, κατασκευή ή παραγωγή στοιχείων του ενεργητικού, για τα
οποία απαιτείται σηµαντική χρονική περίοδος µέχρι να παραδοθούν στην διαδικασία
παραγωγής ή να είναι έτοιµα για πώληση καθώς και στις υπόλοιπες περιπτώσεις, επιβαρύνει
τα αποτελέσµατα της χρήσης µέσα στην οποία πραγµατοποιείται.
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3.20 Οι επιδράσεις των µεταβολών στις τιµές ξένου συναλλάγµατος
Το λειτουργικό νόµισµα της εταιρείας είναι το € (ευρώ) και οι οικονοµικές καταστάσεις
παρουσιάζονται στο λειτουργικό νόµισµα.
Οι συναλλαγές σε ξένο νόµισµα καταχωρούνται στο λειτουργικό νόµισµα µε βάση την ισοτιµία
συναλλάγµατος την ηµεροµηνία της συναλλαγής. Τα νοµισµατικά στοιχεία ενεργητικού και
υποχρεώσεων που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού
µετατρέπονται στο λειτουργικό νόµισµα µε την ισοτιµία κλεισίµατος κατά την ηµεροµηνία του
ισολογισµού.
Τα µη νοµισµατικά στοιχεία (πάγια, αποθέµατα, προβλέψεις, υπεραξία) παρουσιάζονται στο
λειτουργικό νόµισµα (ευρώ) µε την ισοτιµία συναλλάγµατος που χρησιµοποιήθηκε στην αρχική
καταχώρησή τους.
Όλες οι συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν κατά τον διακανονισµό των νοµισµατικών
στοιχείων ή από την µετατροπή των νοµισµατικών στοιχείων κατά την σύνταξη του ισολογισµού
καταχωρούνται στα αποτελέσµατα της περιόδου κατά την οποία προκύπτουν.
Κατά την ενοποίηση των θυγατρικών εξωτερικού τα στοιχεία ενεργητικού και οι υποχρεώσεις
µετατρέπονται σε € (ευρώ) µε τις τιµές συναλλάγµατος που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία
ισολογισµού, ενώ οι λογαριασµοί αποτελεσµάτων µε βάση τη µέση συναλλαγµατική ισοτιµία
της περιόδου ισολογισµού.
Οι συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν κατά την ενοποίηση θυγατρικών εταιρειών
εξωτερικού παρουσιάζονται στα ίδια κεφάλαια σαν αποθεµατικά από συναλλαγµατικές
διαφορές.

3.21 Μισθώσεις
Οι εκµισθώσεις, για τις οποίες ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και ωφέλειες του µισθωµένου
στοιχείου παραµένουν στον εκµισθωτή χαρακτηρίζονται ως λειτουργικές µισθώσεις. Τα ποσά
που καταβάλλονται για την εξόφληση των δόσεων των ανωτέρω µισθώσεων καταχωρούνται
στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως σύµφωνα µε ένα σταθερό ρυθµό καθόλη τη διάρκεια
της µίσθωσης.
Οι εκµισθώσεις που αφορούν ενσώµατες ακινητοποιήσεις για τις οποίες ο Όµιλος έχει
ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τις ωφέλειες των µισθωµένων παγίων χαρακτηρίζονται ως
χρηµατοδοτικές µισθώσεις. Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις κεφαλαιοποιούνται κατά την έναρξη
της εκµίσθωσης στη χαµηλότερη αξία που προκύπτει µεταξύ της εύλογης αξίας του παγίου
στοιχείου και της παρούσας αξίας των ελάχιστων µισθωµάτων. Κάθε καταβολή µισθώµατος
αναλύεται στο τµήµα εκείνο που µειώνει την υποχρέωση και στο τµήµα που αφορά την
χρηµατοοικονοµική δαπάνη, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο καθόλη την
διάρκεια της υπολειπόµενης χρηµατοδοτικής υποχρέωσης. Οι υποχρεώσεις από
χρηµατοδοτικές µισθώσεις καταχωρούνται στις υποχρεώσεις χωρίς να περιλαµβάνουν
χρηµατοοικονοµικές δαπάνες. Το µέρος της χρηµατοοικονοµικής δαπάνης που αναφέρεται στο
επιτόκιο χρεώνεται στα αποτελέσµατα χρήσης καθόλη τη διάρκεια εκµίσθωσης έτσι ώστε να
επιτυγχάνεται ένα σταθερό περιοδικό ποσοστό επιτοκίου για το υπόλοιπο της υποχρέωσης σε
κάθε περίοδο. Οι ενσώµατες ακινητοποιήσεις που αποκτήθηκαν µε σύναψη χρηµατοδοτικών
µισθώσεων αποσβένονται σύµφωνα µε την ωφέλιµη διάρκειας ζωής των παγίων.
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3.22 ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου
Πιστωτικός Κίνδυνος
Ο Όµιλος δεν αντιµετωπίζει σηµαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. Οι απαιτήσεις από πελάτες
προέρχονται από ένα εκτεταµένο πελατολόγιο και κανείς από τους πελάτες δεν καλύπτει
σηµαντικό ποσοστό επί των συνολικών απαιτήσεών µας από πελάτες. Ο Όµιλος έχει
θεσµοθετήσει κανόνες πιστωτικού ελέγχου και µέσω ειδικής µηχανογραφικής εφαρµογής
ελέγχει το µέγεθος της παροχής των πιστώσεων, καθώς και τα πιστωτικά όρια των
λογαριασµών. Επίσης για τον περιορισµό του πιστωτικού κινδύνου από τον Όµιλο,
παρακολουθείται διαρκώς η χρηµατοοικονοµική κατάσταση των πελατών.
Κίνδυνος Ρευστότητας
Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται µε την ύπαρξη του κατάλληλου
συνδυασµού ρευστών διαθεσίµων και εγκεκριµένων τραπεζικών πιστώσεων. Ο Όµιλος
διαχειρίζεται τους κινδύνους που µπορεί να δηµιουργηθούν από έλλειψη επαρκούς
ρευστότητας φροντίζοντας να υπάρχουν πάντα εξασφαλισµένες τραπεζικές πιστώσεις προς
χρήση.
Οι υπάρχουσες διαθέσιµες αχρησιµοποίητες τραπεζικές πιστώσεις προς τον Όµιλο, είναι
επαρκείς ώστε να χρησιµοποιηθούν για να καλύψουν οποιαδήποτε έκτακτη και περιοδική
έλλειψη ταµιακών διαθεσίµων.
Συναλλαγµατικός Κίνδυνος
Η έκθεση του Οµίλου σε συναλλαγµατικούς κινδύνους προέρχεται κυρίως από εµπορικές
συναλλαγές σε ξένο νόµισµα που αφορούν εισαγωγές αγαθών από χώρες του εξωτερικού και
κυρίως σε (U.S.D.) δολάρια Αµερικής. Οι συναλλαγές αυτές έχουν βραχυπρόθεσµο χρονικό
χαρακτήρα µε αποτέλεσµα να είναι περιορισµένος ο συναλλαγµατικός κίνδυνος. Μεγάλες
διακυµάνσεις των ξένων νοµισµάτων λαµβάνονται υπ’όψιν στην διαµόρφωση των τιµών
πώλησης των αγαθών, ώστε να µην επηρεάζονται τα κέρδη του Οµίλου από µεταβολές των
συναλλαγµατικών ισοτιµιών. Επί πλέον όταν η ∆ιοίκηση κρίνει σκόπιµο προβαίνει σε
προθεσµιακές πράξεις συναλλάγµατος.
Κίνδυνος επιτοκίου
Ο Όµιλος χρηµατοδοτεί τις επενδύσεις του καθώς και τις ανάγκες του σε κεφάλαια κίνησης
µέσω τραπεζικού δανεισµού και οµολογιακών δανείων, κυρίως µε κυµαινόµενα επιτόκια.
Ο Όµιλος παρακολουθεί διαρκώς τις διακυµάνσεις και τις τάσεις των επιτοκίων και όποτε κρίνει
απαραίτητο προβαίνει σε αντιστάθµιση του κινδύνου από τις µεταβολές στα επιτόκια.
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4. Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Τα υλικά πάγια στοιχεία αναλύονται ως εξής:
ποσά εκφρασµένα σε ευρώ
Ο Όµιλος 31-12-2007
Ενσώµατα πάγια

Αξίες την 31/12/2006
Μεταφορές – Αντιλογισµοί
Προσθήκες περιόδου 1/1 έως 31/12/2007
Συν/κες διαφορές
Μειώσεις περιόδου 1/1 έως 31/12/2007
Αξίες την 31/12/2007
Αποσβέσεις µέχρι 31/12/2006
Συν/κες διαφορές
Ακυρωθείσες αποσβέσεις
Αποσβέσεις περιόδου 1/1 έως 31/12/2007
Αποσβέσεις µέχρι 31/12/2007
Αναπόσβεστη αξία 31/12/2007

Γήπεδα Οικόπεδα
2.652.487,95
0,00
0,00
0,00
0,00
2.652.487,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.652.487,95

Μηχανήµατα Έπιπλα και Ακινητ/σεις
Κτίρια Τεχν.εγκ/σεις - Μεταφορικά
λοιπός
υπό
Λοιπ.µηχ.
Τεχνικά έργα
µέσα
εξοπλισµός εκτέλεση
εξοπλισµός
8.606.947,27
1.729,46
267.197,81
-172,76
116.131,60
8.759.570,18
2.196.365,35
18,53
99.186,20
293.983,43
2.391.181,11
6.368.389,07

4.424.841,51
25.088,04
47.413,86
-2.253,02
44.440,43
4.450.649,96
2.561.418,24
-2.216,35
42.209,88
315.231,76
2.832.223,77
1.618.426,19

665.578,29
33.430,95
123.114,19
-2.066,56
83.463,50
736.593,37
335.667,26
-437,75
50.975,33
82.939,10
367.193,28
369.400,09

4.132.579,04
13.681,81
598.627,47
-1.508,49
366.248,88
4.377.130,95
2.531.126,64
-427,18
351.526,49
439.988,94
2.619.161,91
1.757.969,04

