ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 8349/06/Β/86/02

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 31η ∆εκεµβρίου 2012
Σύµφωνα µε το
Άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 και τις εκδοθείσες σχετικές Αποφάσεις
του ∆.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΜΑΡΤΙΟΣ 2013

1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
∆ηλώσεις εκπροσώπων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

3

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Ετήσια έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Ετήσια έκθεση ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

16

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις

18

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Πληροφορίες άρθρου 10 Ν. 3401/2005 που δηµοσιεύθηκαν από την εταιρεία κατά τη χρήση 2012 61

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
∆ιαδικτυακός τόπος ανάρτησης της ετήσιας οικονοµικής έκθεσης

63

Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης 01.01.2012-31.12.2012

2

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
∆ηλώσεις εκπροσώπων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρ. 4 του
Ν. 3556/2007.
Οι παρακάτω υπογράφοντες :
• ∆ηµήτριος Σ. Κωνσταντίνου
Πρόεδρος του ∆.Σ.
• Σωκράτης ∆. Κωνσταντίνου
∆/νων Σύµβουλος
• Γεώργιος Α. Μακρής
Μέλος του ∆.Σ. ειδικά ορισθείς από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
Όλοι µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Σ.∆.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. «YALCO»
δηλώνουµε και βεβαιώνουµε µε την παρούσα ότι εξ όσων γνωρίζουµε :
α. Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας περιόδου 01.01.201231.12.2012(εταιρικές και ενοποιηµένες) καταρτίστηκαν σύµφωνα µε τα ισχύοντα
λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του Ενεργητικού και
Παθητικού, την Καθαρή Θέση και τα Αποτελέσµατα χρήσης της εταιρείας καθώς και
των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση εκλαµβανοµένων ως
σύνολο και
β. Η έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την
εξέλιξη, τις επιδόσεις και την θέση της εταιρείας, καθώς και των επιχειρήσεων που
περιλαµβάνονται
στην
ενοποίηση
εκλαµβανοµένων
ως
σύνολο,
συµπεριλαµβανοµένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων
που αντιµετωπίζουν.

Κηφισιά, 21 Μαρτίου 2013

∆ηµήτρης Σ. Κωνσταντίνου
Πρόεδρος ∆.Σ.
Α∆Τ ΑΗ 582847

Σωκράτης ∆. Κωνσταντίνου
∆/νων Σύµβουλος
Α∆Τ ΑΚ 031283

Γεώργιος Α. Μακρής
Μέλος ∆.Σ.
Α∆Τ ΑΕ 565615
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Α. Ετήσια Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τη χρήση 01.01.2012 - 31.12.2012
Η παρούσα έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αναφέρεται στην εταιρική χρήση του 2012
(01.01.2012-31.12.2012) συντάχθηκε και είναι εναρµονισµένη µε τις σχετικές διατάξεις τόσο
του Ν. 2190/1920, άρθρο 107 παρ. 3 δεδοµένου ότι η Εταιρεία καταρτίζει ενοποιηµένες
οικονοµικές καταστάσεις, όσο και του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007 αλλά και των σχετικών
αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που εκδόθηκαν σε εφαρµογή του Νόµου και
κυρίως της Απόφασης 7/448/11.10.2007.
Η παρούσα έκθεση περιλαµβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για την οικονοµική
κατάσταση της Εταιρείας, λαµβανοµένου δε υπ’ όψη ότι η Εταιρεία συντάσσει ενοποιηµένες
οικονοµικές καταστάσεις, η έκθεση αυτή είναι ενιαία και αφορά τα ενοποιηµένα οικονοµικά
στοιχεία της Εταιρείας και των επιχειρήσεων που ενοποιούνται µε ιδιαίτερη αναφορά στα
επιµέρους στοιχεία των επιχειρήσεων, όπου είναι αναγκαίο για πληρέστερη πληροφόρηση.
Στον Όµιλο YALCO και κατ’ επέκταση στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις
περιλαµβάνονται εκτός της εταιρείας ΣΩΚΡΑΤΗΣ ∆.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. και οι
ακόλουθες θυγατρικές εταιρείες:
α) ROTA LOGISTICS Α.Ε., µε έδρα το ∆ήµο ∆έλτα Θεσσαλονίκης και µε ποσοστό συµµετοχής
92,70%.
β) S.C. YALCO ROMANIA SRL, µε έδρα το Βουκουρέστι Ρουµανίας και µε ποσοστό συµµετοχής
100%.
Ακολουθούν οι επιµέρους ενότητες της έκθεσης:
1. Εξέλιξη και Επιδόσεις Χρήσης
Κατά την κλειόµενη χρήση 2012 τα οικονοµικά µεγέθη του Οµίλου και της Εταιρείας
παρουσίασαν τις πιο κάτω εξελίξεις σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση 2011.

α)

ΟΜΙΛΟΣ
(000 €)
Πωλήσεις
Μικτά Κέρδη
Κέρδη / (Ζηµιές) προ φόρων
Κέρδη / (Ζηµιές) µετά από φόρους

2012
28.254
9.432
(6.247)
(6.353)

2011
36.721
13.369
(5.601)
(5.709)

Μεταβολή %
-23,06
-29.45
11,53
11,28

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(000 €)
Πωλήσεις
Μικτά Κέρδη
Κέρδη / (Ζηµιές) προ φόρων
Κέρδη/ (Ζηµιές) µετά από φόρους

2012
23.629
7.840
(6.627)
(6.735)

2011
31.740
11.533
(5.448)
(5.565)

Μεταβολή %
-25,55
- 32,02
21,64
21,02

Πωλήσεις
Η ύφεση συνεχίστηκε για ένα ακόµα έτος στην Ελλάδα, επηρεάζοντας σηµαντικά κάθε
επιχειρηµατική δραστηριότητα. Η ανεργία στη χώρα συνέχισε την αυξητική της πορεία,
οι επιβαρύνσεις µέσω φόρων επεκτάθηκαν και κατά συνέπεια το διαθέσιµο
καταναλωτικό εισόδηµα συρρικνώθηκε σηµαντικά. Τα είδη µας, παρά το γεγονός ότι
καλύπτουν ευρύ φάσµα επιπέδου τιµών, δεν αποτελούν είδη πρώτης ανάγκης και
κατά συνέπεια είναι άµεσα συνδεδεµένα µε την καταναλωτική δυνατότητα των
πολιτών. Επιπλέον και ο επαγγελµατικός µας εξοπλισµός επηρεάστηκε από το
γεγονός ότι η τουριστική κίνηση το 2012 δεν ήταν στα επιθυµητά επίπεδα. Σε επίπεδο
εταιρείας οι πωλήσεις µειώθηκαν κατά 25,55% στις ευρώ 23.629 χιλ. ενώ σε επίπεδο
Οµίλου οι πωλήσεις διαµορφώθηκαν σε ευρώ 28.254 χιλ. µειωµένες κατά 23,06%.
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β)

Λειτουργικές ∆απάνες
Η διοίκηση του Οµίλου στην προσπάθεια αντιµετώπισης της παρατεταµένης ύφεσης
προχώρησε σε άµεσες κινήσεις περιορισµού των εξόδων διοίκησης και διάθεσης
µειώνοντας τα κατά 22,9% σε επίπεδο εταιρείας και 21,3% σε επίπεδο οµίλου. Οι
µειώσεις θα ήταν µεγαλύτερες αν αφαιρεθούν τα κόστη υλοποίησης της
αναδιοργάνωσης.

γ)

Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα
Η εταιρεία προχώρησε σε αναδιάρθρωση του δανεισµού της µειώνοντας σηµαντικά το
κόστος αυτού. Τα συνολικά έξοδα παρουσίασαν όµως µικρή αύξηση δεδοµένου ότι
περιλαµβάνουν και κάποια κόστη αναδιάρθρωσης, τα οποία όµως δεν θα υπάρξουν
τα επόµενα έτη.

δ)

Αποτελέσµατα
Ο περιορισµός των δαπανών, η αναδιοργάνωση των δανείων, αλλά και οι
προσπάθειες της εταιρείας για ανάπτυξη στο εξωτερικό δεν ήταν επαρκή για να
αντισταθµίσουν το σηµαντικά αρνητικό αντίκτυπο της ελληνικής αγοράς. Οι ζηµίες της
εταιρείας που περιλαµβάνουν και προβλέψεις σηµαντικές εξυγίανσης των απαιτήσεων
της διαµορφώθηκαν σε ευρώ 6.353 χιλ. σε επίπεδο Οµίλου και ευρώ 6.735 χιλ. σε
επίπεδο εταιρείας έναντι ευρώ 5.709 χιλ και ευρώ 5.565 χιλ το 2011.
.

ε)

Χρηµατοοικονοµικοί ∆είκτες
ΟΜΙΛΟΥ
2012
2011

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2012

2011

Κυκλοφορούν Ενεργητικό/
Σύνολο Ενεργητικού

0,62

0,63

0,58

0,60

Πάγιο Ενεργητικό/
Σύνολο Ενεργητικού

0,38

0,37

0,42

0,40

Σύνολο Υποχρεώσεων/
Σύνολο Παθητικού

1,12

0,99

1,13

0,98

Κυκλοφορούν Ενεργητικό/
Βραχ/σµες Υποχρεώσεις

0,62

0,76

0,58

0,73

Μικτά Αποτελέσµατα/
Σύνολο Εσόδων

0,33

0,36

0,33

0,36

2.

Σηµαντικά Γεγονότα
Τα σηµαντικότερα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 2012 ήταν:
- Η συµφωνία αναδιοργάνωσης σε ένα κοινοπρακτικό οµολογιακό δάνειο του
µεγαλύτερου µέρους του δανεισµού της εταιρείας
- Ο σηµαντικός περιορισµός λειτουργικών δαπανών για άλλη µία χρήση
- Ο περαιτέρω εξορθολογισµός του δικτύου λιανικής των καταστηµάτων Habitat και
Ιωνία
- Η περαιτέρω ανάπτυξη της θυγατρικής εταιρεία YALCO Romania
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.
3. Προβλεπόµενη Πορεία και Εξέλιξη κατά τη Χρήση του 2013
Εκτιµάται ότι και το 2013 θα είναι µία δύσκολη χρονιά για την ελληνική αγορά. Το
διαθέσιµο καταναλωτικό εισόδηµα θα περιοριστεί περαιτέρω, ενώ µόνο µέρος των
διαρθρωτικών αλλαγών που προωθούνται θα υλοποιηθεί εντός του έτους. Το 2013 θα
είναι µία ακόµα χρονιά ύφεσης.
Σε αυτό το δύσκολο κοινωνικό-οικονοµικό περιβάλλον στόχος της εταιρείας είναι να
επιβιώσει και να δηµιουργήσει τις σωστές αυτές βάσεις που θα της επιτρέψουν,
βοηθούµενη και από την αντιστροφή του κλίµατος, να επιστρέψει ξανά στην ανάπτυξη
και την κερδοφορία.
Στρατηγικά η εταιρεία µειώνει ή κλείνει την έκθεση της σε τοµείς που είναι ζηµιογόνοι ή
ταµειακά επιβαρυντικοί και επενδύει σε αγορές και τοµείς µε προοπτική. Μέσω της
συµµετοχής της σε εκθέσεις, µε την δηµιουργία νέων ειδών και συλλογών για τις δικές
της µάρκες «Ιωνία» και «Fest», µε την επένδυση σε εξειδικευµένο προσωπικό και την
κατάρτιση συµφωνιών µε συνεργάτες στο εξωτερικό, η εταιρεία προσπαθεί να
αναπτύξει σταδιακά τις εξαγωγές της. Ο τουρισµός αποτελεί τον πρώτο κλάδο που
φαίνεται ότι θα παρουσιάσει τα πρώτα σηµάδια ανάκαµψης, ίσως ακόµα και από το
2013. Επενδύοντας σε δοµές και λειτουργίες, αλλάζοντας τις διαδικασίες προώθησης
και εξυπηρέτησης, προσεγγίζοντας άµεσα υποσχόµενες περιοχές και δηµιουργώντας
ισχυρό δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα, η εταιρεία στοχεύει στην ανάπτυξη του
επαγγελµατικού της κλάδου (HoReCa) αυξάνοντας το µερίδιο αγοράς της, αλλά και τις
πωλήσεις της.
Νέες συνεργασίες, αλλά και καλύτερη ανάπτυξη των υφιστάµενων, στον κλάδο των
Σούπερ Μάρκετ θα δώσουν τη δυνατότητα να διατηρηθούν οι πωλήσεις στο
συγκεκριµένο κανάλι.
Η θυγατρική εταιρεία YALCO Romania συνεχίζει µε υγιή σταθερά βήµατα να
αναπτύσσεται και να παρέχει και πρόσθετη ρευστότητα στην µητρική εταιρεία. Στόχος
είναι η περαιτέρω ανάπτυξη των µαρκών µας «Ιωνία» και «Fest» στην τοπική αγορά,
αλλά και η ανάπτυξη νέων ειδών στα κανάλια που ήδη εξυπηρετούµε.
Προκειµένου να επιτευχθούν τα παραπάνω η εταιρεία θα πρέπει να διασφαλίσει την
απρόσκοπτη τροφοδοσία προϊόντων, να διατηρήσει την εξυπηρέτηση των πελατών
σε υψηλό επίπεδο, να καλύψει µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα κανάλια διανοµής
της και να διασφαλίσει την απαραίτητη ρευστότητα για να τα πετύχει.
Προκειµένου να εξασφαλιστούν τα παραπάνω η εταιρεία έχει καταρτίσει σχετικό
πλάνο πενταετίας το οποίο έχει υποβάλλει στις συνεργαζόµενες τράπεζες,
συνοδευόµενο από την πρόταση αναδιάρθρωσης του Οµίλου λειτουργικά, αλλά και
της συνολικής µορφής χρηµατοδότησης του.
Ήδη προχωράνε οι διεργασίες έγκρισης ή προσαρµογής του πλάνου αυτού, η
αποδοχή του οποίου θα µπορέσει να διασφαλίσει την οµαλή και απρόσκοπτη
λειτουργία της εταιρείας.
Η εταιρεία, σύµφωνα µε τις επιταγές του πενταετούς πλάνου που έχει κατατεθεί,
προχωράει στην άµεση υλοποίηση των προβλεπόµενων ενεργειών του πλάνου
λειτουργικής αναδιάρθρωσης και στις αναγκαίες ενέργειες για την ολοκλήρωση της
αναδιάρθρωσης του συνόλου της χρηµατοδότησης του Οµίλου.
Με την υλοποίηση των παραπάνω και µε την προϋπόθεση της, έστω και σταδιακής
σταθεροποίησης της αγοράς, η εταιρεία θα µπορέσει να παρουσιάσει σταδιακή
βελτίωση των αποτελεσµάτων της.
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4. Κίνδυνοι και Αβεβαιότητες
α) Κίνδυνος Αγορών
Οι εταιρείες του Οµίλου διατηρούν ανά τον κόσµο εκτεταµένο κατάλογο προµηθευτών
και κανείς εξ αυτών δεν συµµετέχει στο συνολικό κύκλο εργασιών µε ποσοστό
µεγαλύτερο του 10%.
β) Πιστωτικός Κίνδυνος
Ο Όµιλος και η Εταιρεία δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο στην χονδρική πώληση
και λιγότερο στη λιανική. Συνεπώς πιθανός πιστωτικός κίνδυνος αφορά αδυναµία
εκπλήρωσης υποχρεώσεων πελατών χονδρικής. Ο Όµιλος διαθέτει οργανωµένο
τµήµα Πιστωτικού Ελέγχου το οποίο αξιοποιεί µε συστηµατικό τρόπο την παρεχόµενη
πληροφόρηση από το µηχανογραφικό σύστηµα, σχετικά µε το µέγεθος και τη χρονική
έκταση των πιστώσεων αλλά και κάθε διαθέσιµο µέσο έγκαιρης και έγκυρης
πληροφόρησης που αφορά την οικονοµική κατάσταση των πελατών του Οµίλου και
παρεµβαίνει µε άµεση πληροφόρηση προς τη ∆ιοίκηση. Παράλληλα µε τα
παραπάνω, οι εταιρείες του Οµίλου αξιολογώντας και σταθµίζοντας τους
υφιστάµενους κινδύνους σχηµατίζουν κάθε χρόνο σχετική πρόβλεψη που επιβαρύνει
τα αποτελέσµατα της χρήσης.
γ) Κίνδυνος Αποθεµάτων
Η προϊοντική συλλογή των εταιρειών του Οµίλου αποτελείται από διαρκή κατά κύριο
λόγο καταναλωτικά προϊόντα µη υποκείµενα στη φθορά του χρόνου. Η περιοδική
ανανέωση της προϊοντικής συλλογής εξασφαλίζει τη διάθεσή τους και ελαχιστοποιεί
την πιθανότητα εµπορικής απαξίωσης των ειδών.
Η αξία όλων των αποθεµάτων είναι ασφαλισµένη σε γνωστές ασφαλιστικές εταιρείες
πρώτης κατηγορίας, κατά παντός κινδύνου και σε τιµές αντικατάστασης.
Προσωρινή µεταβολή των αποθεµάτων αποκαθίσταται σε εύλογο χρόνο µέσω
κατάλληλης προσαρµογής του προγράµµατος αγορών.
Κατ’ επέκταση, οι εταιρείες του Οµίλου δεν αντιµετωπίζουν κάποιο ιδιαίτερο κίνδυνο
στον τοµέα αυτό.
δ) Κίνδυνος Ρευστότητας
Η συνολική ρευστότητα στην Ελληνική αγορά, ξεκινώντας από το Τραπεζικό σύστηµα,
έχει περιοριστεί σηµαντικά. Στα νέα αυτά δεδοµένα έχει προσπαθήσει η εταιρεία να
προσαρµόσει τις διαδικασίες της προκειµένου να διατηρήσει την απρόσκοπτη
λειτουργία της. Με αυστηρή πολιτική πιστώσεων και διαχείρισης αποθεµάτων η
εταιρεία προσπαθεί να περιορίσει σηµαντικά τις ανάγκες κεφαλαίου κίνησης.
Παράλληλα προσπαθεί νε διατηρήσει τις πιστώσεις που της παρέχουν οι συνεργάτες/
προµηθευτές της.
Τέλος ήδη σε συνεργασία µε τις τράπεζες που τη χρηµατοδοτούν σχεδιάζεται νέο
χρηµατοδοτικό πλάνο που θα παράσχει στην εταιρεία τον απαραίτητο χρόνο για την
ολοκλήρωση της αναδιοργάνωσης της και την αναγκαία ρευστότητα για τη διατήρηση
της απρόσκοπτης λειτουργίας της.
ε) Συναλλαγµατικός Κίνδυνος
Οι εταιρείες του Οµίλου είναι εκτεθειµένες σε συναλλαγµατικό κίνδυνο για τις αγορές
τους σε νοµίσµατα διαφορετικά των τοπικών νοµισµάτων που τιµολογούν τις
πωλήσεις τους.
Ιδιαιτέρως η θυγατρική εταιρεία στη Ρουµανία δραστηριοποιείται σε ένα περιβάλλον
έντονης συναλλαγµατικής αστάθειας. Τα µέτρα που λαµβάνονται από τις ∆ιοικήσεις
των Κεντρικών Τραπεζών και από τις Κυβερνήσεις των χωρών αυτών σε συνεργασία
µε διεθνείς οργανισµούς, αναµένεται να εξοµαλύνουν και την αγορά συναλλάγµατος
σε βάθος χρόνου.
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Περίπου το 50% των συνολικών αγορών πραγµατοποιείται σε ξένο νόµισµα. Η
∆ιοίκηση παρακολουθεί από πολύ κοντά την εξέλιξη των συναλλαγµατικών ισοτιµιών
και κατά καιρούς πραγµατοποιεί προαγορές συναλλάγµατος («κλειδώνοντας» το
κόστος αγοράς), ή και αναπροσαρµόζοντας την τιµολογιακή της πολιτική σε
περιόδους έντονων διακυµάνσεων περιορίζοντας µε τα µέσα αυτά τον
συναλλαγµατικό κίνδυνο.
5.

Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη
(σύµφωνα µε το αρθρ. 2 παρ.4 του ν. 3016/2002)
Οι διεταιρικές συναλλαγές της Εταιρείας και των συνδεδεµένων µε αυτήν εταιρειών στη χρήση
2012 καθώς και τα διεταιρικά υπόλοιπα µε 31.12.2012 παρουσιάζονται στον παρακάτω
πίνακα (σε €):

ΠΕΛΑΤΕΣ

YALCO
S.C.
YALCO
ROMANIA
S.R.L.
ROTA

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΑΓΟΡΕΣ

ΠΑΡΟΧΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΑΛΛΑ
ΕΣΟ∆Α

ΠΙΣΤΩΤΕΣ

280.273,71

2.282,86

40.365,54

72.744,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

759.439,37

0,00

0,00

0,00

54.882,72

0,00

54.000,00

759.439,37

0,00

0,00

0,00

54.000,00

0,00

54.882,72

0,00

2.282,86

280.273,71

72.744,25

40.365,54

0,00

0,00

0,00

0,00

1.041.995,94

1.041.995,94

113.109,79

113.109,79

54.000,00

54.882,72

54.882,72

54.000,00

ROTA
YALCO
S.C.
YALCO
ROMANIA
S.R.L.
YALCO
ΣΥΝΟΛΑ

Β. Επεξηγηµατική Έκθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου
(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. 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
διαπραγµατεύσιµες και µεταβιβάσιµες.

αποπληρωµένες

και

ελεύθερα
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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
20/3/2013 ήταν:
∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΜΑΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

26,22%
13,17%
7,54%
7,08%
7,53%

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.
Στην Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωµα να µετάσχουν – είτε αυτοπροσώπως είτε µε
αντιπρόσωπο – όλοι οι µέτοχοι της Εταιρείας. Έντυπο πληρεξουσιότητας είναι διαθέσιµο
στο επενδυτικό κοινό σε ηλεκτρονική µορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας
(www.yalco.gr).
Στην Γενική Συνέλευση της εταιρείας δικαιούνται να συµµετέχουν και να ψηφίσουν κάθε
µέτοχος. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωµάτων δεν προϋποθέτει την προηγούµενη
δέσµευση των µετοχών του δικαιούχου. Την ιδιότητα του µετόχου έχουν όλοι οι κάτοχοι
µετοχών της εταιρείας κατά την έναρξη της πέµπτης µέρας πριν από την ηµέρα της
συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η ιδιότητα αυτή θα πιστοποιείται είτε από έγγραφη
βεβαίωση είτε από ηλεκτρονική πιστοποίηση που θα εκδίδεται από τον φορέα –Σύστηµα
Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) – και θα περιέρχεται στην εταιρεία το αργότερο την τρίτη ηµέρα
πριν από την εν λόγω συνεδρίαση.

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 επτά µέλη και έχει εκλεγεί, από τη Γενική Συνέλευση της
25/6/2008, για θητεία πέντε ετών.

η. Αρµοδιότητα του ∆.Σ. για την έκδοση νέων µετοχών ή την αγορά ιδίων µετοχών
1.
∆εν υφίσταται ειδική αρµοδιότητα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή ορισµένων
µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για έκδοση νέων µετοχών ή αγορά
ιδίων µετοχών και ισχύει ότι προβλέπεται από τις διατάξεις του Κ.Ν.
2190/1920
2.
Οι τυχόν ανήκουσες στην Εταιρεία δικές της µετοχές δεν εκπροσωπούνται
στη Γενική Συνέλευση και δεν δικαιούνται µερίσµατος.
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θ.

Σηµαντικές Συµφωνίες
∆εν έχει υποβληθεί δηµόσια πρόταση και συνεπώς δεν έχει συναφθεί καµιά
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.

Γ.∆ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
(Σύµφωνα µε το Ν. 3873/2010)
1. Αρχές Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης
Ως Εταιρική ∆ιακυβέρνηση ορίζεται το σύστηµα κανόνων και σχέσεων ανάµεσα στη
∆ιοίκηση της εταιρείας, το ∆.Σ., τους Μετόχους της και άλλα µέρη που έχουν έννοµη
σχέση µε την εταιρεία. Μέσω των κανόνων αυτών τίθενται οι στόχοι της εταιρείας και
παρακολουθείται η επίτευξή τους και εντοπίζονται οι τυχόν κίνδυνοι που αντιµετωπίζει
η εταιρεία.
Σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 του Ν. 3873/2010, η εταιρεία έχει θεσπίσει και
ακολουθεί Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, ο οποίος είναι αναρτηµένος στην
ιστοσελίδα της, στο διαδίκτυο στην δ/νση www.yalco.gr για ενηµέρωση των µετόχων,
επενδυτών και κάθε τρίτου που έχει έννοµη σχέση µε την εταιρεία.
Οι βασικές αρχές του Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης που εφαρµόζει η εταιρεία
περιγράφονται πιο κάτω.

2. Περιγραφή του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου
Ως σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου ορίζεται το σύνολο των διαδικασιών που τίθενται
σε εφαρµογή από το ∆.Σ., την ∆ιοίκηση και το υπόλοιπο προσωπικό της εταιρείας, µε
σκοπό την διασφάλιση της αποτελεσµατικότητας και της αποδοτικότητας των
εταιρικών εργασιών, την αξιοπιστία της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης και την
συµµόρφωση µε τους εφαρµοστέους νόµους και κανονισµούς.
Η υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου έχει συσταθεί µετά από σχετική απόφαση του ∆.Σ.
και αναφέρεται σ’ αυτό µέσω της Επιτροπής Ελέγχου.
Η επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου είναι εργαζόµενη πλήρους και αποκλειστικής
απασχόλησης και διαθέτει επαρκή προσόντα και εµπειρία.
Η υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου λειτουργεί µε την αµέριστη υποστήριξη του ∆.Σ. το
οποίο και παρέχει όλα τα αναγκαία µέσα που διευκολύνουν την άσκηση αποδοτικού
εσωτερικού ελέγχου. Η υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου προγραµµατίζει, µε την
σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής Ελέγχου και της διοίκησης, το ετήσιο πρόγραµµα
ελέγχων, έναν ανά τρίµηνο και τοµέα δραστηριότητας και υποβάλει την έκθεση και τα
πορίσµατα ελέγχου µέσω της Επιτροπής Ελέγχου προς το ∆.Σ. της εταιρείας,
εισηγούµενη και τις αναγκαίες παρεµβάσεις.
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Αντικειµενικός σκοπός της υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου είναι η υποστήριξη της
διοίκησης στην εκπλήρωση των εταιρικών στόχων, η διασφάλιση της βέλτιστης
λειτουργίας των διαδικασιών, ελέγχων (δικλείδων ασφαλείας) και της εταιρικής
περιουσίας. Προς επίτευξη των σκοπών της η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου έχει την
απαιτούµενη πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστηµα της εταιρείας. Ενδεικτικά
παρατίθενται οι αρµοδιότητες της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου :
•

•

•

•

•

Παρακολουθεί την εφαρµογή και τη συνεχή τήρηση του Εσωτερικού
Κανονισµού Λειτουργίας και του Καταστατικού της Εταιρείας, καθώς και της
εν γένει νοµοθεσίας που αφορά την Εταιρεία και ιδιαίτερα της νοµοθεσίας
περί ανωνύµων εταιρειών και της αντίστοιχης χρηµατιστηριακής.
Αναφέρει στο ∆.Σ. της Εταιρείας περιπτώσεις σύγκρουσης των ιδιωτικών
συµφερόντων των µελών του ∆.Σ. ή των διευθυντικών στελεχών της
Εταιρείας µε τα συµφέροντα της εταιρείας, τις οποίες διαπιστώνει κατά την
άσκηση των καθηκόντων του.
Παρέχει µετά από έγκριση του ∆.Σ. της Εταιρείας, οποιαδήποτε πληροφορία
ζητηθεί εγγράφως από Εποπτικές Αρχές, συνεργάζεται µε αυτές και
διευκολύνει µε κάθε δυνατό τρόπο το έργο παρακολούθησης, ελέγχου και
εποπτείας που αυτές ασκούν.
Ελέγχει την τήρηση της υποχρέωσης γνωστοποίησης και παρακολούθησης
των σηµαντικών συναλλαγών και οικονοµικών δραστηριοτήτων των µελών
του ∆.Σ. ή τρίτων στους οποίους έχουν ανατεθεί αρµοδιότητες του ∆.Σ. που
σχετίζονται µε την Εταιρεία, τους βασικούς πελάτες ή προµηθευτές της.
∆ιασφαλίζει τα κάτωθι :
 ότι οι διαδικασίες αναγνώρισης και διαχείρισης κινδύνων που
εφαρµόζονται από την ∆ιοίκηση είναι επαρκείς.
 ότι το σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου της εταιρείας είναι επαρκές
 ότι διασφαλίζεται η ποιότητα και η αξιοπιστία της παρεχόµενης
πληροφόρησης από τη ∆ιοίκηση προς το ∆.Σ., αναφορικά µε το
σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου.
Ο Εσωτερικός Έλεγχος ελέγχει την αποτελεσµατικότητα, σε όλα τα επίπεδα
της διοίκησης, της ορθής εκµετάλλευσης των πόρων της Εταιρείας και της
συµµόρφωσης µε την πολιτική, τις καταγεγραµµένες διαδικασίες, οδηγίες,
εγκυκλίους κ.λ.π. της ∆ιοίκησης και άλλες εσωτερικές υποχρεώσεις.

• Συντάσσει και εκτελεί ετήσιο πλάνο ελέγχου για το οποίο παρέχεται η άποψη
και της Επιτροπής Ελέγχου σχετικά µε την σηµαντικότητα των κινδύνων της
εταιρείας και την αναγκαιότητα συγκεκριµένων ελέγχων.

3. Επιτροπή Ελέγχου
Η Επιτροπή Ελέγχου είναι επιτροπή µελών του ∆.Σ. και συγκροτείται µε σκοπό την
υποβοήθησή του, για την εκπλήρωση της εποπτικής του ευθύνης, όσον αφορά τη
διαδικασία οικονοµικής πληροφόρησης και ενηµέρωσης, τη συµµόρφωση της
εταιρείας και των θυγατρικών της µε το νοµικό και κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας.
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Συνοπτικά οι υποχρεώσεις της Επιτροπής Ελέγχου είναι :
▪
Παρακολούθηση της διαδικασίας της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης.
▪
Παρακολούθηση της αποτελεσµατικής λειτουργίας του συστήµατος
εσωτερικού ελέγχου και συστήµατος διαχείρισης κινδύνου.
▪
Παρακολούθηση της πορείας του υποχρεωτικού ελέγχου των ατοµικών και
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων.
▪
Επισκόπηση και παρακολούθηση θεµάτων µε την ύπαρξη και διατήρηση της
αντικειµενικότητας και ανεξαρτησίας του νόµιµου ελεγκτή ή του ελεγκτικού
γραφείου, ιδιαιτέρως όσον αφορά την παροχή στην εταιρεία άλλων
υπηρεσιών από τον νόµιµο ελεγκτή ή το ελεγκτικό γραφείο.
Η Επιτροπή Ελέγχου ορίζεται από την Γ.Σ. των µετόχων αποτελείται από τρία (3) µη
εκτελεστικά µέλη του ∆.Σ. εκ των οποίων το ένα µέλος είναι και ανεξάρτητο. Τα µέλη
της Επιτροπής Ελέγχου θα πρέπει να είναι καταρτισµένα να έχουν οικονοµικές και
διοικητικές γνώσεις.
Η Επιτροπή Ελέγχου συνεδριάζει όσες φορές το κρίνει αναγκαίο, τουλάχιστον όµως
τέσσερεις φορές το χρόνο και συναντά τον τακτικό ελεγκτή της εταιρείας, χωρίς την
παρουσία των µελών ∆ιοίκησης της εταιρείας δύο φορές το χρόνο. Για το έτος 2012
συνεδρίασε τέσσερις φορές.

4. Επιτροπή Πιστωτικού Ελέγχου

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ο Κώδικας έχει θεσπίσει Επιτροπή Πιστωτικού Ελέγχου αποτελούµενη από τον
Γενικό ∆/ντή, τον Οικονοµικό ∆/ντή και τον Προϊστάµενο Πιστωτικού Ελέγχου.
Αρµοδιότητες του Προϊσταµένου του τµήµατος Πιστωτικού Ελέγχου είναι οι
παρακάτω:
Παρακολούθηση καθυστερηµένων πληρωµών και επισφαλών απαιτήσεων.
Παρακολούθηση και συµφωνία υπολοίπων πελατών.
Βεβαίωση πιστοληπτικής ικανότητας νέου πελάτη.
Καθορισµός σε συνεργασία µε την Εµπορική ∆ιεύθυνση των πιστωτικών ορίων των
πελατών και αναθεώρηση τους.
Παρακολούθηση κατάστασης εκκρεµών παραγγελιών λόγω υπέρβασης πιστωτικού
ορίου και τιµολογιακής πολιτικής.
Έγκριση εκκρεµών παραγγελιών και επανεργοποίησή τους στη ροή του συστήµατος.
Καθορισµός επισκέψεων των πωλητών για την διενέργεια εισπράξεων.
Ενηµέρωση πωλητών και εισπρακτόρων για εισπράξεις.
Έκδοση πιστωτικών τζίρου επί των πωλήσεων.
Έλεγχος των επιταγών που εισπράττονται.
Ανάκληση των επιταγών.
∆ιενέργεια µηνιαίων συναντήσεων µε τον Οικονοµικό ∆ιευθυντή για την συζήτηση
θεµάτων που αφορούν την επίτευξη των στόχων του Τµήµατος.
Η επιτροπή συνεδριάζει ανά δεκαήµερο και όποτε εκτάκτως απαιτείται.

5. ∆ιαχείριση κινδύνων σε σχέση µε την χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση και την
σύνταξη των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων
Με στόχο την καλύτερη δυνατή διαχείριση των κινδύνων σε σχέση µε την εν γένει
χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση και τη σύνταξη των χρηµατοοικονοµικών
καταστάσεων, η διοίκηση της εταιρείας έχει αναπτύξει ολοκληρωµένο πληροφοριακό
σύστηµα και µέσω του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας της εταιρείας έχουν
καθορισθεί τα επίπεδα πρόσβασης στις εφαρµογές και έχει διασφαλισθεί η
συντήρηση και διαχρονική φύλαξη των οικονοµικών και λοιπών δεδοµένων της
επιχειρηµατικής της δραστηριότητας.
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Μέσω της συνεχούς επιµόρφωσης των επί µέρους διοικητικών υπηρεσιών της
εταιρείας παρακολουθούνται οι ισχύουσες διατάξεις εταιρικής, φορολογικής, και
χρηµατιστηριακής νοµοθεσίας έτσι ώστε η εταιρεία να συµµορφώνεται προς τις
διατάξεις αυτές.
6. ∆ιοικητικό Συµβούλιο
Το ∆.Σ. έχει τη διοίκηση και απεριόριστη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, είναι
αρµόδιο και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, την
επίτευξη του εταιρικού σκοπού και τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας,
περιλαµβανοµένης, κατ’ ενδεικτική απαρίθµηση, της έκδοσης δανείων µε κοινές,
ανταλλάξιµες ή µετατρέψιµες οµολογίες, µε τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόµος, ή µε
οµολογίες κάθε είδους µε σκοπό την τιτλοποίηση απαιτήσεων ή απαιτήσεων από
ακίνητα. Εξαιρούνται οι αποφάσεις, οι οποίες σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου ή
του Καταστατικού, υπάγονται στην αποκλειστική αρµοδιότητα της Γ.Σ. των µετόχων.

1. Το ∆.Σ. µπορεί να αναθέσει την εκπροσώπηση της εταιρείας, καθώς και την
ενάσκηση των δικαιωµάτων του, διοίκησης, διαχείρισης και κάθε άλλης φύσης εν
όλω ή εν µέρει, µε εξαίρεση την πρόσκληση Γ.Σ., σε ένα ή περισσότερα µέλη του
∆.Σ ή/και σε έναν ή περισσότερους από τους υπαλλήλους της εταιρείας ή/και σε
τρίτα προς την εταιρεία πρόσωπα, καθορίζοντας σε κάθε περίπτωση τη διάρκεια,
έκταση και λοιπούς όρους της παρεχόµενης εντολής.
2. Τα πρόσωπα αυτά δεν µπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση όλων ή
µέρους των εξουσιών που τους ανατέθηκαν.
3. Η εταιρεία διοικείται από το ∆.Σ., αποτελούµενο από πέντε (5) µέχρι και εννέα (9)
µέλη. Σήµερα το ∆.Σ. έχει συγκροτηθεί σε σώµα µε επτά µέλη εκ των οποίων τα
τέσσερα εκτελεστικά και τα τρία µη εκτελεστικά και ανεξάρτητα.
4. Τα µέλη του ∆.Σ. εκλέγονται από τη Γ.Σ. των µετόχων της εταιρείας για πενταετή
θητεία, που παρατείνεται αυτόµατα µέχρι την πρώτη τακτική Γ.Σ. µετά τη λήξη της
θητείας, χωρίς όµως να µπορεί να περάσει την εξαετία.
5. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας
της ιδιότητας µέλους ή µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, τα λοιπά µέλη που
παραµένουν µπορούν ή να εκλέγουν µέλη αυτού σε αντικατάσταση των πιο
πάνω ή να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και
χωρίς την αντικατάσταση των µελών που λείπουν, µε την προϋπόθεση ότι ο
αριθµός των µελών που παραµένουν δεν θα είναι µικρότερος από το µισό του
αριθµού των µελών κατά το χρόνο που συνέβησαν τα πιο πάνω γεγονότα. Σε
κάθε περίπτωση, τα µέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).
Το ∆.Σ. συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας ή εγκύρως συνεδριάζει στο ∆ήµο
Κηφισιάς ή στο ∆ήµο Αθηναίων ή στα Οινόφυτα Βοιωτίας, κάθε φορά που ο νόµος ή
οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.
Μέλος του ∆.Σ. που απουσιάζει µπορεί να εκπροσωπείται από άλλο µέλος. Κάθε
µέλος του ∆.Σ. µπορεί να εκπροσωπεί ένα µόνο απόντα µέλος, έχοντας γραπτή
εξουσιοδότηση.
Τα βιογραφικά σηµειώµατα των µελών του ∆.Σ. είναι αναρτηµένα στην ιστοσελίδα της
εταιρείας www.yalco.gr
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7. Αµοιβές Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Οι πάσης φύσης αµοιβές των εκτελεστικών µελών του ∆.Σ. προεγκρίνονται από αυτό
και υποβάλλονται προς έγκριση µαζί µε τις αµοιβές των µη εκτελεστικών στην Γ.Σ. της
εταιρείας. Πληροφορίες σχετικά µε το ύψος των αµοιβών αυτών αναφέρονται στις
σηµειώσεις των οικονοµικών καταστάσεων.
8. ∆ικαιώµατα και Μεταχείριση Μετόχων
Όλοι οι µέτοχοι ανεξαρτήτως ποσοστού συµµετοχής στο µετοχικό κεφάλαιο έχουν ίσα
δικαιώµατα και υποχρεώσεις. Η εταιρεία µέσω της ιστοσελίδας της διασφαλίζει
ισότιµη ενηµέρωση όλων των µετόχων για την οικονοµική κατάσταση της εταιρείας
καθώς και για τις αποφάσεις της διοίκησης.

Γ.Σ.

9.

Η Γ.Σ. είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, συγκαλούµενο από το ∆.Σ. και
δικαιούµενο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία, στο οποίο
δικαιούνται να συµµετέχουν οι µέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε δια νοµίµως
εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου, σύµφωνα µε την εκάστοτε προβλεπόµενη νόµιµη
διαδικασία.
Το ∆.Σ. πρέπει να διασφαλίζει ότι η προετοιµασία και η διεξαγωγή της Γ.Σ. των
µετόχων διευκολύνουν την αποτελεσµατική άσκηση των δικαιωµάτων των µετόχων,
οι οποίοι θα πρέπει να είναι πλήρως ενηµερωµένοι για όλα τα θέµατα που σχετίζονται
µε την συµµετοχή τους στην Γ.Σ., συµπεριλαµβανοµένων των θεµάτων ηµερήσιας
διάταξης, και των δικαιωµάτων τους κατά τη Γ.Σ..
i.

Σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του Ν.3884/2010, η εταιρεία πρέπει να αναρτά
στον ιστότοπό της είκοσι (20) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη Γ.Σ., τόσο στην
ελληνική όσο και στην αγγλική όταν αυτό απαιτείται, πληροφορίες σχετικά µε :
▪
▪

▪

▪

▪
▪

ii.