Σύνολα

40.845,93 20.523.279,99
-77.838,55
-3.908,29
166.341,39 1.202.694,72
-743,16
-6.743,99
0,00
610.284,41
128.605,61 21.105.038,02
0,00 7.624.577,49
0,00
-3.062,75
0,00
543.897,90
0,00 1.132.143,23
0,00 8.209.760,07
128.605,61 12.895.277,95

Ο Όµιλος 31-12-2006
Ενσώµατα πάγια

Αξίες την 31/12/2005
Μεταφορές – Αντιλογισµοί
Προσθήκες περιόδου 1/1 έως 31/12/2006
Συν/κες διαφορές
Μειώσεις περιόδου 1/1 έως 31/12/2006
Αξίες την 31/12/2006
Αποσβέσεις µέχρι 31/12/2005
Συν/κες διαφορές
Ακυρωθείσες αποσβέσεις
Αποσβέσεις περιόδου 1/1 έως 31/12/2006
Αποσβέσεις µέχρι 31/12/2006
Αναπόσβεστη αξία 31/12/2006

Γήπεδα Οικόπεδα
2.652.487,95
0,00
0,00
0,00
0,00
2.652.487,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.652.487,95

Μηχανήµατα Έπιπλα και Ακινητ/σεις
Κτίρια Τεχν.εγκ/σεις - Μεταφορικά
λοιπός
υπό
Λοιπ.µηχ.
Τεχνικά έργα
µέσα
εξοπλισµός εκτέλεση
εξοπλισµός
9.898.297,74
15.358,21
51.580,20
65,28
1.358.354,16
8.606.947,27
3.249.596,35
542,78
1.340.698,41
286.924,63
2.196.365,35
6.410.581,92

4.360.970,37
25.696,00
45.979,73
0,00
7.804,59
4.424.841,51
2.227.978,36
273,76
1.040,82
334.206,94
2.561.418,24
1.863.423,27

660.260,43
38,08
5.000,00
288,58
8,80
665.578,29
261.948,80
614,42
7,39
73.111,43
335.667,26
329.911,03

3.853.130,92
-6.984,85
325.272,99
175,27
39.015,29
4.132.579,04
2.144.940,49
390,23
13.717,61
399.513,53
2.531.126,64
1.601.452,40
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Σύνολα

64.824,08 21.489.971,49
-38.758,54
-4.651,10
14.005,89
441.838,81
774,50
1.303,63
0,00 1.405.182,84
40.845,93 20.523.279,99
0,00 7.884.464,00
0,00
1.821,19
0,00 1.355.464,23
0,00 1.093.756,53
0,00 7.624.577,49
40.845,93 12.898.702,50
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ποσά εκφρασµένα σε ευρώ
Η Εταιρεία 31-12-2007
Ενσώµατα πάγια

Αξίες την 31/12/2006
Προσθήκες περιόδου 1/1 έως 31/12/2007
Μειώσεις περιόδου 1/1 έως 31/12/2007
Αξίες την 31/12/2007
Αποσβέσεις µέχρι 31/12/2006
Ακυρωθείσες αποσβέσεις
Αποσβέσεις περιόδου 1/1 έως 31/12/2007
Αποσβέσεις µέχρι 31/12/2007
Αναπόσβεστη αξία 31/12/2007

Γήπεδα Οικόπεδα
2.467.636,80
0,00
0,00
2.467.636,80
0,00
0,00
0,00
0,00
2.467.636,80

Μηχανήµατα Έπιπλα και Ακινητ/σεις
Τεχν.εγκ/σεις - Μεταφορικά
Κτίρια λοιπός
υπό
Τεχνικά έργα
Λοιπ.µηχ.
µέσα
εξοπλισµός εκτέλεση
εξοπλισµός
6.401.950,35
30.000,00
0,00
6.431.950,35
1.626.282,78
0,00
195.810,59
1.822.093,37
4.609.856,98

4.216.826,98
46.325,03
44.440,43
4.218.711,58
2.460.304,19
42.209,88
294.549,15
2.712.643,46
1.506.068,12

573.220,39
103.000,00
83.463,50
592.756,89
297.691,16
50.975,33
64.462,23
311.178,06
281.578,83

3.080.460,93
282.386,07
329.138,53
3.033.708,47
1.912.486,07
328.822,16
282.755,34
1.866.419,25
1.167.289,22

Σύνολα

36.673,90 16.776.769,35
89.906,72
551.617,82
0,00
457.042,46
126.580,62 16.871.344,71
0,00 6.296.764,20
0,00
422.007,37
0,00
837.577,31
0,00 6.712.334,14
126.580,62 10.159.010,57

ποσά εκφρασµένα σε ευρώ
Η Εταιρεία 31-12-2006
Ενσώµατα πάγια

Αξίες την 31/12/2005
Μεταφορές – Αντιλογισµοί
Προσθήκες περιόδου 1/1 έως 31/12/2006
Μειώσεις περιόδου 1/1 έως 31/12/2006
Αξίες την 31/12/2006
Αποσβέσεις µέχρι 31/12/2005
Ακυρωθείσες αποσβέσεις
Αποσβέσεις περιόδου 1/1 έως 31/12/2006
Αποσβέσεις µέχρι 31/12/2006
Αναπόσβεστη αξία 31/12/2006

Γήπεδα Οικόπεδα
2.467.636,80
0,00
0,00
0,00
2.467.636,80
0,00
0,00
0,00
0,00
2.467.636,80

Μηχανήµατα Έπιπλα και Ακινητ/σεις
Κτίρια Τεχν.εγκ/σεις - Μεταφορικά
λοιπός
υπό
Λοιπ.µηχ.
Τεχνικά έργα
µέσα
εξοπλισµός εκτέλεση
εξοπλισµός
7.718.636,58
8.000,00
14.680,70
1.339.366,93
6.401.950,35
2.769.928,12
1.339.366,93
195.721,59
1.626.282,78
4.775.667,57

4.170.847,25
0,00
45.979,73
0,00
4.216.826,98
2.147.679,62
0,00
312.624,57
2.460.304,19
1.756.522,79

573.229,19
0,00
0,00
8,80
573.220,39
237.337,99
7,39
60.360,56
297.691,16
275.529,23

2.891.708,17
0,00
191.749,09
2.996,33
3.080.460,93
1.626.521,80
2.996,27
288.960,54
1.912.486,07
1.167.974,86

Σύνολα

44.673,90 17.866.731,89
-8.000,00
0,00
0,00
252.409,52
0,00 1.342.372,06
36.673,90 16.776.769,35
0,00 6.781.467,53
0,00 1.342.370,59
0,00
857.667,26
0,00 6.296.764,20
36.673,90 10.480.005,15

Επί των παραπάνω παγίων στοιχείων δεν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη.
Σχετικά µε τις κτιριακές εγκαταστάσεις έχει ήδη ξεκινήσει η κατασκευή σύγχρονου κέντρου
Logistics στα Οινόφυτα Βοιωτίας προϋπολογισµού 7.000.000,00 ευρώ και η κατασκευή του
οποίου αναµένεται να ολοκληρωθεί στο τέταρτο τρίµηνο του τρέχοντος έτους 2008. Η
επένδυση αυτή έχει υπαχθεί στις ενισχύσεις του αναπτυξιακού νόµου 3299/2004.

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ∆. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε.
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε.: 8349/06/Β/86/02
5ο χλµ. Εθνικής Οδού Θες/νίκης-Κατερίνης, Καλοχώρι Θεσ/νίκης
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5. Ακίνητα για επένδυση
Τα ακίνητα για επένδυση αναλύονται ως εξής:

ποσά εκφρασµένα σε ευρώ
Η Εταιρεία 31-12-2007
Ενσώµατα πάγια για επένδυση

Γήπεδα Οικόπεδα

Κτίρια Τεχνικά έργα

Σύνολα

Αξίες την 31/12/2006
Προσθήκες περιόδου 1/1 έως 31/12/2007
Μειώσεις περιόδου 1/1 έως 31/12/2007
Αξίες την 31/12/2007
Αποσβέσεις µέχρι 31/12/2006

184.851,15 1.800.075,74
-82.869,40
--184.851,15 1.882.945,14
-294.084,42

1.984.926,89
82.869,40
-2.067.796,29
294.084,42

Αποσβέσεις περιόδου 1/1 έως 31/12/2007
Αποσβέσεις µέχρι 31/12/2007
Αναπόσβεστη αξία 31/12/2007

-53.794,31
-347.878,73
184.851,15 1.535.066,41

53.794,31
347.878,73
1.719.917,56

ποσά εκφρασµένα σε ευρώ
Η Εταιρεία 31-12-2006
Ενσώµατα πάγια για επένδυση

Γήπεδα Οικόπεδα

Κτίρια Τεχνικά έργα

Σύνολα

Αξίες την 31/12/2005
Προσθήκες περιόδου 1/1 έως 31/12/2006
Μειώσεις περιόδου 1/1 έως 31/12/2006
Αξίες την 31/12/2006
Αποσβέσεις µέχρι 31/12/2005

184.851,15 1.800.075,74
----184.851,15 1.800.075,74
-242.107,71

1.984.926,89
--1.984.926,89
242.107,71

Αποσβέσεις περιόδου 1/1 έως 31/12/2006
Αποσβέσεις µέχρι 31/12/2006
Αναπόσβεστη αξία 31/12/2006

-51.976,71
-294.084,42
184.851,15 1.505.991,32

51.976,71
294.084,42
1.690.842,47

Επί των παραπάνω πάγιων στοιχείων δεν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη.

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ∆. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε.
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε.: 8349/06/Β/86/02
5ο χλµ. Εθνικής Οδού Θες/νίκης-Κατερίνης, Καλοχώρι Θεσ/νίκης
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6. Άϋλα στοιχεία
Τα άϋλα στοιχεία αποτελούνται από λογισµικά και αναλύονται ως εξής:

ποσά εκφρασµένα σε ευρώ
Ο Όµιλος 31-12-2006

Ο Όµιλος 31-12-2007
Ασώµατα πάγια

Ασώµατα πάγια

Αξίες την 31/12/2006

570.544,98

Μεταφορές - Αντιλογισµοί

3.908,29

Προσθήκες περιόδου 1/1 έως 31/12/2007
Συν/κες διαφορές

21.619,93
-992,58

Μειώσεις περιόδου 1/1 έως 31/12/2007

--

Αξίες την 31/12/2005

555.323,60

Μεταφορές - Αντιλογισµοί
Προσθήκες περιόδου 1/1 έως 31/12/2006

4.651,10
10.524,00

Συν/κες διαφορές

46,28

Μειώσεις περιόδου 1/1 έως 31/12/2006

--

Αξίες την 31/12/2006

595.080,62

Αξίες την 31/12/2006

570.544,98

Αποσβέσεις µέχρι την 31/12/2006

245.045,63

Αποσβέσεις µέχρι την 31/12/2005

185.447,90

Συν/κες διαφορές

-355,48

Ακυρωθείσες αποσβέσεις

--

Αποσβέσεις περιόδου 1/1 έως 31/12/2007

65.145,27

Συν/κες διαφορές

203,02

Ακυρωθείσες αποσβέσεις
Αποσβέσεις περιόδου 1/1 έως 31/12/2006

-59.394,71

Αποσβέσεις µέχρι 31/12/2007

309.835,42

Αποσβέσεις µέχρι 31/12/2006

245.045,63

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2007

285.245,20

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2006

325.499,35

ποσά εκφρασµένα σε ευρώ
Η Εταιρεία 31-12-2007

Η Εταιρεία 31-12-2006

Ασώµατα πάγια

Ασώµατα πάγια

Αξίες την 31/12/2006

344.288,27

Προσθήκες περιόδου 1/1 έως 31/12/2007
Μειώσεις περιόδου 1/1 έως 31/12/2007

10.300,00
--

Αξίες την 31/12/2007

354.588,27

Αποσβέσεις µέχρι 31/12/2006

159.169,70

Ακυρωθείσες αποσβέσεις

--

Αποσβέσεις περιόδου 1/1 έως 31/12/2007

34.329,80

Αποσβέσεις µέχρι την 31/12/2007

193.499,50

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2007

161.088,77

Αξίες την 31/12/2005
Προσθήκες περιόδου 1/1 έως 31/12/2006

333.764,27
10.524,00
--

Μειώσεις περιόδου 1/1 έως 31/12/2006
Αξίες την 31/12/2006
Αποσβέσεις µέχρι 31/12/2005

344.288,27
125.251,86
--

Ακυρωθείσες αποσβέσεις
Αποσβέσεις περιόδου 1/1 έως 31/12/2006
Αποσβέσεις µέχρι 31/12/2006
Αναπόσβεστη αξία 31/12/2006

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ∆. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε.
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε.: 8349/06/Β/86/02
5ο χλµ. Εθνικής Οδού Θες/νίκης-Κατερίνης, Καλοχώρι Θεσ/νίκης

33.917,84
159.169,70
185.118,57
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7. Συµµετοχές σε θυγατρικές
Οι συµµετοχές σε θυγατρικές εταιρείες είναι:
ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

Ε ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΞΙΕΣ ΤΗΝ
1/1/2007

ROTA ΚΕΝΤΡΟ LOGISTICS AE

ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ
2007

ΑΞΙΕΣ ΤΗΝ
31/12/2007

ΑΞΙΕΣ ΤΗΝ
1/1/2006

ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ
2006

ΑΞΙΕΣ ΤΗΝ
31/12/2006

1.011.849,84

--

1.011.849,84

1.011.849,84

--

1.011.849,84

--

--

--

--

--

--

2.400.117,93

--

2.400.117,93

2.400.117,93

--

2.400.117,93

151.557,94

-151.557,94

--

151.557,94

--

151.557,94

YAL S.C. YALCO ROMANIA SRL

--

150.057,20

150.057,20

--

--

--

ΚΟΡΜΟΣ ∆ΙΑΝΟΜΕΣ ΑΕΒΕ

--

--

--

146.588,41

-146.588,41

--

3.563.525,71

-1.500,74

3.562.024,97

3.710.114,12

-146.588,41

3.563.525,71

OMNISHOP AE
EEXCEL AE
YALCO HUNGARY KFT

ΣΥΝΟΛΟ

Στη χρήση 2007 η µητρική εταιρεία ίδρυσε θυγατρική εταιρεία µε την επωνυµία S.C. ROMANIA
SRL µε ποσοστό συµµετοχής 100%, µε έδρα στο Βουκουρέστι της Ρουµανίας. Η εταιρεία αυτή
ενσωµατώθηκε για πρώτη φορά στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Α΄ τριµήνου
2007.
Κατά την µετάβαση από τα Ε.Λ.Π. στα ∆.Π.Χ.Π. την 1-1-2004 έγινε αποµείωση της αξίας των
συµµετοχών, για την εταιρεία OMNISHOP Α.Ε. ποσού 1.386.440,85 €, για την εταιρεία EXCEL
Α.Ε. ποσού 4.040.888,67 € και οι ζηµίες που προέκυψαν καταχωρήθηκαν στα αποτελέσµατα εις
νέον. Στη χρήση 2007 έγινε αποµείωση της συµµετοχής στην εταιρεία YALCO HUNGARY KFT
ποσού 151.557,94 € και η ζηµία που προέκυψε καταχωρήθηκε στα αποτελέσµατα της χρήσεως.

8. Αποθέµατα
Τα αποθέµατα αναλύονται:
ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

Εµπορεύµατα
Προϊόντα έτοιµα και ηµιτελή
Πρώτες – βοηθητικές ύλες
και υλικά συσκευασίας
Σύνολο αποθεµάτων

Ο Όµιλος
31-12-2007
31-12-2006
15.190.968,12
12.707.823,50
564.314,21
572.265,94
765.576,81
16.520.859,14

639.054,56
13.919.144,00

Η Εταιρεία
31-12-2007
31-12-2006
9.778.314,32
7.556.025,24
564.314,21
572.265,94
765.576,81
11.108.205,34

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ∆. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε.
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε.: 8349/06/Β/86/02
5ο χλµ. Εθνικής Οδού Θες/νίκης-Κατερίνης, Καλοχώρι Θεσ/νίκης

639.054,56
8.767.345,74
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9. Απαιτήσεις κατά πελατών
Οι απαιτήσεις αναλύονται:
ποσά εκφρασµένα σε ευρώ
Ο Όµιλος
31-12-2007
31-12-2006
Πελάτες
Γραµµάτια εισπρακτέα
Επιταγές εισπρακτέες
Σύνολο
Μείον: Προβλέψεις για επισφάλειες
Υπόλοιπο απαιτήσεων κατά
πελατών

Η Εταιρεία
31-12-2007
31-12-2006

17.175.965,61
501.559,35
16.858.873,16
34.536.398,12
(2.591.225,06)

16.274.164,36
532.014,98
14.569.370,07
31.375.549,41
(2.373.603,26)

16.339.853,20
471.306,07
9.281.901,73
26.093.061,00
(1.157.812,78)

16.551.150,48
502.961,70
9.184.360,24
26.238.472,42
(1.142.241,34)

31.945.173,06

29.001.946,15

24.935.248,22

25.096.231,08

10. Λοιπές απαιτήσεις
Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται:
ποσά εκφρασµένα σε ευρώ
Ο Όµιλος
31-12-2007

31-12-2006

31-12-2007

31-12-2006

493.778,22

461.784,77

493.778,22

461.784,77

1.548.691,64

847.439,50

1.412.020,44

807.848,79

--

--

600.000,00

400.000,00

654.483,48

247.781,39

288.633,42

131.136,83

2.696.953,34

1.557.005,66

2.794.432,08

1.800.770,39

Προκαταβολή φόρου εισοδήµατος
Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων
Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις από θυγατρικές
Λοιπές απαιτήσεις
Σύνολο λοιπών απαιτήσεων

Η Εταιρεία

11. ∆ιαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα
Ανάλυση µετρητών και αντίστοιχων µετρητών:
ποσά εκφρασµένα σε ευρώ
Ο Όµιλος

Ταµείο (σε µετρητά)
Καταθέσεις σε τράπεζες
Βραχυπρόθεσµες επενδύσεις
Σύνολο διαθεσίµων και ταµιακών ισοδύναµων

Η Εταιρεία

31-12-2007

31-12-2006

31-12-2007

31-12-2006

40.793,28

77.047,63

25.499,79

60.180,47

1.028.031,74

497.914,73

126.316,92

161.669,73

539.369,64

56.280,88

--

--

1.608.194,66

631.243,24

151.816,71

221.850,20

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ∆. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε.
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε.: 8349/06/Β/86/02
5ο χλµ. Εθνικής Οδού Θες/νίκης-Κατερίνης, Καλοχώρι Θεσ/νίκης
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12. Μακροπρόθεσµα δάνεια
Τα µακροπρόθεσµα δάνεια αναλύονται ως ακολούθως:
ποσά εκφρασµένα σε ευρώ
Ο Όµιλος