την ηµεροµηνία, την ώρα και τον τόπο σύγκλισης της Γ.Σ. των µετόχων ,
τους βασικούς κανόνες και τις πρακτικές συµµετοχής, συµπεριλαµβανοµένου
του δικαιώµατος εισαγωγής θεµάτων στην ηµερήσια διάταξη και υποβολής
ερωτήσεων καθώς και των προθεσµιών εντός των οποίων τα δικαιώµατα
αυτά µπορούν να ασκηθούν,
τις διαδικασίες ψηφοφορίας, τους όρους αντιπροσώπευσης µέσω
πληρεξουσίου και τα χρησιµοποιούµενα έντυπα για ψηφοφορία µέσω
πληρεξουσίου
την προτεινόµενη ηµερήσια διάταξη της συνέλευσης, συµπεριλαµβανοµένων
σχεδίων των αποφάσεων προς συζήτηση και ψήφιση, αλλά και τυχόν
συνοδευτικών εγγράφων,
τον προτεινόµενο κατάλογο υποψηφίων µελών του ∆.Σ. και τα βιογραφικά
τους (εφόσον υπάρχει θέµα εκλογής µελών), και
το συνολικό αριθµό των µετoxών και των δικαιωµάτων ψήφου κατά την
ηµεροµηνία σύγκλισης.

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. της εταιρείας, ο Γενικός ∆ιευθυντής και οι Πρόεδροι των
επιτροπών του ∆.Σ. πρέπει να παρίστανται στην Γ.Σ. των µετόχων, προκειµένου
να παρέχουν πληροφόρηση και ενηµέρωση επί θεµάτων που τίθενται προς
συζήτηση και επί ερωτήσεων ή διευκρινήσεων που ζητούν οι µέτοχοι. Επιπλέον,
στη Γ.Σ. των µετόχων οφείλει να παρίσταται και ο Υπεύθυνος Εσωτερικού
Ελέγχου της Εταιρείας.
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iii.

iv.

v.

Κατά τις συνεδριάσεις της Γ.Σ., προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του ∆.Σ..
Ένας από τους παρόντες µετόχους ή αντιπροσώπους µετόχων που ορίζει ο
Πρόεδρος, εκτελεί χρέη προσωρινού γραµµατέα.
Μετά την επικύρωση του πίνακα των µετόχων που έχουν δικαίωµα ψήφου η Γ.Σ.
εκλέγει αµέσως το οριστικό προεδρείο, το οποίο συγκροτείται από τον Πρόεδρο
και έναν γραµµατέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.
Οι αποφάσεις της Γ.Σ. πρέπει να λαµβάνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της
κείµενης νοµοθεσίας και τις προβλέψεις του καταστατικού της εταιρείας.

Περίληψη των πρακτικών της Γ.Σ. των µετόχων πρέπει να είναι διαθέσιµη στον ιστότοπο της
εταιρείας από την επόµενη της διεξαγωγής ηµέρα από τη Γ.Σ. των µετόχων, µεταφρασµένη
στην αγγλική εφόσον αυτό επιβάλλεται από την νοµοθεσία ή/και την µετοχική σύνθεση της
εταιρείας

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρίας
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ∆. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε.
Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων
Ελέγξαµε τις συνηµµένες εταιρικές και τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ∆. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. (η Εταιρία) και των θυγατρικών της (ο Όµιλος),
που αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης της 31
∆εκεµβρίου 2012, τις εταιρικές και ενοποιηµένες καταστάσεις αποτελεσµάτων χρήσεως και
συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που
έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών και µεθόδων
και λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες.
Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών
και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε
να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων
απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιηµένων
οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα
µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε
κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την
απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων,
σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις.
Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή
περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των εταιρικών και
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά
τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες
που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιηµένων
οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών
κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της
αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει
επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που
χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και
αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών
καταστάσεων.
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα
για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης.
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Γνώµη
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις
παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της εταιρίας
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ∆. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. και των θυγατρικών αυτής κατά την 31
∆εκεµβρίου 2012 και τη χρηµατοοικονοµική τους επίδοση και τις ταµειακές τους ροές για τη
χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής
Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Θέµατα Έµφασης
Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη στη γνώµη µας, εφιστούµε την προσοχή σας στα εξής:
1)
Λόγω των συσσωρευµένων ζηµιών, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας
ης
όπως εµφανίζονται στην εταιρική κατάσταση οικονοµικής θέσης της 31 ∆εκεµβρίου 2012
είναι κατώτερο του 1/10 του µετοχικού κεφαλαίου και κατά συνέπεια συντρέχει λόγος
εφαρµογής των άρθρων 47και 48 παρ.1γ του Ν. 2190/1920.
2)
Στη Σηµείωση 13 επί των συνηµµένων Οικονοµικών Καταστάσεων που αναφέρεται
ότι οι ληξιπρόθεσµοι τόκοι και το κεφάλαιο του οµολογιακού και του µακροπρόθεσµου
δανείου ανέρχονται σε Ευρώ 290 χιλ. περίπου µε αποτέλεσµα την µεταφορά των δανείων
συνολικού ποσού Ευρώ 27 εκατ. στα βραχυπρόθεσµα δάνεια και το σύνολο των
κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων να υπολείπεται του συνόλου των
βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων κατά ποσό Ευρώ 18 εκατ περίπου. Επίσης η Εταιρία δεν
έχει καλύψει συγκεκριµένο χρηµατοοικονοµικό δείκτη του οµολογιακού δανείου. Η Εταιρία
µέχρι την ηµεροµηνία του ελέγχου µας δεν έχει λάβει για τα ανωτέρω θέµατα γραπτές
διαβεβαιώσεις από τις Τράπεζες για την παράταση του χρόνου αποπληρωµής των ανωτέρω
ληξιπρόθεσµων ποσών Ευρώ 290 χιλ. περίπου καθώς και για την παρέκκλιση εφαρµογής του
δανειακού όρου.
3)
Στην παράγραφο 3 της Ετήσιας Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου καθώς και στη
Σηµείωση 2.1 επί των συνηµµένων Οικονοµικών Καταστάσεων που αναφέρεται ότι η Εταιρία
έχει καταρτίσει πλάνο πενταετίας το οποίο έχει υποβάλλει στις συνεργαζόµενες τράπεζες,
συνοδευόµενο από την πρόταση αναδιάρθρωσης του Οµίλου λειτουργικά, αλλά και της
συνολικής µορφής χρηµατοδότησής του.
Τα ανωτέρω θέµατα υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας που ενδεχοµένως
εγείρουν σηµαντική αµφιβολία σχετικά µε την ικανότητα της Εταιρίας και του Οµίλου να
συνεχίσουν την δραστηριότητά τους.
Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων
α) Στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περιλαµβάνεται δήλωση εταιρικής
διακυβέρνησης, η οποία παρέχει τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στην
παράγραφο 3δ του άρθρου 43α και 3στ του άρθρου 107 του Κ.Ν 2190/1920.
β)

Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης
∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες
οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α, 108 και 37 του
Κ.Ν. 2190/1920.
Αθήνα, 26 Mαρτίου 2013
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Αντώνης ∆. Μάρκου
ΑΜ ΣΟΕΛ: 19901
Deloitte.
Χατζηπαύλου, Σοφιανός &Καµπάνης Α.Ε.
Φραγκοκκλησιάς 3α &Γρανικού, 151 25 Μαρούσι
ΑΜ ΣΟΕΛ: Ε.120
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΕΤΗΣΙΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
(1η Ιανουαρίου έως 31η ∆εκεµβρίου 2012)

Σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς

18

ης

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ποσά εκφρασµένα σε €
ΣΗΜ

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2012

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2011

31/12/2012

31/12/2011

17.796.330,95
-59.663,84
-179.150,48
18.035.145,27
9.195.001,02
15.595.989,58
2.257.847,63
-2.298.443,03

19.221.827,28
-82.637,30
-180.663,20
19.485.127,78
11.178.626,26
19.012.862,94
2.613.572,49
7.107,48
584.991,04

16.221.329,35
1.456.888,60
59.663,62
759.482,79
173.588,42
18.670.952,78
7.856.325,94
14.086.694,17
2.237,142,18
-2.089.970,27

17.546.412,00
1.512.321,94
79.762,38
1.309.581,17
174.966,50
20.623.043,99
9.497.109,75
17.998.678,46
2.540.920,85
7.107,48
529.965,56

29.347.281,26

33.397.160,21

26.270.132,56

30.573.782,10

47.382.426,53

52.882.287,99

44.941.085,34

51.196.826,09

8.178.804,40

8.178.804,40

8.178.804,40

8.178.804,40

12.065.697,42
6.035.585,17
(32.016.857,45)
(5.736.770,46)
36.362,30
(5.700.408,16)

12.065.697,42
6.046.738,00
(25.677.578,89)
613.660,93
50.129,44
663.790,37

12.065.697,42
6.127.914,52
(32.231.687,47)
(5.859.271,13)
-(5.859.271,13)

12.065.697,42
6.127.914,52
(25.496.888,58)
875.527,76
-875.527,76

12
18
19
14

1.988.120,00
395.524,03
898.595,76
2.538.574,34
5.820.814,13

4.468.280,00
289.541,80
1.086.293,97
2.592.454,05
8.436.569,82

1.988.120,00
394.603,66
867.512,45
2.503.231,74
5.753.467,85

4.468.280,00
286.542,19
1.055.210,66
2.536.984,84
8.347.017,69

13
29

38.290.027,70
16.789,09
7.143.855,75
-1.811.348,02
47.262.020,56
53.082.834,69

34.880.468,74
-7.063.217,66
-1.838.241,40
43.781.927,80
52.218.497,62

36.590.007,64
16.789,09
6.818.603,14
-1.621.488,75
45.046.888,62
50.800.356,47

33.176.541,06
-7.054.823,41
-1.742.916,17
41.974.280,64
50.321.298,33

47.382.426,53

52.882.287,99

44.941.085,34

51.196.826,09

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚ0
Υλικά πάγια στοιχεία
Ακίνητα για επένδυση
Άϋλα στοιχεία
Συµµετοχές σε θυγατρικές
Λοιπές µακρ/σµες απαιτήσεις
Σύνολο παγίου ενεργητικού
Αποθέµατα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπές απαιτήσεις
Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα
∆ιαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών
στοιχείων

4
5
6
7

8
9
10
29
11

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεµατικό από έκδοση µετοχών υπέρ το
άρτιο
Λοιπά αποθεµατικά
Κέρδη / (ζηµίες) εις νέο
Ίδια κεφάλαια µετόχων µητρικής
∆ικαιώµατα µειοψηφίας
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α)
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµα δάνεια
Αναβαλλόµενοι φόροι
Προβλέψεις για αποζηµιώσεις προσωπικού
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσµες χρηµατοδοτήσεις
Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα
Υποχρεώσεις προς προµηθευτές
Υποχρεώσεις για τρέχουσα φορολογία
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων
Σύνολο υποχρεώσεων (β)
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ &
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α+β)

20

16

19

η

η

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
ποσά εκφρασµένα σε €
Ο ΟΜΙΛΟΣ

ΣΗΜ

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Κόστος πωλήσεων
Μικτό κέρδος /(ζηµίες)
Άλλα έσοδα
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Άλλα έξοδα εκµετάλλευσης
Λειτουργικά κέρδη/(ζηµίες)
Έσοδα από επενδύσεις
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα
Κέρδη / (ζηµίες) από αποτίµηση συµ/χών
Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων
Μείον Φόροι
Κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους

24

25
26
26
26
27
28
28
17

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ

1/1-31/12/2012

1/1-31/12/2011

1/1-31/12/2012

1/1-31/12/2011

28.253.605,93
(18.821.551,23)
9.432.054,70
919.758,70
(3.241.698,90)
(9.632.552,62)
(988.085,76)
(3.510.523,88)
20.062,23
(2.756.601,82)
-(6.247.063,47)
(105.982,23)
(6.353.045,70)

36.720.808,09
(23.352.037,63)
13.368.770,46
555.331,89
(3.860.889,26)
(12.503.445,48)
(467.855,22)
(2.908.087,61)
4.078,40
(2.697.144,10)
-(5.601.153,31)
(108.229,27)
(5.709.382,58)

23.628.986,35
(15.788.891,45)
7.840.094,90
828.033,55
(2.992.722,96)
(8.221.750,06)
(928.004,92)
(3.474.349,49)
20.062,08
(2.622.351,63)
(550.098,38)
(6.626.737,42)
(108.061,47)
(6.734.798,89)

31.739.749,01
(20.207.104,64)
11.532.644,37
546.835,31
(3.669.586,64)
(10.883.693,15)
(412.934,93)
(2.886.735,04)
4.064,50
(2.565.709,85)
-(5.448.380,39)
(116.818,20)
(5.565.198,59)

(6.339.278,56)
(13.767,14)
6.353.045,70)

(5.696.859,59)
(12.522,99)
(5.709.382,58)

(6.734.798,89)
-(6.734.798,89)

(5.565.198,59)
-(5.565.198,59)

(0,5116)

(0,4228)

Κατανέµεται σε:
Μετόχους µητρικής εταιρείας
∆ικαιώµατα µειοψηφίας

Κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους
ανά µετοχή – βασικά σε €

(0,4816)

30

η

(0,4328)

η

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
ποσά εκφρασµένα σε €
Ο ΟΜΙΛΟΣ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
1/1-31/12/2012
1/1-31/12/2011

Κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους
Συναλλαγµατικές διαφορές µετατροπής
ισολογ. θυγατρικών εξωτερικού
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα /
(έξοδα) περιόδου

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
1/1-31/12/2012
1/1-31/12/2011

(6.353.045,70)

(5.709.382,58)

(6.734.798,89)

(5.565.198,59)

(11.152,83)

(6.055,25)

--

(6.364.198,53)

(5.715.437,83)

(6.734.798,89)

(5.565.198,59)

--

Κατανέµεται σε:
Μετόχους µητρικής εταιρείας
∆ικαιώµατα µειοψηφίας

(6.350.431,39)
(13.767,14)

(5.702.914,84)
(12.522,99)

(6.734.798,89)
--

(5.565.198,59)
--

(6.364.198,53)

(5.715.437,83)

(6.734.798,89)

(5.565.198,59)

20

η

η

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
ποσά εκφρασµένα σε €
Ο ΟΜΙΛΟΣ
1/1-31/12/2012
1/1-31/12/2011

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1-31/12/2012
1/1-31/12/2011

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη/ (ζηµίες) προ φόρων
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Συναλλαγµατικές διαφορές
Αποτελέσµατα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζηµίες) επενδυτικής
δραστηριότητας
(Κέρδος)/Ζηµία από χρηµατοοικονοµικά παράγωγα
Ζηµίες από αποτίµηση συµµετοχών
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)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών
στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές
δραστηριότητες (β)

(6.247.063,47)

(5.601.153,31)

(6.626.737,42)

(5.448.380,39)

1.400.272,20
432.256,87
(24.598,74)

1.491.131,12
210.732,47
195.690,14

1.349.846,19
432.256,87
(24.598,74)

1.427.156,36
179.019,16
10.446,76

21.647,47
(16.060,33)
-2.756.311,81
(1.677.234,19)

(114.747,57)
9.056,94
-2.688.087,16
(1.121.203,05)

32.345,20
(16.060,33)
550.098,38
2.622.351,63
(1.680.498,22)

(211.105,58)
9.056,94
-2.556.652,91
(1.477.153,84)

1.936.910,25
3.131.206,97
254.836,96

1.735.847,12
3.297.310,31
1.511.321,54

1.640.783,81
3.625.881,97
(196.480,43)

1.444.728,73
3.402.182,21
1.895.344,34

2.165.428,70
-3.157.525,48

2.568.013,23
104.353,27
3.872.112,47

2.031.468,52
-3.038.716,83

2.436.578,98
103.426,59
4.202.249,71

1.480.291,29

2.750.909,42

1.358.218,61

2.725.095,87

(74.616,41)
50.936,00
20.062,23

(1.176.988,56)
2.574,00
4.078,40

(70.267,49)
50.936,00
20.062,08

(1.169.614,72)
2.574,00
4.064,50

(3.618,18)

(1.170.336,16)

730,59

(1.162.976,22)

379.274,08
-(141.367,96)
--

-(2.718.660,05)
(192.802,98)
(8.139,66)

342.423,47
-(141.367,96)
--

-(2.741.069,76)
(192.802,98)
(8.139,66)

237.906,12

(2.919.602,69)

201.055,51

(2.942.012,40)

1.714.579,23

(1.339.029,43)

1.560.004,71

(1.379.892,75)

584.991,04

1.927.847,02

529.965,56

1.909.858,31

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

(1.127,24)

(3.826,55)

--

--

2.298.443,03

584.991,04

2.089.970,27

529.965,56

21

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Ο ΟΜΙΛΟΣ
ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

Υπόλοιπο κατά την 1η Ιανουαρίου 2012

Μετοχικό
κεφάλαιο

8.178.804,40

∆ιαφορά από
έκδοση
µτχ υπέρ το
άρτιο

∆ιαφ.
µετατροπής
ισολογ.
Θυγατρικών
εξωτερικού

12.065.697,42

(103.358,53)

Λοιπά
αποθεµατικά

Ίδιες
Μετοχές

(16.212,60)

Αποτελέσµατα
εις νέον

Σύνολο

∆ικαιώµατα
Μειοψηφίας

Σύνολο
Ιδίων κεφαλαίων

6.166.309,13

(25.677.578,89)

613.660,93

50.129,44

663.790,37

--

(6.339.278,56)

(6.339.278,56)

(13.767,14)

(6.353.045,70)

(11.152,83)

--

(11.152,83)

Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων την περίοδο 01/01 – 31/12/2012
Κέρδη / (ζηµίες) περιόδου µετά από φόρους

--

--

--

Λοιπά συνολικά έσοδα

--

--

(11.152,83)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα

--

--

(11.152,83)

--

--

(6.339.276,58)

(6.350.431,39)

(13.767,14)

(6.364.198,53)

Αγορά Ιδίων Μετοχών

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Σχηµατισµός αποθεµατικών από διάθεση κερδών

--

--

--

--

--

--

--

--

--

∆ιανεµηθέντα µερίσµατα

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Υπόλοιπο καθαρής θέσης κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2012

8.178.804,40

12.065.697,42

(114.511,36)

(16.212,60)

6.166.309,13

(32.016.857,45)

(5.736.770,46)

36.362,30

(5.700.408,16)

Υπόλοιπο κατά την 1η Ιανουαρίου 2011

8.178.804,40

12.065.697,42

(97.303,28)

(8.072,94)

6.166.309,13

(19.980.719,30)

6.324.715,43

62.652,43

6.387.367,86

--

(5.696.859,59)

(5.696.859,59)

(12.522,99)

(5.709.382,58)

(6.055,25)

--

(6.055,25)

---

--

--

Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων την περίοδο 01/01 – 31/12/2011
Κέρδη / (ζηµίες) περιόδου µετά από φόρους

--

--

--

Λοιπά συνολικά έσοδα

--

--

(6.055,25)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα

--

--

(6.055,25)

--

--

(5.696.859,59)

(5.702.914,84)

(12.522,99)

(5.715.437,83)

Αγορά Ιδίων Μετοχών

--

--

--

(8.139,66)

--

--

(8.139,66)

--

(8.139,66)

Σχηµατισµός αποθεµατικών από διάθεση κερδών

--

--

--

--

--

--

--

--

--

∆ιανεµηθέντα µερίσµατα

--

--

--

--

--

--

--

--

--

8.178.804,40

12.065.697,42

(103.358,53)

(16.212,60)

6.166.309,13

(25.677.578,89)

613.660,93

50.129,44

663.790,37

Υπόλοιπο καθαρής θέσης κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2011

---

--

--

Η ανάλυση των λοιπών αποθεµατικών εµφανίζεται στη σηµείωση 22

22

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ποσά εκφρασµένα σε ευρώ
Υπόλοιπο κατά την 1η Ιανουαρίου 2012
Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων την περίοδο 01/01 –31/12/2012
Κέρδη / (ζηµίες) περιόδου µετά από φόρους
Λοιπά συνολικά έσοδα
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα
Αγορά Ιδίων Μετοχών
Σχηµατισµός αποθεµατικών από διάθεση κερδών
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα
Υπόλοιπο καθαρής θέσης κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2012

Υπόλοιπο κατά την 1η Ιανουαρίου 2011

Σύνολο
Μετοχικό
κεφάλαιο

∆ιαφορά από έκδοση
µτχ υπέρ το άρτιο

Ίδιες
Μετοχές

8.178.804,40

12.065.697,42

(16.212,60)

-----8.178.804,40

------12.065.697,42

Λοιπά
αποθεµατικά

Αποτελέσµατα
εις νέον

6.144.127,12

(25.496.888,58)

------6.144.127,12

(6.734.798,89)
-(6.734.798,89)
---(32.231.687,47)

Ιδίων κεφαλαίων
875.527,76

--

8.178.804,40

12.065.697,42

Κέρδη / (ζηµίες) περιόδου µετά από φόρους

--

--

Λοιπά συνολικά έσοδα

--

--

-----(16.212,60)