Οµολογιακά δάνεια
Μείον: Βραχυπρόθεσµο µέρος
Υπόλοιπο µακροπρόθεσµων δανείων

Η Εταιρεία

31-12-2007

31-12-2006

31-12-2007

31-12-2006

17.602.052,38

19.130.649,85

15.633.548,17

18.119.687,78

4.573.632,38

4.193.149,85

4.228.998,17

4.119.687,78

13.028.420,00

14.937.500,00

11.404.550,00

14.000.000,00

Οµολογιακά δάνεια: Τα οµολογιακά δάνεια έχουν εκδοθεί ως ακολούθως:
1. Οµολογιακό δάνειο µε υπόλοιπο 4.000.000,00 € πλέον τόκων που έχουν λογισθεί
38.378,67 € το οποίο πρέπει να αποπληρωθεί σε ετήσιες δόσεις ως εξής:
Εντός του έτους 2008
€ 4.038.378,67
Το επιτόκιο του δανείου αποτελείται από ένα κυµαινόµενο µέρος που έχει ορισθεί το
EURIBOR και ένα σταθερό µέρος (περιθώριο) ποσοστό 1,55%. Οι τόκοι καταβάλλονται
κάθε εξάµηνο.
2. Οµολογιακό δάνειο 10.000.000,00 € πλέον τόκων που έχουν λογισθεί 69.737,50 € και
που αποπληρώνεται εξ ολοκλήρου το έτος 2010.
Το επιτόκιο του δανείου αποτελείται από ένα κυµαινόµενο µέρος που έχει ορισθεί το
EURIBOR και ένα σταθερό µέρος (περιθώριο) ποσοστό 1,40%. Οι τόκοι καταβάλλονται
κάθε εξάµηνο.
3. Οµολογιακό δάνειο 1.500.000,00 € πλέον τόκων που έχουν λογισθεί 25.432,00 €. Η
αποπληρωµή του δανείου πρέπει να γίνει µέχρι το έτος 2014 ως εξής:
Στην επόµενη χρήση 2008
€ 120.882,00
Στις χρήσεις 2009-2012
€ 763.600,00
Στις χρήσεις 2013-2014
€ 640.950,00
Το επιτόκιο δανείου αποτελείται από ένα κυµαινόµενο µέρος που έχει ορισθεί το
EURIBOR και ένα σταθερό µέρος (περιθώριο) ποσοστό 1,25%. Οι τόκοι καταβάλλονται
κάθε εξάµηνο.
4. Οµολογιακό δάνειο που έχει εκδόσει η θυγατρική EXCEL Α.Ε. µε υπόλοιπο
937.500,00€ πλέον τόκων που έχουν λογισθεί 13.024,99 €. Η αποπληρωµή του
δανείου πρέπει να γίνει µέχρι το έτος 2011 ως εξής:
Στην επόµενη χρήση 2008
€ 263.024,99
Στις χρήσεις 2009-2011
€ 687.500,00
Το επιτόκιο του δανείου αποτελείται από ένα κυµαινόµενο µέρος που έχει ορισθεί το
EURIBOR και ένα σταθερό µέρος (περιθώριο) ποσοστό 1,75%. Οι τόκοι καταβάλλονται
κάθε τρίµηνο.
5. Οµολογιακό δάνειο που έχει εκδόσει η θυγατρική εταιρεία OMNISHOP Α.Ε. µε
υπόλοιπο ποσού 1.000.000,00 € πλέον τόκων που έχουν λογισθεί 17.979,22 €. Η
αποπληρωµή του δανείου πρέπει να γίνει µέχρι το έτος 2014 ως εξής:
Στην επόµενη χρήση 2008
€ 81.609,22
Στις χρήσεις 2009-2012
€ 509.040,00
Στις χρήσεις 2013-2014
€ 427.330,00
Το επιτόκιο του δανείου αποτελείται από ένα κυµαινόµενο µέρος που έχει ορισθεί το
EURIBOR
και ένα σταθερό µέρος (περιθώριο) ποσοστό 1,55%. Οι τόκοι
καταβάλλονται κάθε εξάµηνο.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ∆. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε.
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13. Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις
Οι βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής:
ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

∆άνεια Τραπεζών
Μακροπρόθεσµα δάνεια πληρωτέα στην
επόµενη χρήση
Σύνολο βραχυπρόθεσµων τραπεζικών
υποχρεώσεων

Ο Όµιλος
31-12-2007
31-12-2006
13.959.848,52
7.940.445,60

Η Εταιρεία
31-12-2007
31-12-2006
4.799.172,62
--

4.573.632,38

4.193.149,85

4.228.998,17

4.119.687,78

18.533.480,90

12.133.595,45

9.028.170,79

4.119.687,78

Το µέσο σταθµικό επιτόκιο δανεισµού κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού ανέρχεται για την
εταιρεία σε ποσοστό 5,68%, ενώ για τον Όµιλο ανέρχεται σε ποσοστό 6,74%.

14. Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Οι λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις αναλύονται:
ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

Επιχορηγήσεις πάγιων επενδύσεων
Έσοδα επόµενων χρήσεων
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο λοιπών µακροπρόθεσµων
υποχρεώσεων

Ο Όµιλος
31-12-2007
31-12-2006
638.774,18
768.111,67
--15.559,63
--

Η Εταιρεία
31-12-2007
31-12-2006
215.409,12
244.202,02
728.363,99
822.704,60
---

654.333,81

943.773,11

768.111,67

1.066.906,62

Τα έσοδα επόµενων χρήσεων αφορούν το αναπόσβεστο υπόλοιπο της αξίας των κτιριακών
εγκαταστάσεων που ανεγέρθηκαν µε δαπάνες θυγατρικής εταιρείας σε µισθωµένο οικόπεδο
της µητρικής εταιρείας. Η µίσθωση του οικοπέδου λήγει την 31-3-2011 και µε το πέρας της
µίσθωσης αυτής οι κτιριακές εγκαταστάσεις θα περιέλθουν στην κυριότητα της µητρικής
εταιρείας.
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15. Κρατικές επιχορηγήσεις
Έχουν εισπραχθεί επιχορηγήσεις για πάγια που αφορούν την αγορά µηχανηµάτων και λοιπού
εξοπλισµού του εργοστασίου Οινοφύτων, καθώς και για τις κτιριακές εγκαταστάσεις και
εξοπλισµό της θυγατρικής εταιρείας ROTA ΚΕΝΤΡΟ LOGISTICS A.E., και εισπραχθείσες
επιχορηγήσεις για συστήµατα πληροφορικής της θυγατρικής εταιρείας EXCEL A.E.
ποσά εκφρασµένα σε ευρώ
O Όµιλος
846.125,63
63.882,88
141.896,84
768.111,67
129.337,49
638.774,18

Υπόλοιπο επιχορηγήσεων έως 31/12/2005
Εισπραχθείσες επιχορηγήσεις στη χρήση 2006
Μεταφορά στα αποτελέσµατα µέχρι 31/12/2006
Υπόλοιπο λογαριασµού επιχορηγήσεων 31/12/2006
Μεταφορά στα αποτελέσµατα περιόδου 1/1έως 31/12/2007
Υπόλοιπο λογαριασµού επιχορηγήσεων 31/12/2007

Η Εταιρεία
272.994,92
-28.792,90
244.202,02
28.792,90
215.409,12

16. Φόρος εισοδήµατος
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της Ελληνικής νοµοθεσίας ο συντελεστής φόρου εισοδήµατος είναι
για την χρήση 2006 29% και από την χρήση 2007 και µετέπειτα 25%. Για την θυγατρική
εταιρεία YALCO HUNGARY KFT που δραστηριοποιείται στην Ουγγαρία, ο συντελεστής φόρου
είναι 17% και για την θυγατρική εταιρεία S.C. ROMANIA SRL που δραστηριοποιείται στην
Ρουµανία, ο συντελεστής φόρου είναι 16%.
Οι φορολογικές ζηµιές, στον βαθµό που αναγνωρίζονται από τις φορολογικές αρχές, µπορούν
να χρησιµοποιηθούν για τον συµψηφισµό κερδών των πέντε επόµενων χρήσεων που
ακολουθούν τη χρήση που αφορούν.
Η εταιρεία και οι θυγατρικές της δεν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις
ακόλουθες χρήσεις και ως εκ τούτου, οι φορολογικές τους υποχρεώσεις για τις χρήσεις αυτές
δεν έχουν καταστεί οριστικές.
Επωνυµία Εταιρείας

Ανέλεγκτες Χρήσεις

1. ΣΩΚΡΑΤΗΣ ∆. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε
2. EXCEL A.E.
3. ROTA ΚΕΝΤΡΟ LOGISTICS A.E.
4. OMNISHOP A.E.
5. YALCO HUNGARY KFT
6. S.C YALCO ROMANIA SRL

Από 2005
Από 2005
Από 2005
Από 2003
Από 2004
Από 2007

Ο φόρος εισοδήµατος που έχει επιβαρύνει τα αποτελέσµατα αναλύεται ως ακολούθως:
ποσά εκφρασµένα σε ευρώ
Ο Όµιλος

Η Εταιρεία

31-12-2007

31-12-2006

31-12-2007

31-12-2006

794.068,28

718.190,08

766.772,30

716.854,18

--

296.868,69

--

296.868,69

Αναβαλλόµενη φορολογία

(99.345,04)

38.290,80

(23.591,41)

27.142,26

Σύνολο

694.723,24

1.053.349,57

743.180,99

1.040.865,13

Τρέχουσα φορολογία
Φόρος προηγούµενων χρήσεων

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ∆. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε.
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Η συµφωνία µεταξύ των ποσών φόρου εισοδήµατος που έχει επιβαρύνει τα αποτελέσµατα και
των ποσών που προκύπτουν από την εφαρµογή του ισχύοντος συντελεστή φορολογίας
εισοδήµατος της εταιρείας (2006: 29%, 2007: 25%) επί των αποτελεσµάτων προ φόρων, έχει
ως ακολούθως:

ποσά εκφρασµένα σε ευρώ
Ο Όµιλος
31-12-2007
31-12-2006
Κέρδη
προ
αποτελεσµάτων

φόρων,

ως

Η Εταιρεία
31-12-2007
31-12-2006

κατάσταση

Συντελεστής φορολογίας
Φόρος εισοδήµατος, βάσει εφαρµοστέου
φορολογικού συντελεστή
Φόρος που αναλογεί στις διαφορές ∆.Π.Χ.Π. µε
φορολογία εισοδήµατος
Φόρος που αναλογεί σε αφορολόγητα
εισοδήµατα
Φόρος που αναλογεί σε έξοδα που δεν
αναγνωρίζονται φορολογικά
Λοιποί φόροι
Φόρος από χρησιµοποίηση αναγνωρισµένων
φορολογικών ζηµιών προηγούµενων χρήσεων
Φόρος από επίδραση από τους διαφορετικούς
φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν στις
υπόλοιπες χώρες που δραστηριοποιείται ο
Όµιλος
Φόρος προηγούµενων χρήσεων
Φόρος ζηµιών θυγατρικών εταιρειών
Έξοδο φόρου σε κατάσταση Αποτελεσµάτων
χρήσης