(8.072,94)

6.144.127,12

(19.931.689,99)

--

(5.565.198,59)

(6.734.798,89)
-(6.734.798,89)
---(5.859.271,13)

6.448.866,01

Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων την περίοδο 01/01 –31/12/2011
---

--

(5.565.198,59)
--

--

-Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα

--

--

Αγορά Ιδίων Μετοχών

--

--

(8.139,66)

--

--

(8.139,66)

Σχηµατισµός αποθεµατικών από διάθεση κερδών

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

8.178.804,40

12.065.697,42

(16.212,60)

6.144.127,12

∆ιανεµηθέντα µερίσµατα
Υπόλοιπο καθαρής θέσης κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2011

--

(5.565.198,59)

(5.565.198,59)

--

--

(25.496.888,58)

875.527,76

23

Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων

1. Σύσταση και δραστηριότητες του Οµίλου

Η εταιρεία ΣΩΚΡΑΤΗΣ.∆.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.:
ο
8349/06/Β/86/02. Έχει έδρα στον ∆ήµο ∆έλτα, Καλοχώρι, του Νοµού Θεσσαλονίκης, στην διεύθυνση 5
χλµ Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης και η ηλεκτρονική της διεύθυνση είναι www.yalco.gr.
Οι µετοχές της εταιρείας διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο 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, των επίτοιχων και ηµικεντρικών κλιµατιστικών µονάδων, στο χώρο
της λιανικής ειδών οικιακής χρήσης και δώρων, τόσο µέσω ιδίων καταστηµάτων, όσο και µε το σύστηµα
franchising. Επίσης δραστηριοποιείται µέσω των θυγατρικών της:
1. ROTA Logistics A.E. µε έδρα στην Ελλάδα στο χώρο παροχής αποθηκευτικών υπηρεσιών (3PL),
αποθήκευσης, ανασυσκευασίας, διανοµών.
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,
καθώς και µε την εµπορία ειδών οικιακής χρήσης και ειδών επαγγελµατικού εξοπλισµού.
Ο Όµιλος ΣΩΚΡΑΤΗΣ ∆. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. «YALCO» περιλαµβάνει τις ακόλουθες
εταιρείες:
Εταιρεία

Έδρα/
Χώρα

Ποσοστό
Συµµετοχής

Σχέση
Συµµετοχής

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

ΕΛΛΑ∆Α

ΜΗΤΡΙΚΗ

2. ROTA LOGISTICS A.E.

ΕΛΛΑ∆Α

92,70%

Άµεση

3. S.C. YALCO ROMANIA SRL

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

100,00%

Άµεση

Για όλες τις εταιρείες του Οµίλου για την ενοποίηση εφαρµόσθηκε η µέθοδος της ολικής ενοποίησης.
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Η σηµερινή σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας είναι η ακόλουθη:

∆ηµήτριος Σ. Κωνσταντίνου
Καλλιόπη - Αναστασία Κωνσταντίνου
Σωκράτης ∆. Κωνσταντίνου
Βίκτωρας Πιζάντε
Γεώργιος Α. Μακρής
Ιωάννης A. Βεζύρογλου
Αµεντέο Οντόνι

Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
∆/νωνΣύµβουλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος

(Εκτελεστικό Μέλος)
(Εκτελεστικό Μέλος)
(Εκτελεστικό Μέλος)
(Εκτελεστικό Μέλος)
(Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό Μέλος)
(Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό Μέλος)
(Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό Μέλος)

Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της Μητρικής και του Οµίλου της 31 ∆εκεµβρίου 2012 εγκρίθηκαν
από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο την 21/03/2013, 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

Ο ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

∆. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΤ. ΑΗ 582847

Σ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΤ ΑΚ 031283

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆/ΝΤΗΣ

Ο ∆/ΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΗΛ. ΜΑΛΑΝ∆ΡΗΣ
ΑΤ. ΑΕ 123166

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 Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.)
Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις αφορούν την χρήση 2012 και καλύπτουν την περίοδο 1 Ιανουαρίου
– 31 ∆εκεµβρίου 2012. Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.) 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.Α. και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ισχύουν κατά την
31-12-2012.
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.Α. 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.
Στις οικονοµικές καταστάσεις της 31.12.2012 οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της εταιρείας είναι
µεγαλύτερες από τις βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις οι οποίες διαµορφώθηκαν σε βραχυπρόθεσµες
υποχρεώσεις 45.046.888,62€ και σε βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις 26.270.132,56€.
Η εταιρεία έχει καταρτίσει σχετικό πλάνο πενταετίας το οποίο έχει υποβάλλει στις συνεργαζόµενες
τράπεζες, συνοδευόµενο από την πρόταση αναδιάρθρωσης του Οµίλου λειτουργικά, αλλά και της
συνολικής µορφής χρηµατοδότησης του. Με βάση τις µέχρι τώρα συζητήσεις εκτιµάται ότι υπάρχει
θετική πρόθεση για την αποδοχή του πλάνου από τις συνεργαζόµενες τράπεζες.
Ήδη προχωράνε οι διεργασίες έγκρισης ή προσαρµογής του πλάνου αυτού, η αποδοχή του οποίου θα
µπορέσει να διασφαλίσει την οµαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της εταιρείας.
Η εταιρεία, σύµφωνα µε τις επιταγές του πενταετούς πλάνου που έχει κατατεθεί, προχωράει στην άµεση
υλοποίηση των προβλεπόµενων ενεργειών του πλάνου λειτουργικής αναδιάρθρωσης και στις αναγκαίες
ενέργειες για την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης του συνόλου της χρηµατοδότησης του Οµίλου.
Με την υλοποίηση των παραπάνω και µε την προϋπόθεση της, έστω και σταδιακής σταθεροποίησης
της αγοράς, η εταιρεία θα µπορέσει να παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση των αποτελεσµάτων της.

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.
Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικές για την τρέχουσα οικονοµική χρήση
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• ∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις » - µεταβιβάσεις
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων.
Η παρούσα τροποποίηση παρέχει τις γνωστοποιήσεις για µεταβιβασµένα χρηµατοοικονοµικά
περιουσιακά στοιχεία που δεν έχουν αποαναγνωριστεί εξ’ολοκλήρου καθώς και για µεταβιβασµένα
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποαναγνωριστεί εξ’ολοκλήρου αλλά για τα
οποία ο Όµιλος έχει συνεχιζόµενη ανάµειξη. Παρέχει επίσης καθοδήγηση για την εφαρµογή των
απαιτούµενων γνωστοποιήσεων. Η εφαρµογή του παραπάνω τροποποιηµένου ∆ΠΧΑ δεν έχει
επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις ή την απόδοση του Οµίλου.

Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικές από περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από 1 Ιανουαρίου 2013

• ∆ΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων» (εφαρµόζεται στις
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2012).
Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από τις οικονοµικές οντότητες να διαχωρίσουν τα στοιχεία που
παρουσιάζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα σε δύο οµάδες, µε βάση το αν αυτά στο µέλλον
είναι πιθανό να µεταφερθούν στα αποτελέσµατα χρήσεως ή όχι.

• ∆ΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζοµένους» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013).
Αυτή η τροποποίηση επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στην αναγνώριση και επιµέτρηση του κόστους
των προγραµµάτων καθορισµένων παροχών και των παροχών εξόδου από την υπηρεσία
(κατάργηση της µεθόδου του περιθωρίου), καθώς και στις γνωστοποιήσεις όλων των παροχών σε
εργαζοµένους. Οι βασικές αλλαγές αφορούν κυρίως στην αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών
και ζηµιών, στην αναγνώριση του κόστους προϋπηρεσίας/ περικοπών, στην επιµέτρηση του
εξόδου συντάξεων, στις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις, στο χειρισµό των εξόδων και των φόρων
που σχετίζονται µε τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών, καθώς και στη διάκριση µεταξύ
βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων παροχών.

• ∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2015).
Το ∆ΠΧΑ 9 αποτελεί την πρώτη φάση στο έργο του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών
Προτύπων) για την αντικατάσταση του ∆ΛΠ 39 και αναφέρεται στην ταξινόµηση και επιµέτρηση
των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων. Το
Σ∆ΛΠ στις επόµενες φάσεις του έργου θα επεκτείνει το ∆ΠΧΑ 9 έτσι ώστε να προστεθούν νέες
απαιτήσεις για την αποµείωση της αξίας και τη λογιστική αντιστάθµισης.

• ∆ΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήµατος» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013).
Η τροποποίηση του ∆ΛΠ 12 παρέχει µια πρακτική µέθοδο για την επιµέτρηση
των
αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων και αναβαλλόµενων φορολογικών περιουσιακών
στοιχείων όταν τα επενδυτικά ακίνητα επιµετρώνται µε τη µέθοδο εύλογης αξίας σύµφωνα µε το
∆ΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα».
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• ∆ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση Εύλογης Αξίας» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους
που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013).
Το ∆ΠΧΑ 13 παρέχει νέες οδηγίες σχετικά µε την επιµέτρηση της εύλογης αξίας και τις
απαραίτητες γνωστοποιήσεις. Οι απαιτήσεις του προτύπου δεν διευρύνουν τη χρήση των εύλογων
αξιών αλλά παρέχουν διευκρινίσεις για την εφαρµογή τους σε περίπτωση που η χρήση τους
επιβάλλεται υποχρεωτικά από άλλα πρότυπα. Το ∆ΠΧΑ 13 παρέχει ακριβή ορισµό της εύλογης
αξίας, καθώς και οδηγίες αναφορικά µε την επιµέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες
γνωστοποιήσεις, ανεξάρτητα από το πρότυπο µε βάση το οποίο γίνεται χρήση των εύλογων
αξιών. Επιπλέον, οι απαραίτητες γνωστοποιήσεις έχουν διευρυνθεί και καλύπτουν όλα τα
περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που επιµετρούνται στην εύλογη αξία και όχι µόνο τα
χρηµατοοικονοµικά.

• Ε∆∆ΠΧΑ 20 «∆απάνες απογύµνωσης υπαίθριων ορυχείων κατά το στάδιο της
παραγωγής» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την
1η Ιανουαρίου 2013).
Αυτή η διερµηνεία παρέχει καθοδήγηση για τη λογιστικοποίηση των δαπανών της αποµάκρυνσης
των στείρων υπερκείµενων («απογύµνωση») κατά το στάδιο της παραγωγής ενός ορυχείου. Η
διερµηνεία αυτή δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο και στην Εταιρεία.

• ∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» (εφαρµόζεται για
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013).
Το Σ∆ΛΠ δηµοσίευσε αυτή την τροποποίηση προκειµένου να συµπεριλάβει επιπλέον
πληροφόρηση η οποία θα βοηθήσει τους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων µίας οικονοµικής
οντότητας να αξιολογήσουν την επίδραση ή την πιθανή επίδραση που θα έχουν οι συµφωνίες για
διακανονισµό
χρηµατοοικονοµικών
περιουσιακών
στοιχείων
και
υποχρεώσεων,
συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος για συµψηφισµό που σχετίζεται µε αναγνωρισµένα
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις, στην οικονοµική θέση της οικονοµικής
οντότητας.

• ∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση» (εφαρµόζεται για ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014).
Αυτή η τροποποίηση στις οδηγίες εφαρµογής του ∆ΛΠ 32 παρέχει διευκρινήσεις σχετικά µε
κάποιες απαιτήσεις για τον συµψηφισµό χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων στην κατάσταση οικονοµικής θέσης.
• Οµάδα προτύπων σχετικά µε ενοποίηση και από κοινού συµφωνίες (εφαρµόζονται στις ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014):
Το Σ∆ΛΠ δηµοσίευσε πέντε νέα πρότυπα σχετικά µε ενοποίηση και τις από κοινού συµφωνίες:
∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11, ∆ΠΧΑ 12, ∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση), ∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση). Αυτά τα
η
πρότυπα εφαρµόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1
Ιανουαρίου 2014. Επιτρέπεται η πρόωρη εφαρµογή τους µόνο εάν ταυτόχρονα εφαρµοστούν και
τα πέντε αυτά πρότυπα. Οι κυριότεροι όροι των προτύπων είναι οι εξής:
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– ∆ΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις».
Το ∆ΠΧΑ 10 αντικαθιστά στο σύνολό τους τις οδηγίες αναφορικά µε τον έλεγχο και την ενοποίηση,
που παρέχονται στο ∆ΛΠ 27 και στο SIC 12. Το νέο πρότυπο αλλάζει τον ορισµό του ελέγχου ως
καθοριστικού παράγοντα προκειµένου να αποφασιστεί εάν µια οικονοµική οντότητα θα πρέπει να
ενοποιείται. Το πρότυπο παρέχει εκτεταµένες διευκρινίσεις που υπαγορεύουν τους διαφορετικούς
τρόπους κατά τους οποίους µία οικονοµική οντότητα (επενδυτής) µπορεί να ελέγχει µία άλλη
οικονοµική οντότητα (επένδυση). Ο αναθεωρηµένος ορισµός του ελέγχου εστιάζει στην ανάγκη να
υπάρχει ταυτόχρονα το δικαίωµα (η δυνατότητα να κατευθύνονται οι δραστηριότητες που
επηρεάζουν σηµαντικά τις αποδόσεις) και οι µεταβλητές αποδόσεις (θετικές, αρνητικές ή και τα
δύο) προκειµένου να υπάρχει έλεγχος. Το νέο πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις αναφορικά
µε συµµετοχικά δικαιώµατα και δικαιώµατα άσκησης βέτο (protective rights), καθώς επίσης και
αναφορικά µε σχέσεις πρακτόρευσης /πρακτορευοµένου.

– ∆ΠΧΑ 11 «Από κοινού Συµφωνίες».
Το ∆ΠΧΑ 11 παρέχει µια πιο ρεαλιστική αντιµετώπιση των από κοινού συµφωνιών εστιάζοντας
στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις, παρά στη νοµική τους µορφή. Οι τύποι των συµφωνιών
περιορίζονται σε δύο: από κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες και κοινοπραξίες. Η µέθοδος της
αναλογικής ενοποίησης δεν είναι πλέον επιτρεπτή. Οι συµµετέχοντες σε κοινοπραξίες εφαρµόζουν
υποχρεωτικά την ενοποίηση µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης. Οι οικονοµικές οντότητες που
συµµετέχουν σε από κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες εφαρµόζουν παρόµοιο λογιστικό
χειρισµό µε αυτόν που εφαρµόζουν επί του παρόντος οι συµµετέχοντες σε από κοινού ελεγχόµενα
περιουσιακά στοιχεία ή σε από κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες. Το πρότυπο παρέχει επίσης
διευκρινίσεις σχετικά µε τους συµµετέχοντες σε από κοινού συµφωνίες, χωρίς να υπάρχει από
κοινού έλεγχος.

– ∆ΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση Συµµετοχής σε Άλλες Οικονοµικές Οντότητες».
Το ∆ΠΧΑ 12 αναφέρεται στις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις µιας οικονοµικής οντότητας,
συµπεριλαµβανοµένων σηµαντικών κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν στους
αναγνώστες των οικονοµικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τη φύση, τους κινδύνους και τις
οικονοµικές επιπτώσεις που σχετίζονται µε τη συµµετοχή της οικονοµικής οντότητας σε
θυγατρικές, συγγενείς, από κοινού συµφωνίες και µη ενοποιούµενες οικονοµικές οντότητες
(structured entities). Μία οικονοµική οντότητα έχει τη δυνατότητα να προβεί σε κάποιες ή όλες από
τις παραπάνω γνωστοποιήσεις χωρίς να είναι υποχρεωµένη να εφαρµόσει το ∆ΠΧΑ 12 στο
σύνολό του, ή το ∆ΠΧΑ 10 ή 11 ή τα τροποποιηµένα ∆ΛΠ 27 ή 28.

– ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11 και ∆ΠΧΑ 12 (Τροποποίηση) «Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις,
από κοινού συµφωνίες και γνωστοποίηση συµµετοχής σε άλλες οικονοµικές οντότητες:
Οδηγίες µατάβασης» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή
µετά την 1η Ιανουαρίου 2013).
Η τροποποίηση στις οδηγίες µετάβασης των ∆ΠΧΑ 10, 11 και 12 παρέχει διευκρινίσεις σχετικά µε
τις οδηγίες µετάβασης στο ∆ΠΧΑ 10 και περιορίζει τις απαιτήσεις για παροχή συγκριτικής
πληροφόρησης στις γνωστοποιήσεις του ∆ΠΧΑ 12 µόνο για την περίοδο που προηγείται άµεσα
της πρώτης ετήσιας περιόδου κατά την οποία εφαρµόζεται το ∆ΠΧΑ 12. Συγκριτική πληροφόρηση
για γνωστοποιήσεις σχετικά µε συµµετοχές σε µη ενοποιούµενες οικονοµικές
οντότητες
(structured entities) δεν απαιτείται. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
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– ∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις».
Το Πρότυπο αυτό δηµοσιεύθηκε ταυτόχρονα µε το ∆ΠΧΑ 10 και σε συνδυασµό, τα δύο πρότυπα
αντικαθιστούν το ∆ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και Εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις». Το
τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 ορίζει το λογιστικό χειρισµό και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις
αναφορικά µε τις συµµετοχές σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς όταν µία οικονοµική
οντότητα ετοιµάζει εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις. Παράλληλα, το Συµβούλιο µετέφερε στο
∆ΛΠ 27 όρους του ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις» και του ∆ΛΠ 31 «Συµµετοχές
σε Κοινοπραξίες» που αφορούν τις εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις.

– ∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες».
Το ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» αντικαθιστά το ∆ΛΠ 28
«Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις». Ο σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να ορίσει τον
λογιστικό χειρισµό αναφορικά µε τις επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και να παραθέσει τις
απαιτήσεις για την εφαρµογή της µεθόδου της καθαρής θέσης κατά τη λογιστική των επενδύσεων
σε συγγενείς και κοινοπραξίες, όπως προκύπτει από τη δηµοσίευση του ∆ΠΧΑ 11

– ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Εταιρείες Επενδύσεων» (εφαρµόζεται για
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014).
Η τροποποίηση του ∆ΠΧΑ 10 ορίζει µια εταιρεία επενδύσεων και παρέχει µια εξαίρεση από την
ενοποίηση. Πολλά επενδυτικά κεφάλαια και παρόµοιες εταιρείες που πληρούν τον ορισµό των
εταιρειών επενδύσεων εξαιρούνται από την ενοποίηση των περισσότερων θυγατρικών τους, οι
οποίες λογιστικοποιούνται ως επενδύσεις σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων, παρόλο που
ασκείται έλεγχος. Οι τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 12 εισάγουν τις γνωστοποιήσεις που χρειάζεται να
παρέχει µια εταιρεία επενδύσεων. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την
Ευρωπαϊκή ένωση.

• Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τµήµα του προγράµµατος ετησίων
βελτιώσεων για το 2011του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων). Οι παρακάτω
τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα ∆ΠΧΑ ως
επακόλουθο των αποτελεσµάτων του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ που
δηµοσιεύτηκε το Μάιο 2012. Οι τροποποιήσεις αυτές εφαρµόζονται στις ετήσιες λογιστικές
η
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2013 και δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη
από την Ευρωπαϊκή ένωση.

• ∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων»
Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά µε τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις για τη
συγκριτική πληροφόρηση όταν µια οικονοµική οντότητα συντάσσει έναν επιπλέον ισολογισµό
είτε (α) όπως απαιτείται από το ∆ΛΠ 8 «Λογιστικές πολιτικές, µεταβολές των λογιστικών
εκτιµήσεων και λάθη» είτε (β) εθελοντικά.

• ∆ΛΠ 16 «Ενσώµατα πάγια»
Η τροποποίηση διευκρινίζει πως τα ανταλλακτικά και ο λοιπός εξοπλισµός συντήρησης
ταξινοµούνται ως ενσώµατα πάγια και όχι ως αποθέµατα όταν πληρούν τον ορισµό των
ενσώµατων παγίων, δηλαδή όταν χρησιµοποιούνται για περισσότερες από µια περίοδο.
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• ∆ΛΠ 32 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση»
Η τροποποίηση διευκρινίζει πως ο φόρος εισοδήµατος που σχετίζεται µε τη διανοµή
αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα και ο φόρος εισοδήµατος που σχετίζεται µε τα έξοδα
συναλλαγών απευθείας στην καθαρή θέση αναγνωρίζεται στην καθαρή θέση, σύµφωνα µε το
∆ΛΠ 12.

• ∆ΛΠ 34«Ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική αναφορά»
Η τροποποίηση διευκρινίζει τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις για τα περιουσιακά στοιχεία και
υποχρεώσεις των τοµέων στην ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική αναφορά, σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ
8 «Λειτουργικοί τοµείς»
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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.
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.
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.
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3.Βασικές λογιστικές αρχές (συνέχεια):
Το µεγαλύτερο ποσό που προκύπτει από την σύγκριση µεταξύ, της εύλογης αξίας µειωµένης µε
τα έξοδα πώλησης 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.
Όταν µεταγενέστερα, µία ζηµία αποµείωσης αναστραφεί, η λογιστική αξία του περιουσιακού
στοιχείου, αυξάνεται µέχρι την αξία πριν από την αποµείωση αξίας. Η αναστροφή της ζηµίας
αποµείωσης αναγνωρίζεται αµέσως στα αποτελέσµατα της περιόδου που πραγµατοποιείται η
αναστροφή της ζηµίας αποµείωσης.
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.
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.
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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 ζηµίες, εκτός
εάν έχει ανειληµµένες υποχρεώσεις ή πραγµατοποιήσει πληρωµές για λογαριασµό των εταιρειών
αυτών.
γ) Κοινοπραξίες
Κοινοπραξία είναι ένας συµβατός διακανονισµός, µε τον οποίο δύο ή περισσότερα µέρη
αναλαµβάνουν µια οικονοµική δραστηριότητα που υπόκειται σε από κοινού έλεγχο. 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.
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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 από την καθαρή θέση µεταφέρονται στα αποτελέσµατα.
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.
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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.
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 το άµεσα αποδιδόµενο στην αγορά, κατασκευή ή παραγωγή περιουσιακών
στοιχείων για τα οποία απαιτείται σηµαντική χρονική περίοδος µέχρι να είναι έτοιµα για την
προτιθέµενη χρήση ή πώληση τους, προστίθεται στο κόστος κτήσης αυτών των περιουσιακών
στοιχείων µέχρι την χρονική στιγµή που αυτά θα είναι ουσιαστικά έτοιµα για την προτιθέµενη
χρήση ή πώλησή τους. Το κόστος δανεισµού στις υπόλοιπες περιπτώσεις επιβαρύνει τα
αποτελέσµατα της χρήσης µέσα στην οποία πραγµατοποιείται.
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3.Βασικές λογιστικές αρχές (συνέχεια):
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.Βασικές λογιστικές αρχές (συνέχεια):
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 συνολική ρευστότητα στην Ελληνική αγορά, ξεκινώντας από το Τραπεζικό σύστηµα, έχει
περιοριστεί σηµαντικά. Στα νέα αυτά δεδοµένα έχει προσπαθήσει η εταιρεία να προσαρµόσει τις
διαδικασίες της προκειµένου να διατηρήσει την απρόσκοπτη λειτουργία της. Με αυστηρή πολιτική
πιστώσεων και διαχείρισης αποθεµάτων η εταιρεία προσπαθεί να περιορίσει σηµαντικά τις
ανάγκες κεφαλαίου κίνησης. Παράλληλα προσπαθεί νε διατηρήσει τις πιστώσεις που της
παρέχουν οι συνεργάτες/ προµηθευτές της.
Τέλος ήδη σε συνεργασία µε τις τράπεζες που τη χρηµατοδοτούν σχεδιάζεται νέο χρηµατοδοτικό
πλάνο που θα παράσχει στην εταιρεία τον απαραίτητο χρόνο για την ολοκλήρωση της
αναδιοργάνωσης της και την αναγκαία ρευστότητα για τη διατήρηση της απρόσκοπτης λειτουργίας
της.
Συναλλαγµατικός Κίνδυνος
Η έκθεση του Οµίλου σε συναλλαγµατικούς κινδύνους προέρχεται για την µητρική εταιρεία και τις
θυγατρικές εσωτερικού, 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.
Για τις θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται εκτός της Ελλάδος, ο συναλλαγµατικός
κίνδυνος προέρχεται από εµπορικές συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα κυρίως σε ευρώ και (U.S.D.)
δολάρια Αµερικής. Οι συναλλαγές αυτές έχουν βραχυπρόθεσµο χρονικό χαρακτήρα µε
αποτέλεσµα να είναι περιορισµένος ο συναλλαγµατικός κίνδυνος. Οι θυγατρικές εταιρείες του
εξωτερικού είναι εκτεθειµένες και σε συναλλαγµατικό κίνδυνο από βραχυπρόθεσµα δάνεια σε
νόµισµα ευρώ που είναι διαφορετικό από το νόµισµα της χώρας που δραστηριοποιούνται.
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 €
Ο Όµιλος 31-12-2012
Ενσώµατα πάγια

Αξίες την 31/12/2011
Μεταφορές – Αντιλογισµοί
Προσθήκες περιόδου 1/1 έως 31/12/2012
Συν/κες διαφορές
Μειώσεις περιόδου 1/1 έως 31/12/2012
Αξίες την 31/12/2012
Αποσβέσεις µέχρι 31/12/2011
Συν/κες διαφορές
Ακυρωθείσες αποσβέσεις
Αποσβέσεις περιόδου 1/1 έως 31/12/2012
Αποσβέσεις µέχρι 31/12/2012
Αναπόσβεστη αξία 31/12/2012

Γήπεδα Οικόπεδα

Μηχανήµατα Κτίρια Τεχν.εγκ/σεις Μεταφορικά
Τεχνικά έργα - Λοιπ.µηχ.
µέσα
εξοπλισµός

2.652.487,95 16.745.728,24
-------244.661,20
2.652.487,95 16.501.067,04
-- 4.088.720,98
---146.831,40
-542.026,74
-- 4.483.916,32
2.652.487,95 12.017.150,72

3.774.187,44
----3.774.187,44
3.046.017,03
--181.227,17
3.227.244,20
546.943,24

1.455.298,15
-19.500,00
-3.652,37
64.000,00
1.407.145,78
972.426,13
-2.408,61
40.800,00
100.945,65
1.030.163,17
376.982,61

Έπιπλα και Ακινητ/σει
λοιπός
ς υπό
εξοπλισµός εκτέλεση
7.377.691,07
-52.572,35
-1.250,09
2.404,50
7.426.608,83
4.676.401,43
-855,76
2.398,25
550.694,98
5.223.842,40
2.202.766,43

-------------

Σύνολα

32.005.392,85
-72.072,35
-4.902,46
311.065,70
31.761.497,04
12.783.565,57
-3.264,37
190.029,65
1.374.894,54
13.965.166,09
17.796.330,95

ποσά εκφρασµένα σε €
Ο Όµιλος 31-12-2011

Ενσώµατα πάγια

Αξίες την 31/12/2010
Μεταφορές – Αντιλογισµοί
Προσθήκες περιόδου 1/1 έως 31/12/2011
Συν/κες διαφορές
Μειώσεις περιόδου 1/1 έως 31/12/2011
Αξίες την 31/12/2011
Αποσβέσεις µέχρι 31/12/2010
Συν/κες διαφορές
Ακυρωθείσες αποσβέσεις
Αποσβέσεις περιόδου 1/1 έως 31/12/2011
Αποσβέσεις µέχρι 31/12/2011
Αναπόσβεστη αξία 31/12/2011

Γήπεδα Οικόπεδα

Μηχανήµατα Κτίρια Τεχν.εγκ/σεις Μεταφορικά
Τεχνικά έργα - Λοιπ.µηχ.
µέσα
εξοπλισµός

2.652.487,95 16.716.378,23
-11.432,01
-17.918,00
----2.652.487,95 16.745.728,24
-- 3.544.735,14
-----543.985,84
-- 4.088.720,98
2.652.487,95 12.657.007,26

3.629.727,52
-144.459,92
--3.774.187,44
2.860.021,47
--185.995,56
3.046.017,03
728.170,41

1.474.238,61
-5.239,85
-1.926,38
22.253,93
1.455.298,15
877.211,06
-1.410,08
22.253,89
118.879,04
972.426,13
482.872,02

Έπιπλα και Ακινητ/σει
λοιπός
ς υπό
εξοπλισµός εκτέλεση

Σύνολα

6.379.098,14 11.432,01 30.863.362,46
-- -11.432,01
-1.004.526,73
-- 1.172.144,50
-663,03
--2.589,41
4.017,00
-26.270,93
7.378.944,84
-- 32.006.646,62
4.076.232,10
-- 11.358.199,77
-495,54
--1.905,62
4.006,50
-26.260,39
605.925,14
-- 1.454.785,58
4.677.655,20
-- 12.784.819,34
2.701.289,64
-- 19.221.827,28
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ποσά εκφρασµένα σε ευρώ
Η Εταιρεία 31-12-2012
Ενσώµατα πάγια

Αξίες την 31/12/2011
Μεταφορές - Αντιλογισµοί
Προσθήκες περιόδου 1/1 έως 31/12/2012
Μειώσεις περιόδου 1/1 έως 31/12/2012
Αξίες την 31/12/2012
Αποσβέσεις µέχρι 31/12/2011
Ακυρωθείσες αποσβέσεις
Αποσβέσεις περιόδου 1/1 έως 31/12/2012
Αποσβέσεις µέχρι 31/12/2012
Αναπόσβεστη αξία 31/12/2012

Γήπεδα Οικόπεδα
2.467.636,80
---2.467.636,80
----2.467.636,80

Μηχανήµατα Έπιπλα και Ακινητ/σει
Κτίρια Τεχν.εγκ/σεις - Μεταφορικά
λοιπός
ς υπό
Τεχνικά έργα
Λοιπ.µηχ.
µέσα
εξοπλισµός εκτέλεση
εξοπλισµός
14.849.143,10
--244.661,20
14.604.481,90
3.519.606,63
146.831,40
486.593,40
3.859.368,63
10.745.113,27

3.593.837,38 1.300.378,93
---19.500,00
-64.000,00
3.593.837,38 1.255.878,93
2.887.806,25 863.116,54
-40.800,00
167.493,28
86.874,30
3.055.299,53 909.190,84
538.537,85 346.688,09

6.982.707,03
-49.689,54
2.404,50
7.029.992,07
4.376.761,82
2.398,25
532.275,16
4.906.638,73
2.123.353,34

-----------

Σύνολα

29.193.703,24
-69.189,54
311.065,70
28.951.827,08
11.647.291,24
190.029,65
1.273.236,14
12.730.497,73
16.221.329,35

ποσά εκφρασµένα σε ευρώ
Η Εταιρεία 31-12-2011
Ενσώµατα πάγια

Αξίες την 31/12/2010
Μεταφορές - Αντιλογισµοί
Προσθήκες περιόδου 1/1 έως 31/12/2011
Μειώσεις περιόδου 1/1 έως 31/12/2011
Αξίες την 31/12/2011
Αποσβέσεις µέχρι 31/12/2010
Ακυρωθείσες αποσβέσεις
Αποσβέσεις περιόδου 1/1 έως 31/12/2011
Αποσβέσεις µέχρι 31/12/2011
Αναπόσβεστη αξία 31/12/2011

Γήπεδα Οικόπεδα
2.467.636,80
---2.467.636,80
----2.467.636,80

Μηχανήµατα Έπιπλα και Ακινητ/σει
Κτίρια Τεχν.εγκ/σεις - Μεταφορικά
λοιπός
ς υπό
Τεχνικά έργα
Λοιπ.µηχ.
µέσα
εξοπλισµός εκτέλεση
εξοπλισµός
14.819.793,09
11.432,01
17.918,00
-14.849.143,10
3.031.324,15
-488.282,48
3.519.606,63
11.329.536,47

3.449.377,46 1.317.393,01
--144.459,92
5.239,85
-22.253,93
3.593.837,38 1.300.378,93
2.716.356,51 793.432,55
-22.253,89
171.449,74
91.937,88
2.887.806,25 863.116,54
706.031,13 437.262,39

Σύνολα

5.988.480,85 11.432,01 28.054.113,22
-- -11.432,01
-999.496,95
-- 1.167.114,72
4.017,00
-26.270,93
6.983.960,80
-- 29.194.957,01
3.796.462,17
-- 10.337.575,38
4.006,50
-26.260,39
585.559,92
-- 1.337.230,02
4.378.015,59
-- 11.648.545,01
2.605.945,21
-- 17.546.412,00

Επί των ακινήτων της εταιρείας υφίστανται εµπράγµατες εξασφαλίσεις ποσού Ευρώ
26.000.000,00 σε τράπεζες προς εξασφάλιση κοινού οµολογιακού δανείου που έχει εκδώσει η
εταιρεία το οποίο την 31/12/2012 ανέρχεται σε Ευρώ 26.450.000,00.
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5. Ακίνητα για επένδυση
Τα ακίνητα για επένδυση αναλύονται ως εξής:

ποσά εκφρασµένα σε ευρώ
Η Εταιρεία 31-12-2012
Ενσώµατα πάγια για επένδυση

Γήπεδα Οικόπεδα

Κτίρια - Τεχνικά
έργα

Σύνολα

Αξίες την 31/12/2011
Προσθήκες περιόδου 1/1 έως 31/12/2012
Μειώσεις περιόδου 1/1 έως 31/12/2012
Αξίες την 31/12/2012
Αποσβέσεις µέχρι 31/12/2011

184.851,15
--184.851,15
--

1.896.585,14
--1.896.585,14
569.114,35

2.081.436,29
--2.081.436,29
569.114,35

Αποσβέσεις περιόδου 1/1 έως 31/12/2012
Αποσβέσεις µέχρι 31/12/2012
Αναπόσβεστη αξία 31/12/2012

--184.851,15

55.433,34
624.547,69
1.272.037,45

55.433,34
624.547,69
1.456.888,60

ποσά εκφρασµένα σε ευρώ
Η Εταιρεία 31-12-2011
Ενσώµατα πάγια για επένδυση

Γήπεδα Οικόπεδα

Κτίρια - Τεχνικά
έργα

Σύνολα

Αξίες την 31/12/2010
Προσθήκες περιόδου 1/1 έως 31/12/2011
Μειώσεις περιόδου 1/1 έως 31/12/2011
Αξίες την 31/12/2011
Αποσβέσεις µέχρι 31/12/2010

184.851,15
--184.851,15
--

1.896.585,14
--1.896.585,14
513.411,01

2.081.436,29
--2.081.436,29
513.411,01

Αποσβέσεις περιόδου 1/1 έως 31/12/2011
Αποσβέσεις µέχρι 31/12/2011
Αναπόσβεστη αξία 31/12/2011

--184.851,15

55.703,34
569.114,35
1.327.470,79

55.703,34
569.114,35
1.512.321,94

Επί των ακινήτων της εταιρείας υφίστανται εµπράγµατες εξασφαλίσεις ποσού Ευρώ
26.000.000,00 σε τράπεζες προς εξασφάλιση κοινού οµολογιακού δανείου που έχει εκδώσει η
εταιρεία το οποίο την 31/12/2012 ανέρχεται σε Ευρώ 26.450.000,00.
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6. Άϋλα στοιχεία
Τα άϋλα στοιχεία αποτελούνται από λογισµικά και σήµατα και αναλύονται ως εξής:

ποσά εκφρασµένα σε ευρώ
Ο Όµιλος 31-12-2012

Ο Όµιλος 31-12-2011

Ασώµατα πάγια
Αξίες την 31/12/2011
Προσθήκες περιόδου 1/1 έως 31/12/2012
Συν/κες διαφορές

Ασώµατα πάγια
585.960,59
2.556,70
-365,09

Μειώσεις περιόδου 1/1 έως 31/12/2012

--

Αξίες την 31/12/2010
Προσθήκες περιόδου 1/1 έως 31/12/2011
Συν/κες διαφορές

581.321,24
4.844,06
-204,71

Μειώσεις περιόδου 1/1 έως 31/12/2011

--

Αξίες την 31/12/2012

588.152,20

Αξίες την 31/12/2011

585.960,59

Αποσβέσεις µέχρι την 31/12/2011

503.323,29

Αποσβέσεις µέχρι την 31/12/2010

467.133,77

Συν/κες διαφορές

-355,09

Ακυρωθείσες αποσβέσεις
Αποσβέσεις περιόδου 1/1 έως 31/12/2012

-25.520,16

Συν/κες διαφορές

-156,02

Ακυρωθείσες αποσβέσεις
Αποσβέσεις περιόδου 1/1 έως 31/12/2011

-36.345,54

Αποσβέσεις µέχρι 31/12/2012

528.488,36

Αποσβέσεις µέχρι 31/12/2011

503.323,29

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2012

59.663,84

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2011

82.637,30

ποσά εκφρασµένα σε ευρώ
Η Εταιρεία 31-12-2012

Η Εταιρεία 31-12-2011

Ασώµατα πάγια
Αξίες την 31/12/2011
Προσθήκες περιόδου 1/1 έως 31/12/2012
Μειώσεις περιόδου 1/1 έως 31/12/2012

Ασώµατα πάγια
464.594,00
1.077,95
--

Αξίες την 31/12/2010
Προσθήκες περιόδου 1/1 έως 31/12/2011

462.094,00
2.500,00

Μειώσεις περιόδου 1/1 έως 31/12/2011

--

Αξίες την 31/12/2012

465.671,95

Αξίες την 31/12/2011

464.594,00

Αποσβέσεις µέχρι 31/12/2011

384.831,62

Αποσβέσεις µέχρι 31/12/2010

350.608,62

Ακυρωθείσες αποσβέσεις
Αποσβέσεις περιόδου 1/1 έως 31/12/2012
Αποσβέσεις µέχρι την 31/12/2012
Αναπόσβεστη αξία 31/12/2012

-21.176,71
406.008,33
59.663,62

Ακυρωθείσες αποσβέσεις
Αποσβέσεις περιόδου 1/1 έως 31/12/2011
Αποσβέσεις µέχρι την 31/12/2011
Αναπόσβεστη αξία 31/12/2011

-34.223,00
384.831,62
79.762,38
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7. Συµµετοχές σε θυγατρικές
Οι συµµετοχές σε θυγατρικές εταιρείες είναι:
ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

ΕταΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

.

ΑΞΙΕΣ ΤΗΝ

ROTA LOGISTICS AE

YAL S.C. YALCO ROMANIA SRL
ΣΥΝΟΛΟ

1/1/2012

ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ
2012

ΑΞΙΕΣ ΤΗΝ
31/12/2012

ΑΞΙΕΣ ΤΗΝ
1/1/2011

ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ
2011

ΑΞΙΕΣ ΤΗΝ
31/12/2011

1.011.849,84

(550.098,38)

461.751,46

1.011.849,84

--

1.011.849,84

297.731,33

--

297.731,33

297.731,33

--

297.731,33

1.309.581,17

(550.098,38)

759.482,79

1.309.581,17

--

1.309.581,17

Η µεταβολή συνιστάται στην αποµείωση της αξίας της συµµετοχής της εταιρείας στην θυγατρική της
ROTA LOGISTICS Α.Ε.

8. Αποθέµατα
Τα αποθέµατα αναλύονται:
ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

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

Ο Όµιλος
31-12-2012
31-12-2011
8.483.818,61
10.413.372,29
385.477,90
432.954,20

Η Εταιρεία
31-12-2012
31-12-2011
7.145.143,53
8.731.855,78
385.477,90
432.954,20

325.704,51
9.195.001,02

325.704,51
7.856.325,94

332.299,77
11.178.626,26

332.299,77
9.497.109,75

9. Απαιτήσεις από πελάτες
Οι απαιτήσεις αναλύονται:
ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

Πελάτες
Γραµµάτια εισπρακτέα
Επιταγές εισπρακτέες
Σύνολο
Μείον: Προβλέψεις για επισφάλειες
Υπόλοιπο απαιτήσεων κατά
πελατών

Ο Όµιλος
31-12-2012
31-12-2011
12.947.501,06
13.582.015,94
1.443.204,81
1.057.490,20
6.658.849,25
9.226.922,34
21.049.555,12
23.866.428,48
(5.453.565,54)
(4.853.565,54)

Η Εταιρεία
31-12-2012
31-12-2011
11.442.976,05
12.591.524,23
1.443.204,81
1.057.490,20
6.651.216,85
9.200.367,57
19.537.397,71
22.849.382,00
(5.450.703,54)
(4.850.703,54)

15.595.989,58

14.086.694,17

19.012.862,94

17.998.678,46
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10. Λοιπές απαιτήσεις
Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται:
ποσά εκφρασµένα σε ευρώ
Ο Όµιλος
31-12-2012

31-12-2011

31-12-2012

31-12-2011

93.144,56

322.926,20

70.088,33

295.185,88

1.541.296,66

1.539.333,63

1.541.296,66

1.539.333,63

623.406,41

751.312,66

625.757,19

706.401,34

2.257.847,63

2.613.572,49

2.237.142,18

2.540.920,85

Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων
Απαιτήσεις από πώληση YALCO HUNGARY KFT
Λοιπές απαιτήσεις
Σύνολο λοιπών απαιτήσεων

Η Εταιρεία

Η Εταιρεία διατηρεί απαίτηση από την εταιρεία Home City, που προέρχεται από την πώληση της
πρώην θυγατρικής της εταιρείας YALCO Hungary KFT. Το συνολικό ύψος της απαίτησης
ανέρχεται σε 1.541.296,66 ευρώ, εκ των οποίων κατά την 31.12.2012 1.541.296,66 ευρώ είναι
ληξιπρόθεσµα. Σηµειώνεται ότι το σύνολο της απαίτησης καλύπτεται από πρώτη προσηµείωση
επί ακινήτου 2.000.000,00€, η αξία του οποίου έχει καθοριστεί από ανεξάρτητο εκτιµητή σε ποσό
σηµαντικά µεγαλύτερο της συνολικής απαίτησης. Η εταιρεία έχει προβεί σε δικαστικές ενέργειες
για εκποίηση του ακινήτου ώστε να εισπράξει την απαίτηση.