3.607.708,61
25%

2.311.094,39
29%

2.548.269,89
25%

2.378.394,66
29%

901.927,15

670.217,37

637.067,47

689.734,45

(4.200,76)

(7.006,42)

36.668,65

(18.154,96)

--

(33,67)

--

(8.519,20)

74.854,28
4.519,85

76.392,32
4.543,83

64.924,92
4.519,85

76.392,32
4.543,83

(398.278,33)

--

--

--

(17.125,28)
-133.026,33

-296.868,69
12.367,45

----

-296.868,69
--

694.723,24

1.053.349,57

743.180,89

1.040.865,13
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17. Αναβαλόµενοι φόροι
Οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος αναλύονται ως εξής:
Αναβαλλόµενη φορολογία του Οµίλου ( Υποχρέωση)
ποσά εκφρασµένα σε ευρώ
Αποσβέσεις

Κατά την 1η Ιανουαρίου 2006
Επιβάρυνση στα αποτελέσµατα της χρήσεως
η

Κατά την 1 Ιανουαρίου 2007
Επιβάρυνση στα αποτελέσµατα της χρήσεως
Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2007

Προβλέψεις για
επισφαλείς
πελάτες

Προβλέψεις για
αποζηµιώσεις
προσωπικού

Επιχορηγήσεις
παγίων
επενδύσεων

Πιστωτικές συν/κες
διαφορές αποτίµησης

863.907,77

(300.00,00)

(184.592,27)

(41.199,93)

17.730,92

39.805,09

36.459,81

(24.480,50)

(6.491,12)

(17.730,92)

903.712,86

(263.540,19)

(209.072,77)

(47.691,05)

34.767,16

31.641,64

(15.476,43)

(4.738,98)

938.480,02

(231.898,55)

(224.549,20)

(52.430,03)

----

Προαγορά
συν/τος
(forward)

Σύνολο

--

355.846,49

--

27.562,36

--

383.408,85

(72.872,06)

(26.678,67)

(72.872,06)

356.730,18

Αναβαλλόµενη φορολογία του Οµίλου (Απαίτηση)
Αποσβέσεις

Κατά την 1η Ιανουαρίου 2006
Επιβάρυνση στα αποτελέσµατα της χρήσεως
η

Κατά την 1 Ιανουαρίου 2007
Επιβάρυνση στα αποτελέσµατα της χρήσεως
η

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2007

54,76
(6.402,58)

Προβλέψεις για
επισφαλείς
πελάτες
166.637,50
--

Προβλέψεις για
αποζηµιώσεις
προσωπικού

Επιχορηγήσεις
παγίων
επενδύσεων

Πιστωτικές συν/κες
διαφορές αποτίµησης

5.912,92

--

--

(1.178,15)

2.977,54

(6.125,25)

Σύνολο

Προαγορά
συν/τος
(forward)
--

172.605,18

--

(10.728,44)

(6.347,82)

166.637,50

4.734,77

2.977,54

(6.125,25)

--

161.876,74

4.233,39

17.500,00

4.928,86

2.034,76

(14.587,61)

58.556,97

72.666,37

(2.114,43)

184.137,50

9.663,63

5.012,30

(20.712,86)

58.556,97

234.543,11

Αναβαλλόµενη φορολογία της Εταιρείας(Υποχρέωση)
Αποσβέσεις

Κατά την 1η Ιανουαρίου 2006
Επιβάρυνση στα αποτελέσµατα της χρήσεως
Κατά την 1η Ιανουαρίου 2007
Επιβάρυνση στα αποτελέσµατα της χρήσεως
η

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2007

812.967,80

Προβλέψεις για
επισφαλείς
πελάτες
(300.000,00)

Προβλέψεις για
αποζηµιώσεις
προσωπικού
(182.488,34)

Επιχορηγήσεις
παγίων
επενδύσεων

Πιστωτικές συν/κες
διαφορές αποτίµησης

(16.156,47)

17.730,92

Προαγορά
συν/τος
(forward)

Σύνολο

--

332.053,91

39.085,76

36.459,81

(24.516,40)

(6.155,99)

(17.730,92)

852.053,56

(263.540,19)

(207.004,74)

(22.312,46)

--

--

359.196,17

40.467,43

31.641,64

(15.499,86)

(7.328,56)

--

(72.872,06)

(23.591,41)

892.520,99

(231.898,55)

(222.504,60)

(29.641,02)

--

(72.872,06)

335.604,76

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ∆. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε.
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε.: 8349/06/Β/86/02
5ο χλµ. Εθνικής Οδού Θες/νίκης-Κατερίνης, Καλοχώρι Θεσ/νίκης

--

27.142,26

39

18. Προβλέψεις για αποζηµιώσεις προσωπικού
Η πρόβλεψη για αποζηµίωση λόγω εξόδου από την υπηρεσία απεικονίζεται στις οικονοµικές
καταστάσεις σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 19 και βασίζεται σε αναλογιστική µελέτη από ανεξάρτητο
αναλογιστή.
Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν έχουν ως εξής:
Μελλοντικές αυξήσεις µισθών
5%
Προεξοφλητικό επιτόκιο
4,1%

Η κίνηση του λογαριασµού έχει ως εξής:
ποσά εκφρασµένα σε ευρώ
Ο Όµιλος

Η Εταιρεία

31-12-2007

31-12-2006

31-12-2007

31-12-2006

Υπόλοιπο αρχής περιόδου

862.229,56

767.624,19

828.018,94

729.953,38

Συνταξιοδοτικές παροχές

255.514,03

285.364,39

232.114,97

252.160,73

Καταβληθείσες αποζηµιώσεις

(180.892,25)

(190.759,02)

(170.115,51)

(154.095,17)

Υπόλοιπο τέλους περιόδου

936.851,34

862.229,56

890.018,40

828.018,94

Τα ποσά που αφορούν στο κόστος συνταξιοδοτικών παροχών έχουν εξής:
ποσά εκφρασµένα σε ευρώ
Ο Όµιλος
31-12-2007
31-12-2006
Ανάλυση συνταξιοδοτικών παροχών
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης
Χρηµατοοικονοµικό κόστος
Επίδραση περικοπής/ διακανονισµού/
τερµατικές παροχές
Μη
καταχωρηµένα
αναλογιστικά
(κέρδη)/ζηµίες
Σύνολο συνταξιοδοτικών παροχών

Η Εταιρεία
31-12-2007
31-12-2006

99.602,23
39.763,96

89.393,61
35.173,36

84.930,51
38.015,19

80.603,51
33.549,85

114.910,03

152.343,87

108.589,02

130.073,61

1.237,81
255.514,03

8.453,55
285.364,39

580,25
232.114,97

7.933,76
252.160,73

Η επιβάρυνση για τη χρήση έχει περιληφθεί στα έξοδα προσωπικού στις κάτωθι κατηγορίες του
λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσεως:

Ο Όµιλος

Κόστος παραγωγής
Έξοδα διάθεσης
Έξοδα διοίκηση
Σύνολο

Η Εταιρεία

31-12-2007

31-12-2006

31-12-2007

31-12-2006

9.038,32
158.153,19
88.322,52
255.514,03

-175.284,87
110.079,52
285.364,39

5.723,67
144.459,64
81.931,66
232.114,97

-161.860,38
90.300,37
252.160,75
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19. Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Οι λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις αναλύονται ως ακολούθως:
ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισµούς
Προκαταβολές πελατών
Μερίσµατα πληρωτέα
Πιστωτές διάφοροι
Υποχρεώσεις από φόρους–τέλη (πλην του
φόρου εισοδήµατος)
Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων

Ο Όµιλος
31-12-2007
31-12-2006
426.573,47
322.113,81
329.672,53
416.470,35
25.794,24
27.763,88
202.254,32
231.560,61
463.751,97
1.448.046,53

Η Εταιρεία
31-12-2007
31-12-2006
318.057,32
264.634,02
191.772,97
208.037,30
25.794,24
27.763,88
123.949,18
140.383,95

537.334,41
1.535.243,06

212.172,97
871.746,68

270.013,02
910.832,17

20. Μετοχικό κεφάλαιο
Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε € 8.178.804,40 και διαιρείται σε 13.191.620 κοινές
ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,62 € η κάθε µετοχή. Όλες οι µετοχές που έχουν εκδοθεί έχουν
εξοφληθεί πλήρως.
Ίδιες µετοχές
Η µητρική εταιρεία κατά την περίοδο 19/4/2004 – 22/3/2005 απέκτησε από αγορά ίδιες µετοχές που
ανέρχονταν στο ποσό των 167.430 µετοχών µε συνολικό κόστος αγοράς 282.920,30 €. Στη χρήση 2007
εκποιήθηκαν όλες οι ίδιες µετοχές που κατείχε η εταιρεία (167.430) µε συνολική αξία πώλησης
237.258,44 €. Η ζηµία που προέκυψε 45.661,86 € µεταφέρθηκε στο λογαριασµό «Αποτελέσµατα εις
νέον».