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

Η Εταιρεία

31-12-2012

31-12-2011

31-12-2012

31-12-2011

51.715,25

73.371,50

51.158,96

72.478,73

802.997,52

319.948,86

595.081,05

265.816,15

Βραχυπρόθεσµες επενδύσεις

1.443.730,26

191.670,68

1.443.730,26

191.670,68

Σύνολο διαθεσίµων και ταµιακών ισοδύναµων

2.298.443,03

584.991,04

2.089.970,27

529.965,56

Ταµείο (σε µετρητά)
Καταθέσεις σε τράπεζες

12. Μακροπρόθεσµα δάνεια
Τα µακροπρόθεσµα δάνεια αναλύονται ως ακολούθως:
ποσά εκφρασµένα σε ευρώ
Ο Όµιλος

Η Εταιρεία

31-12-2012

31-12-2011

31-12-2012

31-12-2011

28.066.791,27

12.460.458,05

28.066.791,27

12.460.458,05

3.468.939,87

2.407.185,00

3.468.939,87

2.407.185,00

Σύνολο µακροπρόθεσµων δανείων

31.535.731,14

14.867.643,05

31.535.731,14

14.867.643,05

Μείον: Βραχυπρόθεσµο µέρος

29.547.611,14

10.399.363,05

29.547.611,14

10.399.363,05

1.988.120,00

4.468.280,00

1.988.120,00

4.468.280,00

Οµολογιακά δάνεια
∆άνεια Τραπεζών

Υπόλοιπο µακροπρόθεσµων δανείων
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Οµολογιακά δάνεια: Τα οµολογιακά δάνεια έχουν εκδοθεί ως ακολούθως:
1. Οµολογιακό δάνειο µε υπόλοιπο 640.950,00 € πλέον τόκων που έχουν λογισθεί 6.312,50
€. Η αποπληρωµή του δανείου πρέπει να γίνει µέχρι το έτος 2014 ως εξής:
Στην επόµενη χρήση 2013
€ 190.900,00
Στην χρήση 2014
€ 450.050,00
Το επιτόκιο δανείου αποτελείται από ένα κυµαινόµενο µέρος που έχει ορισθεί το
EURIBOR και ένα σταθερό µέρος (περιθώριο) ποσοστό 3,00%. Οι τόκοι καταβάλλονται
κάθε εξάµηνο.
2. Οµολογιακό δάνειο µε υπόλοιπο ποσού 427.330,00 € πλέον τόκων που έχουν λογισθεί
4.208,63 €. Η αποπληρωµή του δανείου πρέπει να γίνει µέχρι το έτος 2014 ως εξής:
Στην επόµενη χρήση 2013
€ 127.260,00
Στην χρήση 2014
€ 300.070,00
Το επιτόκιο του δανείου αποτελείται από ένα κυµαινόµενο µέρος που έχει ορισθεί το
EURIBOR και ένα σταθερό µέρος (περιθώριο) ποσοστό 3,00%. Οι τόκοι καταβάλλονται
κάθε εξάµηνο.
3. Οµολογιακό δάνειο ποσού 26.450.000,00 € πλέον τόκων που έχουν λογισθεί
537.990,14€. Η αποπληρωµή του δανείου πρέπει να γίνει µέχρι το έτος 2017 ως εξής:
Στην επόµενη χρήση 2013
€ 1.200.000,00
Στην χρήση 2014
€ 1.200.000,00
Στην χρήση 2015
€ 1.200.000,00
Στην χρήση 2016
€ 1.200.000,00
Στην χρήση 2017
€ 21.650.000,00
Το επιτόκιο του δανείου αποτελείται από ένα κυµαινόµενο µέρος που έχει ορισθεί το
EURIBOR και ένα σταθερό µέρος (περιθώριο) ποσοστό: για την περίοδο 28/3/201228/3/2013 4,25%, για την περίοδο 28/3/2013-28/3/2014 4,50% και από την περίοδο
28/3/2014 µέχρι την λήξη 4,75%. Οι τόκοι καταβάλλονται κάθε εξάµηνο.
∆άνεια Τραπεζών: Τα δάνεια τραπεζών έχουν ως ακολούθως:
1.

∆άνειο µε υπόλοιπο 1.438.000,00 € πλέον τόκων που έχουν λογισθεί 35.670,39€. Η
αποπληρωµή του δανείου πρέπει να γίνει µέχρι το έτος 2016 ως εξής:
Στην επόµενη χρήση 2013
€ 200.000,00
Στην χρήση 2014
€ 200.000,00
Στην χρήση 2015
€ 200.000,00
Στην χρήση 2016
€ 838.000,00
Το επιτόκιο του δανείου έχει ορισθεί σε ποσοστό 9,50%. Οι τόκοι καταβάλλονται κάθε
εξάµηνο.

2. ∆άνειο µε υπόλοιπο 1.950.000,00 € πλέον τόκων που έχουν λογισθεί 45.269,48 €. Η
αποπληρωµή του δανείου πρέπει να γίνει µέχρι το έτος 2015 ως εξής :
Στην επόµενη χρήση 2013
200.000,00 €
Στην χρήση 2014
225.000,00 €
Στην χρήση 2015
1.525.000,00 €
Το επιτόκιο του δανείου αποτελείται από ένα κυµαινόµενο µέρος που έχει ορισθεί το
EURIBOR εξαµήνου και ένα σταθερό µέρος (περιθώριο) ποσοστό 5,00%. Οι τόκοι
καταβάλλονται κάθε εξάµηνο.
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13. Βραχυπρόθεσµες χρηµατοδοτήσεις
Οι βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής:
ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

∆άνεια Τραπεζών
Factoring
Μακροπρόθεσµα δάνεια πληρωτέα
στην επόµενη χρήση
Ληξιπρόθεσµα δάνεια
Σύνολο βραχυπρόθεσµων
χρηµατοδοτήσεων

Ο Όµιλος
31-12-2012
31-12-2011
8.620.603,88
14.025.092,69
121.812,68
277.060,97

Η Εταιρεία
31-12-2012
31-12-2011
6.920.583,82
12.321.165,01
121.812,68
277.060,97

29.258.069,36
289.541,78

10.399.363,05
10.178.952,03

29.258.069,36
289.541,78

10.399.363,05
10.178.952,03

38.290.027,70

34.880.468,74

36.590.007,64

33.176.541,06

Η εταιρεία έχει εκδώσει κοινό οµολογιακό δάνειο ποσού 26.450.000,00 € πενταετούς διάρκειας, µε
το οποίο έγινε αναχρηµατοδότηση των υφιστάµενων δανείων της εταιρείας.
Το µέσο σταθµικό επιτόκιο δανεισµού κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού ανέρχεται για τον Όµιλο
σε ποσοστό 8,22 %, ενώ για την εταιρεία ανέρχεται σε ποσοστό 8,23 %.
Τα ληξιπρόθεσµα δάνεια αφορούν κατά 50.000,00 € και 25.875,66 € αντίστοιχα κεφάλαιο και
τόκους µακροπρόθεσµου δανεισµού καθώς και κατά 213.666,12 € τόκους του κοινού οµολογιακού
δανείου που προαναφέρθηκε. Το επιτόκιο των ληξιπρόθεσµων δανείων επιβαρύνεται µε
προσαύξηση του επιτοκίου κατά 2,5%. Σύµφωνα µε το άρθρο 1 παράγραφος 74 των ∆ΠΧΑ, λόγω
της µη καταβολής κατά την ηµεροµηνία λήξης µέρος των τόκων και κεφαλαίου ποσού 289.541,78
€ απαιτείται η απεικόνιση του εν λόγω δανείου ως βραχυπρόθεσµη υποχρέωση και για το λόγο
αυτό η εταιρεία µετέφερε ποσό Ευρώ 27 εκατ. από το µακροπρόθεσµο δανεισµό στα
µακροπρόθεσµα δάνεια πληρωτέα στην επόµενη χρήση.
14. Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Οι λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις αναλύονται:
ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

Επιχορηγήσεις πάγιων επενδύσεων
Πρόβλεψη για φόρο εισοδήµατος
ανέλεγκτων χρήσεων
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο λοιπών µακροπρόθεσµων
υποχρεώσεων

Ο Όµιλος
31-12-2012
31-12-2011
2.371.219,91
2.415.670,59

Η Εταιρεία
31-12-2012
31-12-2011
2.335.877,31
2.369.630,41

167.354,43
--

167.354,43
9.429,03

167.354,43
--

167.354,43
--

2.538.574,34

2.592.454,05

2.503.231,74

2.536.984,84

15. Κρατικές επιχορηγήσεις
Έχουν εισπραχθεί επιχορηγήσεις για πάγια που αφορούν την αγορά µηχανηµάτων και λοιπού
εξοπλισµού του εργοστασίου Οινοφύτων, επιχορήγηση που αφορά το νέο κέντρο Logistics στα
Οινόφυτα Βοιωτίας και εισπραχθείσες επιχορηγήσεις για συστήµατα πληροφορικής καθώς και για
τις κτιριακές εγκαταστάσεις και εξοπλισµό της θυγατρικής εταιρείας ROTA LOGISTICS A.E.
ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

Υπόλοιπο επιχορηγήσεων έως 31/12/2010
Εισπράξεις επιχορηγήσεων στην χρήση 2011
Μεταφορά στα αποτελέσµατα περιόδου 1/1 - 31/12/2011
Υπόλοιπο λογαριασµού επιχορηγήσεων 31/12/2011
Εισπράξεις επιχορηγήσεων στην χρήση 2012
Μεταφορά στα αποτελέσµατα περιόδου 1/1 - 31/12/2012
Υπόλοιπο λογαριασµού επιχορηγήσεων 31/12/2012

O Όµιλος
2.523.776,30
-(108.105,71)
2.415.670,59
-(44.450,68)
2.371.219,91

Η Εταιρεία
2.404.207,38
-(34.576,97)
2.369.630,41
-(33.753,10)
2.335.877,31
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16. 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
31-12-2012
31-12-2011
236.539,10
327.848,03
968.654,70
421.388,85
56.798,35
198.166,31
330.660,55
353.059,86
218.695,32
1.811.348,02

537.778,35
1.838.241,40

Η Εταιρεία
31-12-2012
31-12-2011
229.335,46
320.561,24
965.532,02
420.393,28
56.798,35
198.166,31
185.091,97
314.922,67
184.730,95
1.621.488,75

488.872,67
1.742.916,17

17. Φόρος εισοδήµατος
Σύµφωνα µε τις θεσµοθετηµένες διατάξεις για την χρήση 2012 ο συντελεστής φορολογίας είναι
20%. Από την χρήση 2013 καθώς και για τις επόµενες χρήσεις ο συντελεστής φόρου εισοδήµατος
είναι 26%.
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. ROTA LOGISTICS A.E.
3. S.C YALCO ROMANIA SRL

Για τις χρήσεις 2005-2010
Για την χρήση 2010
Από την χρήση 2007

Για την µητρική εταιρεία και την θυγατρική εταιρεία ROTA LOGISTICS ΑΕ για την χρήση 2011 µε
βάση το άρθρο 82 παρ. 5 του Ν. 2238/94 και την ΠΟΛ 1159/2011 έχει εκδοθεί έκθεση
φορολογικής συµµόρφωσης από τον Ορκωτό Ελεγκτή.
Η µητρική εταιρεία έχει σχηµατίσει πρόβλεψη 167.354,43 ευρώ µε σκοπό να καλυφθεί το
ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων σε περίπτωση ελέγχου από τις φορολογικές αρχές, και η
πρόβλεψη αυτή έχει επιβαρύνει τα αποτελέσµατα των προηγούµενων χρήσεων. Το ποσό της
πρόβλεψης εµφανίζεται στον ισολογισµό στις «Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις». Για τις
υπόλοιπες εταιρείες του Οµίλου δεν έχει σχηµατισθεί πρόβλεψη για τις ανέλεγκτες φορολογικά
χρήσεις καθώς εκτιµάται ότι δεν θα υπάρξει επιβολή πρόσθετων φόρων.
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Ο φόρος εισοδήµατος που έχει επιβαρύνει τα αποτελέσµατα αναλύεται ως ακολούθως:
ποσά εκφρασµένα σε ευρώ
Ο Όµιλος
31-12-2012
Τρέχουσα φορολογία

Η Εταιρεία

31-12-2011

31-12-2012

31-12-2011

--

--

--

--

Αναβαλλόµενη φορολογία

105.982,23

108.229,27

108.061,47

116.818,20

Σύνολο

105.982,23

108.229,27

108.061,47

116.818,20

Η συµφωνία µεταξύ των ποσών φόρου εισοδήµατος που έχει επιβαρύνει τα αποτελέσµατα και
των ποσών που προκύπτουν από την εφαρµογή του ισχύοντος συντελεστή φορολογίας επί των
αποτελεσµάτων προ φόρων, έχει ως ακολούθως:

ποσά εκφρασµένα σε ευρώ
Ο Όµιλος
31-12-2012
31-12-2011
Κέρδη προ φόρων, ως κατάσταση
αποτελεσµάτων
Συντελεστής φορολογίας
Φόρος εισοδήµατος, βάσει εφαρµοστέου
φορολογικού συντελεστή
Φόρος που αναλογεί στις διαφορές
∆.Π.Χ.Α. µε φορολογία εισοδήµατος
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 επί ζηµιών
Έξοδο
φόρου
σε
κατάσταση
Αποτελεσµάτων χρήσης

31-12-2012

Η Εταιρεία
31-12-2011

(6.247.063,47)
20%

(5.601.153,31)
20%

(6.626.737,42)
20%

(5.448.380,39)
20%

(1.249.412,69)

(1.120.230,66)

(1.325.347,48)

(1.089.676,08)

(17.348,09)

5.696,63

(21.506,55)

5.696,63

195.295,57
11.974,57

64.771,47
9.651,42

193.511,92
11.974,57

63.111,56
9.594,42

(3.740,92)

(5.362,76)

--

--

(809,80)
958.059,13

(1.094,56)
1.154.797,73

-1.033.306,07

-1.128.091,67

(105.982,23)

108.229,27

(108.061,47)

116.818,20
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18. Αναβαλόµενοι φόροι
Οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος αναλύονται ως εξής:
Αναβαλλόµενη φορολογία του Οµίλου ( Υποχρέωση)
ποσά εκφρασµένα σε ευρώ
Αποσβέσεις

Κατά την 1η Ιανουαρίου 2011

809.557,28

Επιβάρυνση στα αποτελέσµατα της χρήσεως

104.534,45

η

Κατά την 1 Ιανουαρίου 2012
Επιβάρυνση στα αποτελέσµατα της χρήσεως
η

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2012

Προβλέψεις για
επισφαλείς πελάτες
(375.405,11)

Προβλέψεις για
αποζηµιώσεις
προσωπικού

Επιχορηγήσεις
παγίων
επενδύσεων

Πιστωτικές συν/κες
διαφορές αποτίµησης

Προαγορά συν/τος
(forward)

Σύνολο

(217.665,50)

(42.564,49)

--

7.390,35

181.312,53

406,71

9.256,96

--

(5.968,85)

108.229,27

--

914.091,73

(375.405,11)

(217.258,79)

(33.307,53)

--

1.421,50

289.541,80

59.412,02

--

37.539,64

8.890,14

4.919,75

(4.779,32)

105.982,23

973.503,75

(375.405,11)

(179.719,15)

(24.417,39)

4.919,75

(3.357,82)

395.524,03

Αναβαλλόµενη φορολογία της Εταιρείας(Υποχρέωση)
Αποσβέσεις

Κατά την 1η Ιανουαρίου 2011

786.419,13

Επιβάρυνση στα αποτελέσµατα της χρήσεως

109.248,29

η

Κατά την 1 Ιανουαρίου 2012
Επιβάρυνση στα αποτελέσµατα της χρήσεως
Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2012

Προβλέψεις για
επισφαλείς πελάτες
(375.405,11)
--

Προβλέψεις για
αποζηµιώσεις
προσωπικού

Επιχορηγήσεις
παγίων
επενδύσεων

(217.665,50)

(31.014,88)

6.623,37

6.915,39

Προαγορά
συν/τος
(forward)

Πιστωτικές συν/κες
διαφορές αποτίµησης
---

Σύνολο

7.390,35

169.723,99

(5.968,85)

116.818,20

895.667,42

(375.405,11)

(211.042,13)

(24.099,49)

--

1.421,50

286.542,19

63.630,78

--

37.539,64

6.750,62

4.919,75

(4.779,32)

108.061,47

959.298,20

(375.405,11)

(173.502,49)

(17.348,87)

4.919,75

(3.357,82)

394.603,66
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19. Προβλέψεις για αποζηµιώσεις προσωπικού
Η πρόβλεψη για αποζηµίωση λόγω εξόδου από την υπηρεσία απεικονίζεται στις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα
µε το ∆.Λ.Π. 19.
Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν έχουν ως εξής:
Μελλοντικές αυξήσεις µισθών
5,00%
Προεξοφλητικό επιτόκιο
3,50%

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

Η Εταιρεία

31-12-2012

31-12-2011

31-12-2012

31-12-2011

1.086.293,97

1.088.327,49

1.055.210,66

1.088.327,49

109.873,06

439.270,90

109.873,06

404.687,59

Καταβληθείσες αποζηµιώσεις

(297.571,27)

(441.304,42)

(297.571,27)

(437.804,42)

Υπόλοιπο τέλους περιόδου

898.595,76

1.086.293,97

867.512,45

1.055.210,66

Υπόλοιπο αρχής περιόδου
Συνταξιοδοτικές παροχές

Τα ποσά που αφορούν στο κόστος συνταξιοδοτικών παροχών έχουν εξής:
ποσά εκφρασµένα σε ευρώ
Ο Όµιλος
31-12-2012
31-12-2011
Ανάλυση συνταξιοδοτικών παροχών
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης
Χρηµατοοικονοµικό κόστος
Επίδραση περικοπής/ διακανονισµού/
τερµατικές παροχές
Απορρόφηση/(Μετακίνηση)
προσωπικού
(εφαρµογή IFRS3)
Μη καταχωρηµένα αναλογιστικά (κέρδη)/ζηµίες
Σύνολο συνταξιοδοτικών παροχών

Η Εταιρεία
31-12-2012
31-12-2011

85.171,43
38.750,79

76.410,22
44.728,44

85.171,43
38.750,79

76.410,22
44.697,51

--

240.309,45

--

236.897,69

-(14.049,16)
109.873,06

77.765,48
57,31
439.270,90

-(14.049,16)
109.873,06

46.682,17
-404.687,59

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

Ο Όµιλος

Κόστος παραγωγής
Έξοδα διάθεσης
Έξοδα διοίκηση
Σύνολο

Η Εταιρεία

31-12-2012

31-12-2011

31-12-2012

31-12-2011

1.928,79
27.644,71
80.299,56
109.873,06

34.866,94
254.357,85
150.046,11
439.270,90

1.928,79
27.644,71
80.299,56
109.873,06

7.514,93
254.357,85
142.814,81
404.687,59
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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.

21. Ίδιες µετοχές
Η µητρική εταιρεία έχει στην κατοχή της ίδιες µετοχές τις οποίες απέκτησε από αγορά και που ανέρχονται στο ποσό
των 50.250 µετοχών, συνολικού κόστους αγοράς 16.212,60 € οι οποίες αποκτήθηκαν την περίοδο 04/10/201001/06/2011.

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

Υπόλοιπο την 1-1-2012
Σχηµατισµός αποθεµατικών
από διάθεση κερδών
Υπόλοιπο την 31-12-2012

1.344.709,47

2.926.727,22

Αφορολόγητα
αποθεµατικά
ειδικών
διατάξεων και
νόµων
1.894.872,44

-1.344.709,47

-2.926.727,22

-1.894.872,44

Ειδικά
αποθεµατικά

Τακτικό
αποθεµατικό

Υπόλοιπο την 1-1-2011
Σχηµατισµός αποθεµατικών
από διάθεση κερδών
Υπόλοιπο την 31-12-2011

Ειδικά
αποθεµατικά

1.344.709,47

2.926.727,22

Αφορολόγητα
αποθεµατικά
ειδικών
διατάξεων και
νόµων
1.894.872,44

-1.344.709,47

-2.926.727,22

-1.894.872,44

Ειδικά
αποθεµατικά

Σύνολο

6.166.309,13
-6.166.309,13

Σύνολο

6.166.309,13
-6.166.309,13

ποσά εκφρασµένα σε ευρώ
Της Εταιρείας
Τακτικό
αποθεµατικό

Υπόλοιπο την 1-1-2012
Σχηµατισµός αποθεµατικών
από διάθεση κερδών
Υπόλοιπο την 31-12-2012

1.322.527,46

2.926.727,22

Αφορολόγητα
αποθεµατικά
ειδικών
διατάξεων και
νόµων
1.894.872,44

-1.322.527,46

-2.926.727,22

-1.894.872,44

Ειδικά
αποθεµατικά

Τακτικό
αποθεµατικό

Υπόλοιπο την 1-1-2011
Σχηµατισµός αποθεµατικών
από διάθεση κερδών
Υπόλοιπο την 31-12-2011

1.322.527,46

2.926.727,22

Αφορολόγητα
αποθεµατικά
ειδικών
διατάξεων και
νόµων
1.894.872,44

-1.322.527,46

-2.926.727,22

-1.894.872,44

Σύνολο

6.144.127,12
-6.144.127,12

Σύνολο

6.144.127,12
-6.144.127,12
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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) Το κέντρο LOGISTICS στα Οινόφυτα Βοιωτίας, η κατασκευή του οποίου ολοκληρώθηκε τον ∆εκέµβριο του έτους
2008. Η επένδυση αυτή έχει υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόµο 3299/2004, και το αποθεµατικό που σχηµατίσθηκε για
την κάλυψη της ίδιας συµµετοχής ανέρχεται στο ποσό των 2.339.786,22 €.
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.

23. Μερίσµατα
Από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 29/06/2012 αποφασίσθηκε η µη διανοµή µερίσµατος δεδοµένου ότι τα
αποτελέσµατα της χρήσης 2011 ήταν ζηµιογόνα.

24. 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/-31/12/2012
Πωλήσεις
Σύνολο
στο
Πωλήσεων
εξωτερικό

Πωλήσεις
στο
εσωτερικό

Περιόδου 1/1-31/12/2011
Πωλήσεις
Σύνολο
στο
Πωλήσεων
εξωτερικό

19.421.869,44

5.184.670,58

24.606.540,02

26.538.937,30

6.493.010,71

33.031.948,01

2.696.639,00

700.665,66

3.397.304,66

2.712.475,34

880.028,08

3.592.503,42

211.065,57

--

211.065,57

65.812,13

--

65.812,13

38.695,68

--

38.695,68

30.544,53

--

30.544,53

22.368.269,69

5.885.336,24

28.253.605,93

29.347.769,30

7.373.038,79

36.720.808,09

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

Περιόδου 1/1/-31/12/2012
Πωλήσεις
Σύνολο
στο
Πωλήσεων
εξωτερικό

Πωλήσεις στο
εσωτερικό

Περιόδου 1/1-31/12/2011
Πωλήσεις στο
εξωτερικό

Σύνολο
Πωλήσεων

19.421.869,44

771.116,57

20.192.986,01

26.538.937,30

1.577.763,76

28.116.701,06

2.696.639,00

700.665,66

3.397.304,66

2.712.475,34

880.028,08

3.592.503,42

38.695,68

--

38.695,68

30.544,53

--

30.544,53

22.157.204,12

1.471.782,23

23.628.986,35

29.281.957,17

2.457.791,84

31.739.749,01
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25. 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
Εσοδα
από
αχρησιµοποίητες
προβλέψεις
Κέρδη από εκποίηση παγίων
Εισφορά ανακύκλωσης
Λοιπά
Σύνολα άλλων εσόδων

1/1-31/12/2012

Ο Όµιλος
1/1-31/12/2011

Η Εταιρεία
1/1-31/12/2012
1/1-31/12/2011

1.000,00

--

55.000,00

189.661,47

34.588,12

79.587,54

34.588,12

79.587,54

259.193,80

11.189,00

259.193,80

11.189,00

44.450,68

108.105,71

33.753,10

34.576,97

56.782,13

34.943,13

30.552,00

19.986,09

187.698,21
27.729,75
66.813,87
241.502,14
919.758,70

--48.153,83
273.352,68
555.331,89

187.698,21
27.729,75
66.813,87
132.704,70
828.033,55

--48.153,83
163.680,41
546.835,31

26. Λειτουργικά έξοδα
Τα λειτουργικά έξοδα αναλύονται ως ακολούθως:
ποσά εκφρασµένα σε ευρώ
Του Οµίλου 1/1-31/12/2012

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
1.803.966,14
594.951,78
273.023,37
244.292,93
219.661,87
--105.802,81
3.241.698,90

Έξοδα
διάθεσης
3.696.997,59
144.435,25
2.400.557,64
2.289.048,99
966.571,74
--134.941,41
9.632.552,62

Άλλα έξοδα
εκµετάλλευσης
-----72.335,11
600.000,00
315.750,65
988.085,76

Σύνολο
5.500.963,73
739.387,03
2.673.581,01
2.533.341,92
1.186.233,61
72.335,11
600.000,00
556.494,87
13.862.337,28

Έξοδα
διοίκησης
2.177.328,80
614.681,07
333.486,58
311.504,73
269.929,30
--153.958,78
3.860.889,26

Έξοδα
διάθεσης
5.195.003,38
143.866,64
2.825.565,79
3.161.653,69
1.004.258,72
--173.097,26
12.503.445,48

Άλλα έξοδα
εκµετάλλευσης
-----121.516,96
140.630,00
205.708,26
467.855,22

Σύνολο
7.372.332,18
758.547,71
3.159.052,37
3.473.158,42
1.274.188,02
121.516,96
140.630,00
532.764,30
16.832.189,96

Του Οµίλου 1/1-31/12/2011

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 1/1-31/12/2012

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
1.646.761,71
563.736,38
245.483,03
232.106,41
209.104,83
--95.530,60
2.992.722,96

Έξοδα
διάθεσης
3.387.758,94
144.435,25
1.519.903,92
2.088.631,40
946.079,14
--134.941,41
8.221.750,06

Άλλα έξοδα
εκµετάλλευσης
-----12.932,06
600.000,00
315.072,86
928.004,92

Σύνολο
5.034.520,65
708.171,63
1.765.386,95
2.320.737,81
1.155.183,97
12.932,06
600.000,00
545.544,87
12.142.477,94

Έξοδα
διοίκησης
2.075.092,50
588.396,51
305.816,38
297.135,42
255.622,63
--147.523,20
3.669.586,64

Έξοδα
διάθεσης
4.828.529,68
143.866,64
1.803.763,31
2.959.259,82
975.176,44
--173.097,26
10.883.693,15

Άλλα έξοδα
εκµετάλλευσης
-----68.059,67
140.000,00
204.875,26
412.934,93

Σύνολο
6.903.622,18
732.263,15
2.109.579,69
3.256.395,24
1.230.799,07
68.059,67
140.000,00
525.495,72
14.966.214,72

Της Εταιρείας 1/1-31/12/2011

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

31-12-2012

31-12-2011

31-12-2012

31-12-2011

215

233

185

204

27. Έσοδα από επενδύσεις
Τα έσοδα από επενδύσεις αναλύονται ως ακολούθως:
ποσά εκφρασµένα σε ευρώ
Ο Όµιλος
1/1-31/12/2012
1/1-31/12/2011
Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα
Έσοδα από χρηµατοοικονοµικά
παράγωγα
Σύνολο
χρηµατοοικονοµικών
εσόδων

Η Εταιρεία
1/1-31/12/2012
1/1-31/12/2011

4.001,90

4.078,40

4.001,75

4.064,50

16.060,33

--

16.060,33

--

20.062,23

4.078,40

20.062,08

4.064,50
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28. Χρηµατοοικονοµικά έξοδα
Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα αναλύονται ως ακολούθως:
ποσά εκφρασµένα σε ευρώ
Ο Όµιλος
1/1-31/12/2012
1/1-31/12/2011
Τόκοι οµολογιακών δανείων
Τόκοι µακροπρόθεσµων δανείων
Τόκοι βραχυπρόθεσµων δανείων
Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα
Ζηµία από παράγωγα χρηµατοοικονοµικά
προϊόντα
Κέρδος/(ζηµία) από αποτίµηση συµµετοχών
Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εξόδων

Η Εταιρεία
1/1-31/12/2012
1/1-31/12/2011

1.359.826,09
276.222,63
1.006.090,42
114.462,68

641.092,60
71.917,74
1.866.306,35
108.770,47

1.359.826,09
276.222,63
890.563,42
95.739,49

641.092,60
71.917,74
1.750.154,55
93.488,02

--2.756.601,82

9.056,94
-2.697.144,10

-550.098,38
3.172.450,01

9.056,94
-2.565.709,85

29. Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα
Ο Όµιλος προέβη σε προθεσµιακές συµβάσεις συναλλάγµατος (forwards) για να καλύψει συναλλαγµατικό κίνδυνο
που προκύπτει από αγορές εµπορευµάτων σε USD. Όλες οι προθεσµιακές συµβάσεις συναλλάγµατος έγιναν σε
ζευγάρι νοµισµάτων EURO / USD και έχουν διάρκεια µικρότερη του έτους. Τα κέρδη και οι ζηµίες που προέκυψαν
καταχωρήθηκαν στα αποτελέσµατα χρήσης.
Η εύλογη αξία των παράγωγων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων και οι µεταβολές τους αναλύονται ως ακολούθως:

Υπόλοιπο 1/1/2011
Μεταβολές περιόδου 1/1-31/12/2011
Κέρδη/ (Ζηµίες) περιόδου 1/1-31/12/2011
Υπόλοιπο 31/12/2011
Μεταβολές περιόδου 1/1-31/12/2012
Κέρδη/ (Ζηµίες) περιόδου 1/1-31/12/2012
Υπόλοιπο 31/12/2012
Ονοµαστική
αξία
συµβάσεων
συναλλάγµατος
(Forward)(σε USD) 31/12/2011
Ονοµαστική
αξία
συµβάσεων
συναλλάγµατος
(Forward)(σε USD) 31/12/2012

Ο Όµιλος
36.951,73
(20.787,31)
(9.056,94)
7.107,48
(7.836,24)
(16.060,33)
(16.789,09)

Η Εταιρεία
36.951,73
(20.787,31)
(9.056,94)
7.107,48
(7.836,24)
(16.060,33)
(16.789,09)

250.000,00

250.000,00

700.000,00

700.000,00

30. Κέρδη / (ζηµίες) ανά µετοχή
Ο υπολογισµός των βασικών κερδών / (ζηµιών) ανά µετοχή βασίζεται στις ακόλουθες πληροφορίες:
ποσά εκφρασµένα σε ευρώ
Ο Όµιλος
Κέρδη / (ζηµίες) χρήσεως µετά την φορολογία
ως κατάσταση αποτελεσµάτων
Μέσος
σταθµισµένος
αριθµός
κοινών
µετοχών για τους σκοπούς των βασικών
κερδών ανά µετοχή
Κέρδη / (ζηµίες) ανά µετοχή

Η Εταιρεία

1/1-31/12/2012

1/1-31/12/2011

1/1-31/12/2012

1/1-31/12/2011

(6.339.278,56)

(5.696.859,59)

(6.734.798,89)

(5.565.198,59)

13.163.909
(0,4816)

13.163.909
(0,4328)

13.163.909
(0,5116)

13.163.909
(0,4228)

Οι µεσοσταθµικοί αριθµοί µετοχών έχουν αναπροσαρµοσθεί µε την εξαγορά των ιδίων µετοχών που κατέχονται από
την εταιρεία.
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31. Πληροφορίες κατά τοµέα
Η ∆ιοίκηση του Οµίλου παρακολουθεί και λαµβάνει τις αποφάσεις της σύµφωνα µε τους τοµείς δραστηριότητας που
έχει καθορίσει µε βάση τη νοµική του διάρθρωση.
Χρησιµοποιώντας τα ποσοτικά κριτήρια, ορίστηκαν ως τοµείς δραστηριότητας η ΣΩΚΡΑΤΗΣ ∆. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ &
ΥΙΟΣ Α.Ε. και η θυγατρική S.C. YALCO ROMANIA SRL που θα αναφέρεται χωριστά στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι
πληροφορίες των τοµέων δραστηριότητας που δεν αποτελούν ξεχωριστούς τοµείς για αναφορά συγκεντρώνονται
στην κατηγορία «Λοιπά». Οι λογιστικές πολιτικές των τοµέων δραστηριότητας είναι ίδιες µε εκείνες που ακολουθούνται
κατά την σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων. Η ∆ιοίκηση αξιολογεί την επίδοση των τοµέων δραστηριότητας,
βασιζόµενη στα µικτά κέρδη, στα λειτουργικά κέρδη, στα χρηµατοδοτικά αποτελέσµατα και στα κέρδη προ φόρων.
Οι πληροφορίες αναφορικά µε τους τοµείς δραστηριότητας και η συµφωνία µε τα ενοποιηµένα στοιχεία του Οµίλου
έχουν ως εξής:
Περιόδου 1/1-31/12/2012
ποσά εκφρασµένα σε ευρώ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ∆.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
& ΥΙΟΣ Α.Ε.
23.588.620,81

S.C. YALCO
ROMANIA
SRL
4.453.919,55

211.065,57

Εσωτερικές πωλήσεις
Σύνολο

40.365,54
23.628.986,35

72.744,25
4.526.663,80

-211.065,57

(113.109,79)
(113.109,79)

Μικτό κέρδος
Λειτουργικά κέρδη(ζηµίες)
Χρηµατοδοτικά έσοδα (έξοδα)
Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων

7.840.094,90
(3.474.349,49)
(3.152.387,93)
(6.626.737,42)

1.580.353,50
131.951,03
(111.705,28)
20.245,75

(34.293,70)
(168.125,42)
(22.544,76)
(190.670,18)

45.900,00
550.098,38
550.098,38

9.432.054,70
(3.510.523,88)
(2.736.539,59)
(6.247.063,47)

Άλλες πληροφορίες
Σύνολο Ενεργητικού
Σύνολο Υποχρεώσεων
Αγορές παγίων
Αποσβέσεις

44.941.085,34
50.800.356,47
70.267,49
1.349.846,19

3.380.854,42
2.960.622,42
4.348,92
25.615,75

916.848,22
418.734,46
-24.810,26

(1.856.361,45)
(1.096.878,66)
---

47.382.426,53
53.082.834,69
74.616,41
1.400.272,20

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ∆.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
& ΥΙΟΣ Α.Ε.
31.321.332,19

S.C. YALCO
ROMANIA
SRL
5.333.663,77

Απαλείψεις

Ενοποιηµένα

65.812,13

Εσωτερικές πωλήσεις
Σύνολο

418.416,82
31.739.749,01

34.922,47
5.368.586,24

61.405,19
127.217,32

(514.744,48
(514.744,48)

Μικτό κέρδος
Λειτουργικά κέρδη(ζηµίες)
Χρηµατοδοτικά έσοδα (έξοδα)
Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων

11.532.644,37
(2.886.735,04)
(2.561.645,35)
(5.448.380,39)

1.878.980,88
140.297,59
(112.933,75)
27.363,84

(142.661,85)
(161.650,16)
(18.486,60)
(180.136,76)

99.807,06
---

13.368.770,46
(2.908.087,61)
(2.693.065,70)
(5.601.153,31)

Άλλες πληροφορίες
Σύνολο Ενεργητικού
Σύνολο Υποχρεώσεων
Αγορές παγίων
Αποσβέσεις

51.196.826,09
50.321.298,33
1.169.614,72
1.427.156,36

3.691.188,40
3.280.049,32
3.054,84
36.352,85

1.004.606,92
317.902,22
4.319,00
197.522,56

(3.010.333,42)
(1.700.752,25)
-(169.900,65)

52.882.287,99
52.218.497,62
1.176.988,56
1.491.131,12

Πωλήσεις σε τρίτους

Λοιπά

Απαλείψεις

Ενοποιηµένα

28.253.605,93

Περιόδου 1/1-31/12/2011

ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

Πωλήσεις σε τρίτους

Λοιπά

36.720.808,09
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32. 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
31-12-2012
31-12-2011
Μισθώµατα που αναγνωρίσθηκαν
ως έξοδα της χρήσεως

830.507,60

Η Εταιρεία
31-12-2012
31-12-2011

935.917,30

770.330,82

876.027,44

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
31-12-2012

31-12-2011

523.574,60
1.976,696,46
1.635.277,26
4.135.548,32

872.449,50
2.852.232,91
4.658.314,96
8.382.997,37

Η Εταιρεία
31-12-2012
433.574,60
1.616.696,46
1.635.277,26
3.685.548,32

31-12-2011
812.449,50
2.847.232,91
4.658.314,96
8.317.997,37

33. 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
31/12/2012

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
προς Θυγατρικές
προς Λοιπά συνδεδεµένα µέρη
Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
από Θυγατρικές
από Λοιπά συνδεδεµένα µέρη
Απαιτήσεις
από Θυγατρικές
από Λοιπά συνδεδεµένα µέρη
Υποχρεώσεις
προς Θυγατρικές
προς 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

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2011

31/12/2012

31/12/2011

----

----

94.365,54
-94.365,54

438.177,64
-438.177,64

-2.859.301,95
2.859.301,95

-183.100,00
183.100,00

72.744,25
2.859.301,95
2.932.046,20

96.327,66
183.100,00
279.427,66

-70.766,49
70.766,49

-218.752,14
218.752,14

335.156,43
70.766,49
405.922,92

782.978,21
218.752,14
1.001.730,35

-130.457,63
130.457,63

----

761.722,23
130.457,63
892.179,86

917.774,04
-917.774,04

691.110,03

760.099,84

545.181,56

607.799,31

--

--

--

--

116.324,00

70.130,00

67.356,21

37.632,00
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Για τις πωλήσεις και αγορές µε τα συνδεδεµένα µέρη που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα εφαρµόζεται
χαµηλότερη τιµολογιακή πολιτική διότι τα άµεσα κόστη για τις συναλλαγές αυτές είναι πολύ χαµηλά εξασφαλίζοντας
έτσι ισοδύναµη περίπου απόδοση µε τις συναλλαγές µε 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 προσαύξηση 10% περίπου για
κάλυψη του άµεσου κόστους.
Οι ενδοοµιλικές συναλλαγές δηµιουργούν απαιτήσεις για την µητρική εταιρεία µε ανάλογο χρηµατοοικονοµικό
κόστος, το οποίο µεσοπρόθεσµα θα µειώνεται ανάλογα µε την ανάπτυξη των εργασιών και τη βελτίωση των
ταµειακών ροών των θυγατρικών εταιρειών .
Η µητρική εταιρεία έχει δώσει εγγυήσεις προς τρίτους για λογαριασµό των θυγατρικών εταιρειών ποσού
2.200.000,00€.