21. Λοιπά αποθεµατικά
Τα λοιπά αποθεµατικά αναλύονται ως ακολούθως:
ποσά εκφρασµένα σε ευρώ
Του Οµίλου
Τακτικό
αποθεµατικό

Υπόλοιπο την 1-1-2007
Σχηµατισµός αποθεµατικών
από διάθεση κερδών
Υπόλοιπο την 31-12-2007

Ειδικά
αποθεµατικά

Έκτακτα
αποθεµατικά

970.000,00

1.826.727,22

--

Αφορολόγητα
αποθεµατικά
ειδικών
διατάξεων και
νόµων
1.964.458,61

80.000,00
1.050.000,00

-1.826.727,22

---

-1.964.458,61
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80.000,00
4.841.185,83
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Τακτικό
αποθεµατικό

Υπόλοιπο την 1-1-2006
Σχηµατισµός αποθεµατικών
από διάθεση κερδών
Μεταφορά
για
ειδικούς
σκοπούς
Μεταβολή
λόγω
µη
ενοποίησης της ΚΟΡΜΟΣ
∆ΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε.Β.Ε.
Υπόλοιπο την 31-12-2006

Ειδικά
αποθεµατικά

Έκτακτα
αποθεµατικά

922.490,00

586.941,00

1.239.786,22

Αφορολόγητα
αποθεµατικά
ειδικών
διατάξεων και
νόµων
1.964.458,61

50.000,00

--

--

--

50.000,00

--

1.239.786,22

(1.239.786,22)

--

--

(2.490,00)
970.000,00

-1.826.727,22

---

-1.964.458,61

(2.490,00)
4.761.185,83

Σύνολο

4.713.675,83

ποσά εκφρασµένα σε ευρώ
Της Εταιρείας
Τακτικό
αποθεµατικό

Υπόλοιπο την 1-1-2007
Σχηµατισµός αποθεµατικών
από διάθεση κερδών
Υπόλοιπο την 31-12-2007

970.000,00

1.826.727,22

--

Αφορολόγητα
αποθεµατικά
ειδικών
διατάξεων και
νόµων
1.964.458,61

80.000,00
1.050.000,00

-1.826.727,22

---

-1.964.458,61

Τακτικό
αποθεµατικό

Υπόλοιπο την 1-1-2006
Σχηµατισµός αποθεµατικών
από διάθεση κερδών
Μεταφορά
για
ειδικούς
σκοπούς
Υπόλοιπο την 31-12-2006

Ειδικά
αποθεµατικά

Ειδικά
αποθεµατικά

Έκτακτα
αποθεµατικά

Έκτακτα
αποθεµατικά

Σύνολο

4.761.185,83
80.000,00
4.841.185,83

920.000,00

586.941,00

1.239.786,22

Αφορολόγητα
αποθεµατικά
ειδικών
διατάξεων και
νόµων
1.964.458,61

50.000,00

--

--

--

50.000,00

-970.000,00

1.239.786,22
1.826.727,22

(1.239.786,22)
--

-1.964.458,61

-4.761.185,83

Σύνολο

4.711.185,83

Τα ειδικά αποθεµατικά έχουν σχηµατιστεί για την κάλυψη ίδιας συµµετοχής της µητρικής εταιρείας για τις
επενδύσεις:
α) Εκσυγχρονισµού του εργοστασίου παραγωγής αντικολλητικών σκευών στα Οινόφυτα Βοιωτίας, που
έχει υπαχθεί στο Ν. 2601/98, ποσό 586.941,00 €.
β) Του υπό κατασκευή κέντρου LOGISTICS στα Οινόφυτα Βοιωτίας, η οποία επένδυση έχει υπαχθεί
στον αναπτυξιακό νόµο 3299/2004, ποσό 1.239.786,22 €.
Τα Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων και νόµων σύµφωνα µε την Ελληνική φορολογική
νοµοθεσία εξαιρούνται του φόρου εισοδήµατος υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα διανεµηθούν στους
µετόχους. Ο Όµιλος δεν προτίθεται να διανείµει τα αποθεµατικά αυτά και εποµένως δεν έχει προβεί σε
υπολογισµό φόρου εισοδήµατος. ∆ιανοµή των αποθεµατικών αυτών µπορεί να πραγµατοποιηθεί
ύστερα από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.
Στα ανωτέρω αποθεµατικά περιλαµβάνονται αποθεµατικά που έχουν σχηµατισθεί από µητρική εταιρεία
κατ’ εφαρµογή του άρθρου 2 του Ν. 3220/2004 ποσού € 610.000,00. Σύµφωνα µε τον Ν. 3614/2007 η
εταιρεία υπέβαλε στη ∆ΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ σχετική συµπληρωµατική δήλωση φορολογίας
εισοδήµατος για την ανάκτηση του φόρου, του ειδικού αφορολόγητου αποθεµατικού του Ν. 3220/2004
και δεν προέκυψε φόρος για καταβολή.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ∆. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε.
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22. Μερίσµατα
Από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 21/6/2007 αποφασίσθηκε η διανοµή µερίσµατος από τα
κέρδη χρήσεως 2006 το ποσό των € 540.856,42 ή € 0,041 ανά µετοχή. Η πρόταση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα είναι η διανοµή µερίσµατος από τα κέρδη
χρήσεως 2006 ποσού 0,046 ευρώ ανά µετοχή.

23. Ανάλυση κύκλου εργασιών (Πωλήσεων)
Οι πωλήσεις αναλύονται ως ακολούθως:
ποσά εκφρασµένα σε ευρώ
Του Οµίλου
Πωλήσεις
στο
εσωτερικό
Πωλήσεις
εµπορευµάτων
Πωλήσεις
προϊόντων
Παροχή
υπηρεσιών
Πωλήσεις
λοιπών
αποθεµάτων
Συνολικές
Πωλήσεις

Περιόδου 1/1/-31/12/2007
Πωλήσεις
Σύνολο
στο
Πωλήσεων
εξωτερικό

Πωλήσεις
στο
εσωτερικό

Περιόδου 1/1-31/12/2006
Πωλήσεις
Σύνολο
στο
Πωλήσεων
εξωτερικό

52.992.702,09

9.817.290,20

62.809.992,29

45.318.127,39

5.858.693,92

51.176.821,31

3.049.376,49

1.416.490,23

4.465.866,72

3.120.545,11

1.156.139,17

4.276.684,28

476.755,20

--

476.755,20

270.171,43

--

270.171,43

66.894,22

--

66.894,22

66.478,85

--

66.478,85

56.585.728,00

11.233.780,43

67.819.508,43

48.775.322,78

7.014.833,09

55.790.155,87

Της Εταιρείας
Πωλήσεις
στο
εσωτερικό
Πωλήσεις
εµπορευµάτων
Πωλήσεις
προϊόντων
Πωλήσεις
λοιπών
αποθεµάτων
Συνολικές
Πωλήσεις

Περιόδου 1/1/-31/12/2007
Πωλήσεις
Σύνολο
στο
Πωλήσεων
εξωτερικό

Πωλήσεις
στο
εσωτερικό

Περιόδου 1/1-31/12/2006
Πωλήσεις
Σύνολο
στο
Πωλήσεων
εξωτερικό

40.627.485,64

1.628.385,54

42.255.871,18

37.351.502,76

1.683.631,78

39.035.134,54

3.049.376,49

1.416.490,23

4.465.866,72

3.120.545,11

1.156.139,17

4.276.684,28

66.894,22

--

66.894,22

66.478,85

--

66.478,85

43.743.756,35

3.044.875,77

46.788.632,12

40.538.526,72

2.839.770,95

43.378.297,67
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24. Άλλα έσοδα
Τα άλλα έσοδα αναλύονται ως ακολούθως:
ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

Έσοδα από ενοίκια
Πιστωτικές συναλ/κές διαφορές
Επιχορηγήσεις για εκπαίδευση προσωπικού
Αναλογούσες στην χρήση επιχορηγήσεις
παγίων στοιχείων
Έσοδα από συµµετοχή σε διαφηµιστικές
δαπάνες
Λοιπά
Σύνολα άλλων εσόδων

Ο Όµιλος
1/1-31/12/2007
1/1-31/12/2006
--316.285,08
379.915,50
-15.000,00

Η Εταιρεία
1/1-31/12/2007
1/1-31/12/2006
225.173,29
205.652,49
22.947,15
120.410,42
-15.000,00

129.337,49

141.896,84

28.792,90

28.792,90

282.891,14
428.428,87
1.156.942,58

95.249,99
496.784,77
1.128.847,10

8.600,84
125.897,46
411.411,64

40.615,59
311.382,93
721.854,33

25. Λειτουργικά έξοδα
Τα λειτουργικά έξοδα αναλύονται ως ακολούθως:
ποσά εκφρασµένα σε ευρώ
Του Οµίλου 1/1-31/12/2007

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
Αµοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
∆ιάφορα έξοδα
Αποσβέσεις
Χρεωστικές συν/κες διαφορές
Προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες
Λοιπά έξοδα
Σύνολο λειτουργικών εξόδων

Έξοδα
διοίκησης
3.089.521,01
530.402,05
675.495,03
595.819,23
287.799,56
--108.395,78
5.287.432,66

Έξοδα
διάθεσης
5.433.950,44
58.755,66
2.162.269,97
4.709.823,32
581.334,61
--212.058,97
13.158.192,97

Άλλα έξοδα
εκµετάλλευσης
---151.557,94
-317.973,79
403.383,90
54.796,23
927.711,86

Σύνολο
8.523.471,45
589.157,71
2.837.765,00
5.457.200,49
869.134,17
317.973,79
403.383,90
375.250,98
19.373.337,49

Έξοδα
διοίκησης
2.436.493,64
457.505,55
533.183,22
605.742,85
276.222,77
--143.178,47
4.452.326,50

Έξοδα
διάθεσης
4.892.986,28
49.726,39
1.710.448,00
3.755.374,18
525.993,39
--188.408,65
11.122.936,89

Άλλα έξοδα
εκµετάλλευσης
-----104.617,92
671.649,56
317.078,47
1.093.345,95

Σύνολο
7.329.479,92
507.231,94
2.243.631,22
4.361.117,03
802.216,16
104.617,92
671.649,56
648.665,59
16.668.609,34

Του Οµίλου 1/1-31/12/2006

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
Αµοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
∆ιάφορα έξοδα
Αποσβέσεις
Χρεωστικές συν/κες διαφορές
Προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες
Λοιπά έξοδα
Σύνολο λειτουργικών εξόδων
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Της Εταιρείας 1/1-31/12/2007

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
Αµοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
∆ιάφορα έξοδα
Αποσβέσεις
Χρεωστικές συν/κες διαφορές
Προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες
Λοιπά έξοδα
Σύνολο λειτουργικών εξόδων

Έξοδα
διοίκησης
2.262.729,50
388.675,66
322.913,90
445.738,94
213.235,08
--45.699,91
3.678.992,99

Έξοδα
διάθεσης
4.294.823,17
51.014,35
1.150.651,05
3.224.478,90
414.317,58
--185.671,96
9.320.957,01

Άλλα έξοδα
εκµετάλλευσης
---151.557,94
-66.408,74
200.000,00
77.696,74
495.663,42

Σύνολο
6.557.552,67
439.690,01
1.473.564,95
3.821.775,78
627.552,66
66.408,74
200.000,00
309.068,61
13.495.613,42

Έξοδα
διοίκησης
2.122.383,19
312.886,98
285.437,74
408.298,43
209.871,83
--82.018,23
3.420.896,40

Έξοδα
διάθεσης
3.818.667,04
41.806,39
1.128.405,93
2.860.361,53
418.200,22
--177.177,24
8.444.618,35

Άλλα έξοδα
εκµετάλλευσης
-----13.580,69
200.000,00
250.495,27
464.075,96

Σύνολο
5.941.050,23
354.693,37
1.413.843,67
3.268.659,96
628.072,05
13.580,69
200.000,00
509.690,74
12.329.590,71

Της Εταιρείας 1/1-31/12/2006

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
Αµοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
∆ιάφορα έξοδα
Αποσβέσεις
Χρεωστικές συν/κες διαφορές
Προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες
Λοιπά έξοδα
Σύνολο λειτουργικών εξόδων

Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού είναι:
Ο Όµιλος

Άτοµα

Η Εταιρεία

31-12-2007

31-12-2006

31-12-2007

31-12-2006

319

278

211

205

26. Χρηµατοοικονοµικά έξοδα
Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα αναλύονται ως ακολούθως:
ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

Τόκοι οµολογιακών δανείων
Τόκοι βραχυπρόθεσµων δανείων
Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα
Ζηµία από αποτίµηση παραγώγων
χρηµατοοικονοµικών προϊόντων
Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εξόδων

Ο Όµιλος
1/1-31/12/2007
1/1-31/12/2006
1.137.231,65
672.052,26
627.073,25
603.414,81
137.999,32
136.556,06
525.716,15
2.428.020,37

-1.412.023,12
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Η Εταιρεία
1/1-31/12/2007
1/1-31/12/2006
927.157,34
633.197,19
176.964,34
206.461,48
48.846,47
42.982,97
291.488,25
1.444.456,40

-882.641,64

45

27. Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα
Ο Όµιλος
1/1-31/12/2007

Προθεσµιακές
συµβάσεις
συναλλάγµατος
(forwards)
Ποσά που καταχωρήθηκαν στα αποτελέσµατα
ως έσοδο ή (έξοδο)
Ονοµαστική αξία συµβάσεων συναλλάγµατος
(Forwards) ( σε USD)

Η Εταιρεία

1/1-31/12/2006

1/1-31/12/2007

1/1-31/12/2006

525.716,15

--

291.488,25

--

(525.716,15)

--

(291.488,25)

--

12.100.000,00

--

6.950.000,00

--

28. Κέρδη ανά µετοχή
Ο υπολογισµός των βασικών κερδών ανά µετοχή βασίζεται στις ακόλουθες πληροφορίες:
ποσά εκφρασµένα σε ευρώ
Ο Όµιλος
1/1-31/12/2007

Κέρδη χρήσεως µετά την φορολογία ως
κατάσταση αποτελεσµάτων
Μέσος σταθµισµένος αριθµός κοινών µετοχών
για τους σκοπούς των βασικών κερδών ανά
µετοχή
Κέρδος ανά µετοχή

Η Εταιρεία

1/1-31/12/2006

1/1-31/12/2007

1/1-31/12/2006

2.913.332,90

1.257.375,55

1.805.089,00

1.337.529,53

13.146.118
0,222

13.024.190
0,097

13.146.118
0,137

13.024.190
0,103

Οι µεσοσταθµικοί αριθµοί µετοχών έχουν αναπροσαρµοσθεί µε την εξαγορά και την εκποίηση των ιδίων
µετοχών που κατέχονται από την εταιρεία.
29. Πληροφορίες κατά τοµέα
Πρωτεύων τύπος πληροφόρησης κατά τοµέα είναι οι επιχειρησιακοί τοµείς:
Στοιχεία κατά κύριο επιχειρησιακό τοµέα της 31/12/2007
ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

Πωλήσεις σε τρίτους
Εσωτερικές πωλήσεις
Σύνολο
Αποτ/µα τοµέα
Έξοδα που δεν έχουν
κατανεµηθεί
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα
Κέρδη προ φόρων

Εµπορικός τοµέας
Είδη οικιακής χρήσης
Κλιµατισµός
52.083.180,21
11.270.461,50
1.016.216,11
109.754,63
53.099.396,32
11.380.216,13
8.927.389,49

980.884,99

Μεταποιητικός
τοµέας
4.465.866,72
-4.465.866,72

Απαλείψεις
-(1.125.970,74)
(1.125.970,74)

349.005,88

Ενοποιηµένα

67.819.508,43
10.257.280,36
(4.940.752,87)
(1.708.818,88)
3.607.708,61

Άλλες πληροφορίες
Σύνολο Ενεργητικού

50.261.306,42

10.147.971,23

5.950.590,52

--

66.359.868,17

Σύνολο υποχρεώσεων
Αγορές παγίων
Αποσβέσεις

32.827.341,93
1.215.485,43
883.673,46

10.608.681,50
379,19
15.466,28

2.552.254,49
8.450,03
298.148,76

--

45.988.277,92
1.224.314,65
1.197.288,50
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Στοιχεία κατά κύριο επιχειρησιακό τοµέα της 31/12/2006
ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

Πωλήσεις σε τρίτους
Εσωτερικές πωλήσεις
Σύνολο

Εµπορικός τοµέας
Είδη οικιακής χρήσης
Κλιµατισµός
45.087.352,64
6.724.157,42
1.671.396,76
1.912,86
46.758.749,37
6.726.070,28

Αποτ/µα τοµέα
Έξοδα που δεν έχουν
κατανεµηθεί
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα
Κέρδη προ φόρων

7.284.137,59

(98.902,00)

Μεταποιητικός
τοµέας
3.978.645,81
-3.978.645,81

Απαλείψεις
-(1.673.309,59)
(1.673.309,59)

298.459,67

Ενοποιηµένα

55.790.155,87
7.483.695,26
(4.144.069,19)
(1.028.531,68)
2.311.094,39

Άλλες πληροφορίες
Σύνολο Ενεργητικού

44.559.044,08

8.035.700,93

6.011.560,83

--

58.606.305,84

Σύνολο υποχρεώσεων
Αγορές παγίων
Αποσβέσεις

28.880.219,46
439.362,81
821.891,58

9.518.610,39
6.000,00
15.769,90

2.425.211,83
7.000,00
315.489,76

--

40.824.041,68
452.362,81
1.153.151,24

Στον επιχειρησιακό τοµέα του κλιµατισµού υπάρχει έντονη εποχικότητα στους µήνες Μάιος - Αύγουστος,
όπου πραγµατοποιείται περίπου το 68% των συνολικών πωλήσεων.

30. Λειτουργικές µισθώσεις
Ο Όµιλος ως µισθωτής έχει προβεί σε µισθωτήρια συµφωνητικά, που αντιπροσωπεύουν µισθώµατα για
κτιριακές εγκαταστάσεις που χρησιµοποιεί. Οι συµβάσεις µίσθωσης καταρτίζονται συνήθως για πέραν
των εννέα ετών. Οι οικονοµικές δεσµεύσεις από τις µισθώσεις αυτές αναλύονται ως ακολούθως:
ποσά εκφρασµένα σε ευρώ
Ο Όµιλος
31-12-2007
31-12-2006
Μισθώµατα που αναγνωρίσθηκαν
ως έξοδα της χρήσεως

825.370,98

751.059,45

Η Εταιρεία
31-12-2007
31-12-2006
370.100,00

367.550,00

Κατά την ηµεροµηνία σύνταξης του ισολογισµού οι αναληφθείσες δεσµεύσεις από συµβάσεις
λειτουργικών µισθώσεων είναι πληρωτέες ως εξής:
ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

Εντός του επόµενου έτους
Από δεύτερο έως πέµπτο έτος
Μετά το πέµπτο έτος
Σύνολο

Ο Όµιλος
31-12-2007
31-12-2006
925.876,77
740.443,28
2.894.676,62
2.944.439,86
1.125.822,66
1.630.540,00
4.946.376,05
5.315.423,14

Η Εταιρεία
31-12-2007
31-12-2006
307.702,50
370.100,00
893.597,37
1.566.790,00
57.881,25
589.900,00
1.259.181,12
2.526.790,00
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31. Συναλλαγές µεταξύ συνδεδεµένων µέσων
Οι συναλλαγές µεταξύ της εταιρείας και των θυγατρικών της έχουν απαλειφθεί κατά την ενοποίηση.
Οι συναλλαγές της εταιρείας προς και από συνδεδεµένα µέρη αναλύονται ως ακολούθως:
ποσά εκφρασµένα σε ευρώ
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2007
Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
προς Θυγατρικές
προς Λοιπά συνδεδεµένα µέρη
Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
από Θυγατρικές
από Λοιπά συνδεδεµένα µέρη

Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών
στελεχών και µέλη της διοίκησης
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και
µέλη της διοίκησης
Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και
µέλη της διοίκησης

31/12/2006

31/12/2007

31/12/2006

----

----

700.180,10
-700.180,10

1.293.900,42
-1.293.900,42

-377.990,00
377.990,00

-366.020,00
366.020,00

343.927,95
370.100,00
714.027,95

261.033,94
358.550,00
619.583,94

----

----

6.110.494,75
-6.110.494,75

6.157.211,93
-6.157.211,93

-30.785,47
30.785,47

-41.359,44
41.359,44

12.379,48
30.785,47
43.164,95

29.683,52
37.060,04
66.743,56

747.251,16

746.335,70

647.708,61

610.432,93

Απαιτήσεις
από Θυγατρικές
από Λοιπά συνδεδεµένα µέρη
Υποχρεώσεις
προς Θυγατρικές
προς Λοιπά συνδεδεµένα µέρη

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

-21.900,77

-9.726,43

-19.425,77

-5.679,43

Οι πωλήσεις και οι αγορές µε τα συνδεδεµένα µέρη που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα γίνονται µε
τις συνήθεις τιµές που ισχύουν για τα µη συνδεδεµένα µέρη. Σε περιπτώσεις όπου οι θυγατρικές
εταιρείες εξωτερικού για αγορές εµπορευµάτων που δεν µπορούν να εξασφαλίσουν ίδιους µε την
µητρική εταιρεία όρους τιµολογιακής και πιστοληπτικής πολιτικής, οι αγορές αυτές πραγµατοποιούνται
από την µητρική εταιρεία και επανατιµολογούνται προς τις θυγατρικές στο κόστος αγοράς µε
προσαύξησης 10% περίπου.
Οι απαιτήσεις από τα συνδεδεµένα µέρη είναι εισπράξιµες.
Η µητρική εταιρεία έχει δώσει εγγυήσεις προς τρίτους για λογαριασµό των θυγατρικών της εταιρειών
προς εξασφάλιση υποχρεώσεων τους, ποσού ευρώ 14.150.000,00.
32. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικών κινδύνων
α) ∆ιαχείριση κινδύνων κεφαλαίου
Ο Όµιλος διαχειρίζεται τα κεφάλαιά του έτσι ώστε να διασφαλίσει ότι οι εταιρείες του Οµίλου θα
εξακολουθήσουν να είναι βιώσιµες για να είναι σε θέση να προσφέρει αποδόσεις στους µετόχους, µέσω
της βελτιστοποίησης της σχέσης δανεισµού προς τα ίδια κεφάλαια. Η κεφαλαιακή διάρθρωση του
Οµίλου αποτελείται από ίδια κεφάλαια, από δανεισµό όπως αναφέρεται στις σηµειώσεις 12 και 13, από
χρηµατικά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα.
Τα ίδια κεφάλαια περιλαµβάνουν το µετοχικό κεφάλαιο, τα αποθεµατικά από έκδοση µετοχών υπέρ το
άρτιο, τα διάφορα αποθεµατικά και τα υπόλοιπο εις νέον.
Η ∆ιοίκηση του Οµίλου παρακολουθεί την κεφαλαιακή διάρθρωση του Οµίλου σε συνεχή βάση.
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Πρόθεση του Οµίλου είναι να διατηρεί την κεφαλαιακή δοµή σε αποδεκτή σχέση καθαρού χρέους προς
ίδια κεφάλαια, µέσω της µερισµατικής πολιτικής, της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου και του
τραπεζικού δανεισµού.
Σχέση καθαρού χρέους προς τα ίδια κεφάλαια
Η σχέση αυτή έχει ως ακολούθως:
ποσά εκφρασµένα σε ευρώ
Ο Όµιλος
31/12/2007

31/12/2006

Η Εταιρεία
31/12/2007
31/12/2006

Οµολογιακά δάνεια
∆άνεια τραπεζών
Μείον: Χρηµατικά διαθέσιµα & ταµιακά
ισοδύναµα
Καθαρό χρέος

17.602.052,38
13.959.848,52

19.130.649,85
7.940.445,60

15.633.548,17
4.799.172,62

18.119.687,78
--

(1.608.194,66)
29.953.706,24

(631.243,24)
26.439.852,21

(151.816,71)
20.280.904,08

(221.850,20)
17.897.837,58

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

20.371.590,25

17.782.264,16

25.379.525,95

23.878.034,93

Σχέση καθαρού χρέους προς τα ίδια
κεφάλαια

1,47

1,49

0,80

0,75

β) Κίνδυνος επιτοκίων
Τα έσοδα του Οµίλου και της εταιρείας καθώς και οι λειτουργικές ταµειακές ροές είναι γενικά
ανεξάρτητες από τις διακυµάνσεις επιτοκίων στην αγορά διότι ο Όµιλος δεν διαθέτει άλλα έντοκα
περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού εκτός από βραχυπρόθεσµες προθεσµιακές καταθέσεις.
Η έκθεση σε κινδύνους οι οποίοι οφείλονται σε διακύµανση επιτοκίων επί των δανειακών υποχρεώσεων
περιορίζεται ως κίνδυνος ταµειακών ροών από µεταβολές στα κυµαινόµενα επιτόκια.
Για την µείωση του κινδύνου από τις διακυµάνσεις των επιτοκίων ο Όµιλος έχει πρόσβαση σε
σηµαντικές εγχώριες και ξένες κεφαλαιαγορές και είναι σε θέση να επιτύχει ιδιαίτερα ανταγωνιστικά
επιτόκια και όρους δανεισµού που οι συµβατικές ηµεροµηνίες αλλαγής αυτών δεν ξεπερνούν τους 6
µήνες.
Εάν τα υφιστάµενα επιτόκια ήταν 50 µονάδες βάσης υψηλότερα ή χαµηλότερα, κρατώντας σταθερές τις
υπόλοιπες µεταβλητές, για την χρήση που έληξε την 31/12/2007, το κέρδος θα µειώνονταν ή θα
αυξάνονταν αντίστοιχα κατά περίπτωση για τον Όµιλο περίπου € 150.968,41 ενώ για την εταιρεία
περίπου € 101.384,55.
γ) Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος του Οµίλου αφορά κυρίως τις απαιτήσεις από πελάτες γιατί τα διαθέσιµα του
Οµίλου είναι κατατεθειµένα σε γνωστές και φερέγγυες τράπεζες.
Οι απαιτήσεις από πελάτες προέρχονται από ένα εκτεταµένο πελατολόγιο και κανείς από τους πελάτες
δεν καλύπτει σηµαντικό ποσοστό επί των συνολικών απαιτήσεων. Για την µείωση του κινδύνου αυτού ο
Όµιλος έχει θεσµοθετήσει κανόνες πιστωτικού ελέγχου που περιλαµβάνουν, πιστωτικά όρια για κάθε
πελάτη ανάλογα µε την φερεγγυότητα του, τον τρόπο και τις ηµέρες είσπραξης των πιστώσεων. Με
ειδική µηχανογραφική εφαρµογή και µέσω άλλων πληροφοριών παρακολουθεί διαρκώς την
χρηµατοοικονοµική κατάσταση των πελατών.
Κατά την διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου 1/1-31/12/2007 δεν υπήρξαν σηµαντικές καθυστερήσεις
στις εισπράξεις των πιστώσεων προς τους πελάτες και η διοίκηση εκτίµησε ότι δεν υπήρχαν ουσιαστικοί
πιστωτικοί κίνδυνοι για τον Όµιλο που δεν καλύφθηκαν από προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις.
δ) Κίνδυνος ρευστότητας
Η διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται µε τον κατάλληλο συνδυασµό χρηµατικών διαθεσίµων και
εγκεκριµένων ορίων τραπεζικών πιστώσεων χρησιµοποιηµένων ή όχι.
Λόγω της δυναµικότητας των εταιρειών του Οµίλου, ο Όµιλος διαθέτει επαρκείς και άµεσα διαθέσιµες
πηγές χρηµατοδότησης έχοντας εξασφαλίσει ικανοποιητικά όρια τραπεζικών πιστώσεων.
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ε) Κίνδυνος συναλλάγµατος
Για την εταιρεία και τις θυγατρικές εσωτερικού οι δανειακές υποχρεώσεις είναι στο λειτουργικό νόµισµα
(ευρώ) και δεν υφίσταται συναλλαγµατικός κίνδυνος.
Για τις θυγατρικές εξωτερικού όπου το λειτουργικό τους νόµισµα είναι για µεν την YALCO HUNGARY
KFT το φιορίνι Ουγγαρίας για δε την S.C. YALCO ROMANIA SRL το RON. Οι δανειακές υποχρεώσεις
των θυγατρικών εξωτερικού είναι σε ευρώ.
Άλλοι κίνδυνοι από τις διακυµάνσεις των ισοτιµιών των νοµισµάτων υφίστανται κυρίως από εµπορικές
συναλλαγές σε ξένο νόµισµα που αφορούν εισαγωγές αγαθών από χώρες του εξωτερικού και κυρίως σε
(USD) δολάρια Αµερικής. Οι συναλλαγές αυτές έχουν βραχυπρόθεσµο χρονικό χαρακτήρα µε
αποτέλεσµα να είναι περιορισµένος ο συναλλαγµατικός κίνδυνος. Μεγάλες διακυµάνσεις των ξένων
νοµισµάτων λαµβάνονται υπ’ όψιν στην διαµόρφωση των τιµών πώλησης των αγαθών ώστε να µην
επηρεάζονται τα κέρδη του Οµίλου. Επί πλέον όταν η ∆ιοίκηση κρίνει σκόπιµο προβαίνει σε
προθεσµιακές πράξεις συναλλάγµατος.

στ) Κίνδυνος από µεταβολές σε τιµές
Ο Όµιλος εκτίθεται σε κινδύνους από τις µεταβολές των τιµών των εµπορευµάτων και των πρώτων
υλών. Μεγάλες διακυµάνσεις στις τιµές των αγαθών που αγοράζονται από τον Όµιλο λαµβάνονται υπ’
όψιν στην διαµόρφωση των τιµών πώλησης, ώστε να µην επηρεάζονται τα κέρδη του Οµίλου.

33. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις και δεσµεύσεις
∆εν υπάρχουν σηµαντικές επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές και αποφάσεις δικαστικών ή διοικητικών
οργάνων που να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση η λειτουργία της εταιρείας.
34. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία σύνταξης του ισολογισµού
Μέχρι και την ηµεροµηνία σύνταξης του οικονοµικών καταστάσεων δεν έχει συµβεί κάποιο γεγονός το
οποίο να επηρεάσει την οικονοµική διάρθρωση ή την επιχειρηµατική πορεία του Οµίλου την 31/12/2007.
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