34. ∆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.
Σχέση καθαρού χρέους προς τα ίδια κεφάλαια
Η σχέση αυτή έχει ως ακολούθως:
ποσά εκφρασµένα σε ευρώ
Ο Όµιλος
31/12/2012
31/12/2011

Οµολογιακά δάνεια
∆άνεια τραπεζών
Τράπεζες λογ/µοι βραχυπρόθεσµων
υποχρεώσεων
Μείον: Χρηµατικά διαθέσιµα & ταµιακά
ισοδύναµα
Καθαρό χρέος
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

Η Εταιρεία
31/12/2012
31/12/2011

28.066.791,27
3.468.939,87

12.460.458,05
2.407.185,00

28.066.791,27
3.468.939,87

12.460.458,05
2.407.185,00

8.742.416,56

24.481.105,69

7.042.396,50

22.777.178,01

(2.298.443,03)
37.979.704,67

(584.991,04)
38.763.757,70

(2.089.970,27)
36.488.157,37

(529.965,56)
37.114.855,50

(5.700.408,16)

663.790,37

(5.859.271,13)

875.527,76

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
κεφαλαιαγορές και είναι σε θέση να επιτύχει ιδιαίτερα ανταγωνιστικά επιτόκια και όρους δανεισµού που οι
συµβατικές ηµεροµηνίες αλλαγής αυτών δεν ξεπερνούν τους 6 µήνες.
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Εάν τα υφιστάµενα επιτόκια ήταν 50 µονάδες βάσης υψηλότερα ή χαµηλότερα, κρατώντας σταθερές τις υπόλοιπες
µεταβλητές, για την χρήση που έληξε την 31/12/2012, το κέρδος θα µειώνονταν ή θα αυξάνονταν αντίστοιχα κατά
περίπτωση για τον Όµιλο περίπου € 237.674,96 ενώ για την εταιρεία περίπου € 230.573,49.
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 1/1-31/12/2012 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 συνολική ρευστότητα στην Ελληνική αγορά, ξεκινώντας από το Τραπεζικό σύστηµα, έχει περιοριστεί σηµαντικά.
Στα νέα αυτά δεδοµένα έχει προσπαθήσει η εταιρεία να προσαρµόσει τις διαδικασίες της προκειµένου να διατηρήσει
την απρόσκοπτη λειτουργία της. Με αυστηρή πολιτική πιστώσεων και διαχείρισης αποθεµάτων η εταιρεία
προσπαθεί να περιορίσει σηµαντικά τις ανάγκες κεφαλαίου κίνησης. Παράλληλα προσπαθεί νε διατηρήσει τις
πιστώσεις που της παρέχουν οι συνεργάτες/ προµηθευτές της.
Τέλος ήδη σε συνεργασία µε τις τράπεζες που τη χρηµατοδοτούν σχεδιάζεται νέο χρηµατοδοτικό πλάνο που θα
παράσχει στην εταιρεία τον απαραίτητο χρόνο για την ολοκλήρωση της αναδιοργάνωσης της και την αναγκαία
ρευστότητα για τη διατήρηση της απρόσκοπτης λειτουργίας της.
ε) Κίνδυνος συναλλάγµατος
Για την εταιρεία και τις θυγατρικές εσωτερικού οι δανειακές υποχρεώσεις είναι στο λειτουργικό νόµισµα (ευρώ) και
δεν υφίσταται συναλλαγµατικός κίνδυνος.
Για τη θυγατρική εξωτερικού S.C. YALCO ROMANIA SRL όπου το λειτουργικό της νόµισµα είναι το RON, οι
δανειακές υποχρεώσεις της είναι σε ευρώ και είναι εκτεθειµένη σε συναλλαγµατικό κίνδυνο.
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 για τις εταιρείες του Οµίλου που
δραστηριοποιούνται στο εσωτερικό κυρίως σε (USD) δολάρια Αµερικής ενώ για τη θυγατρική εξωτερικού κυρίως σε
Ευρώ και USD. 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.
35. 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.
36. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία σύνταξης του ισολογισµού
Σύµφωνα µε το νέο φορολογικό νόµο 4110/2013 ο φορολογικός συντελεστής των νοµικών προσώπων που
η
εδρεύουν στην Ελλάδα αυξήθηκε από 20% σε 26% για τις χρήσεις που αρχίζουν από 1 Ιανουαρίου 2013.
Μια τέτοια µεταβολή στο φορολογικό συντελεστή εκτιµάται ότι θα επέφερε αύξηση της αναβαλλόµενης φορολογικής
υποχρέωσης κατά 118.657,21 € για τον Όµιλο και 118.381,10€ για την εταιρεία.
∆εν υπάρχουν άλλα σηµαντικά γεγονότα µετά την 31 ∆εκεµβρίου 2012 που να επηρεάζουν την οικονοµική
κατάσταση του Οµίλου και της εταιρείας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Πληροφορίες άρθρου 10 Ν. 3401/2005 που δημοσιεύθηκαν από την εταιρεία κατά τη χρήση 2012

Η εταιρεία Σ.Δ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. – YALCO δημοσίευσε και κατέστησε διαθέσιμες στο κοινό κατά τη διάρκεια
της οικονομικής χρήσης 2012 τις παρακάτω πληροφορίες του άρθρου 10 του Ν. 3401/2005 και είναι αναρτημένες στο
επίσημο διαδικτυακό χώρο του Χρηματιστηρίου Αθηνών www.athex.gr όσο και της εταιρείας.

Πίνακας αντιστοιχίας παραπομπών με τις πληροφ. του άρθρου 10 Ν. 3401/2005
Ημερ/νία

Οικονομικές Καταστάσεις Εταιρείας βάση ΔΠΧΠ

29/03/2012

Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 01/01-31/12/2011

29/03/2012

Ετήσια Οικονομική Έκθεση περιόδου 01/01-31/12/2011

31/05/2012

Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 01/01-31/03/2012

31/05/2012

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή
ου
Λογιστικά Πρότυπα 1 3μήνου 2012

30/08/2012

Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 01/01-30/06/2012

30/08/2012

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2012

29/11/2012

Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 01/01-30/09/2012

29/11/2012

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή
ου
Λογιστικά Πρότυπα 3 3μήνου 2012

Ηλεκτρονική Δ/νση
http//www.yalco.gr/ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ/Οικονομικά Στοιχεία/Οικονομικές
Καταστάσεις Εταιρείας
http//www.yalco.gr/ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ/Οικονομικά Στοιχεία/Οικονομικές
Καταστάσεις Εταιρείας
http//www.yalco.gr/ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ/Οικονομικά Στοιχεία/Οικονομικές
Καταστάσεις Εταιρείας
http//www.yalco.gr/ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ/Οικονομικά Στοιχεία/Οικονομικές
Καταστάσεις Εταιρείας
http//www.yalco.gr/ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ/Οικονομικά Στοιχεία/Οικονομικές
Καταστάσεις Εταιρείας
http//www.yalco.gr/ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ/Οικονομικά Στοιχεία/Οικονομικές
Καταστάσεις Εταιρείας
http//www.yalco.gr/ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ/Οικονομικά Στοιχεία/Οικονομικές
Καταστάσεις Εταιρείας
http//www.yalco.gr/ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ/Οικονομικά Στοιχεία/Οικονομικές
Καταστάσεις Εταιρείας
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Ημερ/νία

Ανακοινώσεις Εταιρείας

Ηλεκτρονική Δ/νση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ
/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ
/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/11/2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ
/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ΕΚΘΕΣΕΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 4.1.4.4. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Χ.Α.

http://www.yalco.gr/Ενημέρωση
Επενδυτών/Δελτία Τύπου
http://www.yalco.gr/Ενημέρωση
Επενδυτών/Δελτία Τύπου
http://www.yalco.gr/Ενημέρωση
Επενδυτών/Δελτία Τύπου
http://www.yalco.gr/Ενημέρωση
Επενδυτών/Δελτία Τύπου
http://www.yalco.gr/Ενημέρωση
Επενδυτών/Δελτία Τύπου
http://www.yalco.gr/Ενημέρωση
Επενδυτών/Δελτία Τύπου
http://www.yalco.gr/Ενημέρωση
Επενδυτών/Δελτία Τύπου
http://www.yalco.gr/Ενημέρωση
Επενδυτών/Γενικές Συνελεύσεις
http://www.yalco.gr/Ενημέρωση
Επενδυτών/Γενικές Συνελεύσεις
http://www.yalco.gr/Ενημέρωση
Επενδυτών/Δελτία Τύπου
http://www.yalco.gr/Ενημέρωση
Επενδυτών/Δελτία Τύπου
http://www.yalco.gr/Ενημέρωση
Επενδυτών/Δελτία Τύπου
http://www.yalco.gr/Ενημέρωση
Επενδυτών/Δελτία Τύπου

Ημερ/νία

Ανακοινώσεις Εταιρείας

Ηλεκτρονική Δ/νση

14/02/2012
22/02/2012
28/03/2012
29/03/2012
02/04/2012
30/05/2012
31/05/2012
06/06/2012
29/06/2012
03/07/2012
02/08/2012
31/08/2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ
/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ
/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 4.1.4.4. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Χ.Α.

05/01/2012

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

28/03/2012

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

29/03/2012

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

11/04/2012

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

24/09/2012

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

29/10/2012

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

http://www.yalco.gr/Ενημέρωση
Επενδυτών/Εταιρική Διακυβέρνηση/
Γνωστοποίηση Συναλλαγών/Πίνακας
Γνωστοποίησης Συναλλαγών
http://www.yalco.gr/Ενημέρωση
Επενδυτών/Εταιρική Διακυβέρνηση/
Γνωστοποίηση Συναλλαγών/Πίνακας
Γνωστοποίησης Συναλλαγών
http://www.yalco.gr/Ενημέρωση
Επενδυτών/Εταιρική Διακυβέρνηση/
Γνωστοποίηση Συναλλαγών/Πίνακας
Γνωστοποίησης Συναλλαγών
http://www.yalco.gr/Ενημέρωση
Επενδυτών/Εταιρική Διακυβέρνηση/
Γνωστοποίηση Συναλλαγών/Πίνακας
Γνωστοποίησης Συναλλαγών
http://www.yalco.gr/Ενημέρωση
Επενδυτών/Εταιρική Διακυβέρνηση/
Γνωστοποίηση Συναλλαγών/Πίνακας
Γνωστοποίησης Συναλλαγών
http://www.yalco.gr/Ενημέρωση
Επενδυτών/Εταιρική Διακυβέρνηση/
Γνωστοποίηση Συναλλαγών/Πίνακας
Γνωστοποίησης Συναλλαγών
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
∆ιαδικτυακός τόπος ανάρτησης της ετήσιας οικονοµικής έκθεσης
Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας και του Οµίλου, η έκθεση ελέγχου των Ορκωτών ελεγκτών και η έκθεση
διαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τη χρήση 01/01 – 31/12/2012, έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση της
εταιρείας www.yalco.gr

∆ιαδικτυακός τόπος ανάρτησης ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων θυγατρικών εταιρειών.
Ο διαδικτυακός τόπος όπου αναρτώνται οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, η ετήσια έκθεση ελέγχου Ορκωτού
Ελεγκτή Λογιστή και η Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2012 των
θυγατρικών ROTA LOGISTICS A.E, S.C. YALCO ROMANIA SRL είναι :
http://www.yalco.gr/ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΕΠΕΝ∆ΥΤΩΝ/Οικονοµικές Καταστάσεις Θυγατρικών
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ΣΩΚΡΑΤΗΣ ∆. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε.
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 8349/06/Β/86/02
5ο χλµ Εθν. Οδού Θεσ/νίκης - Κατερίνης (Θεσσαλονίκη)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΩΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
(δηµοσιευόµενα βάσει του κν.2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΠΧΑ)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της ΣΩΚΡΑΤΗΣ ∆. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε.. Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους
επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση έλεγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.
Αρµόδια Υπηρεσία - Νοµαρχία :
Υπουργείο Ανάπτυξης - ∆ιεύθυνση Α.Ε. και πίστεως
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
∆ιεύθυνση διαδυκτίου :
www.yalco.gr
ποσά εκφρασµένα σε €
Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου :
∆ηµήτριος Σ. Κωνσταντίνου / Πρόεδρος - Εκτελεστικό Μέλος
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Η ΕΤΑΙΡEΙΑ
Καλλιόπη - Αναστασία Κωνσταντίνου / Αντιπρόεδρος - Εκτελεστικό Μέλος
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
31/12/2012
31/12/2011
31/12/2012
31/12/2011
Σωκράτης ∆. Κωνσταντίνου / ∆/νων Σύµβουλος - Εκτελεστικό Μέλος
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία
17.796.330,95
19.221.827,28
16.221.329,35
17.546.412,00
Βίκτωρας Πιζάντε / Εκτελεστικό Μέλος
Επενδύσεις σε ακίνητα
--1.456.888,60
1.512.321,94
Γεώργιος Α. Μακρής / Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
59.663,84
82.637,30
59.663,62
79.762,38
Ιωάννης A. Βεζύρογλου / Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
179.150,48
180.663,20
933.071,21
1.484.547,67
Αµεντέο Οντόνι / Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Αποθέµατα
9.195.001,02
11.178.626,26
7.856.325,94
9.497.109,75
Απαιτήσεις από πελάτες
15.595.989,58
19.012.862,94
14.086.694,17
17.998.678,46
Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
4.556.290,66
3.205.671,01
4.327.112,45
3.077.993,89
Συµβούλιο των ετήσιων οικονοµικών
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
47.382.426,53
52.882.287,99
44.941.085,34
51.196.826,09
καταστάσεων
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής :
Ελεγκτική εταιρεία :
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών :

21 Μαρτίου 2013
Αντώνιος ∆. Μάρκου
Deloitte Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καµπάνης Α.Ε.
Με σύµφωνη γνώµη - Θέµατα έµφασης
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

ποσά εκφρασµένα σε €
Ο ΟΜΙΛΟΣ
1/1-31/12/2012
1/1-31/12/2011
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη/ (ζηµίες) προ φόρων
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Συναλλαγµατικές διαφορές
Αποτελέσµατα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζηµίες) επενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης
ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
Καταβεβληµένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

Η ΕΤΑΙΡEΙΑ
1/1-31/12/2012
1/1-31/12/2011

(6.247.063,47)

(5.601.153,31)

(6.626.737,42)

(5.448.380,39)

1.400.272,20

1.491.131,12

1.349.846,19

1.427.156,36

432.256,87
(24.598,74)
21.647,47
2.740.251,48

210.732,47
195.690,14
(114.747,57)
2.697.144,10

432.256,87
(24.598,74)
582.443,58
2.606.291,30

179.019,16
10.446,76
(211.105,58)
2.565.709,85

1.936.910,25
3.131.206,97
254.836,96

1.735.847,12
3.297.310,31
1.511.321,54

1.640.783,81
3.625.881,97
(196.480,43)

1.444.728,73
3.402.182,21
1.895.344,34

2.165.428,70
-1.480.291,29

2.568.013,23
104.353,27
2.750.909,42

2.031.468,52
-1.358.218,61

2.436.578,98
103.426,59
2.725.095,87

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α)
∆ικαιώµατα µειοψηφίας (β)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)

(1.176.988,56)
2.574,00
4.078,40
(1.170.336,16)

(70.267,49)
50.936,00
20.062,08
730,59

(1.169.614,72)
2.574,00
4.064,50
(1.162.976,22)

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

379.274,08
-(141.367,96)
-237.906,12

-(2.718.660,05)
(192.802,98)
(8.139,66)
(2.919.602,69)

342.423,47
0,00
(141.367,96)
0,00
201.055,51

-(2.741.069,76)
(192.802,98)
(8.139,66)
(2.942.012,40)

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

1.714.579,23
584.991,04
(1.127,24)
2.298.443,03

(1.339.029,43)
1.927.847,02
(3.826,55)
584.991,04

1.560.004,71
529.965,56
-2.089.970,27

(1.379.892,75)
1.909.858,31
-529.965,56

8.178.804,40
(14.038.075,53)
(5.859.271,13)
-(5.859.271,13)
1.988.120,00
3.765.347,85
36.590.007,64
8.456.880,98
50.800.356,47
44.941.085,34

8.178.804,40
(7.303.276,64)
875.527,76
-875.527,76
4.468.280,00
3.878.737,69
33.176.541,06
8.797.739,58
50.321.298,33
51.196.826,09

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
Ο ΟΜΙΛΟΣ
1/1-31/12/2012
1/1-31/12/2011
28.253.605,93
36.720.808,09
9.432.054,70
13.368.770,46

Κύκλος εργασιών
Μικτά κέρδη/ (ζηµίες)
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών
και επενδυτικών αποτελεσµάτων
Κέρδη/ (ζηµίες) προ φόρων
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α)
Κατανέµονται σε:
-Ιδιοκτήτες µητρικής

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α) + (Β)
Κατανέµονται σε:
-Ιδιοκτήτες µητρικής
-∆ικαιώµατα µειοψηφίας
Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή – βασικά (σε €)
Προτεινόµενο µέρισµα ανά Μετοχή - (σε €)
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων

Η ΕΤΑΙΡEΙΑ
1/1-31/12/2012
1/1-31/12/2011
23.628.986,35
31.739.749,01
7.840.094,90
11.532.644,37

(3.510.523,88)
(6.247.063,47)
(6.353.045,70)

(2.908.087,61)
(5.601.153,31)
(5.709.382,58)

(3.474.349,49)
(6.626.737,42)
(6.734.798,89)

(2.886.735,04)
(5.448.380,39)
(5.565.198,59)

(6.339.278,56)

(5.696.859,59)

(6.734.798,89)

(5.565.198,59)

(13.767,14)

(12.522,99)

--

--

(11.152,83)
(6.364.198,53)

(6.055,25)
(5.715.437,83)

-(6.734.798,89)

-(5.565.198,59)

(6.350.431,39)
(13.767,14)

(5.702.914,84)
(12.522,99)

(6.734.798,89)
--

(5.565.198,59)
--

(0,4816)
--

(0,4328)
--

(0,5116)
--

(0,4228)
--

(2.154.702,36)

(1.525.062,20)

(2.158.256,40)

(1.494.155,65)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ποσά εκφρασµένα σε €
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2012

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Οι εταιρείες του Οµίλου µε τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους, τα ποσοστά µε τα οποία ο Όµιλος συµµετέχει στο µετοχικό τους κεφάλαιο καθώς και η µέθοδος
ενσωµάτωσης τους στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2012 παρατίθενται αναλυτικά στην σηµείωση 1 των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων.
2. Τα θέµατα έµφασης συνίστανται : α) στο ότι οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις έχουν καταστεί µικρότερες από τις βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις ,λόγω της
απεικόνισης µακροπροθέσµων υποχρεώσεων σε βραχυπρόθεσµες ποσού 27 εκατ € επειδή δεν έχει καλυφθεί όρος του κοινού οµολογακού δανείου και επειδή
υπάρχουν ληξιπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις. (Σηµείωση 2.1 και 13) β) στο ότι λόγω των συσσωρευµένων ζηµιών, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων είναι
κατώτερα του 1/10 του µετοχικού κεφαλαίου και συντρέχει λόγος εφαρµογής του άρθρου 47 και 48 παρ. 1γ του Ν.2190/1920.
Τα ανωτέρω θέµατα υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας που ενδεχοµένως εγείρουν σηµαντική αµφιβολία σχετικά µε την ικανότητα της εταιρείας
και του Οµίλου να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους.
3. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρείας και των εταιρειών του Οµίλου παρατίθενται αναλυτικά στην σηµείωση 17 των ετήσιων οικονοµικών
καταστάσεων.
4. Έχουν τηρηθεί οι ίδιες βασικές λογιστικές αρχές µε την προηγούµενη χρήση 31/12/2011.
5. Επί των ακινήτων της εταιρείας υφίστανται εµπράγµατες εξασφαλίσεις ποσού 26.000.000,00 € σε τράπεζες προς εξασφάλιση κοινού οµολογιακού δανείου που
έχει εκδώσει η εταιρεία το οποίο την 31/12/2012 ανέρχεται στο ποσό των 26.450.000,00 €.
6. ∆εν υπάρχουν σηµαντικές επιδικίες ή υπό διαιτησία διαφορές και αποφάσεις δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που να έχουν σηµαντική επίπτωση στην
οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας.
6α. Το ποσό των προβλέψεων που έχουν διενεργηθεί για κάθε µία από τις κάτωθι περιπτώσεις είναι :
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Η ΕΤΑΙΡEΙΑ
1. Προβλέψεις για υποθέσεις που αναφέρονται στην παραπάνω περίπτωση (6):
--2. Προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις :
167.354,43
167.354,43
3. Λοιπές προβλέψεις που έχουν σχηµατισθεί :
--7. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού την 31/12/2012 είναι για τον όµιλο 215 άτοµα και για την µητρική 185 ενώ την 31/12/2011 ήταν 233 και 204
αντίστοιχα.
8. Τα λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους ανέρχονται την 31/12/2012 σε (11.152,83 €) ενώ την 31/12/2011 σε (6.055,25 €) και αφορούν συν/κες
διαφορές µετατροπής ισολογισµών θυγατρικών εξωτερικού.
9. Τα ποσά των εσόδων και εξόδων σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων του Οµίλου
και της εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου που έχουν προκύψει από συναλλαγές της µε τα συνδεδεµένα µέρη, όπως ορίζονται από το ∆ΛΠ 24, είναι ως
εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Η ΕΤΑΙΡEΙΑ
α) Έσοδα
-94.365,54
β) Έξοδα
2.859.301,95
2.932.046,20
γ) Απαιτήσεις
70.766,49
405.922,92
δ) Υποχρεώσεις
130.457,63
892.179,86
ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µέλών της διοίκησης
691.110,03
545.181,56
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης
--ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης
116.324,00
67.356,21

8.178.804,40
(7.565.143,47)
613.660,93
50.129,44
663.790,37
4.468.280,00
3.968.289,82
34.880.468,74
8.901.459,06
52.218.497,62
52.882.287,99

ποσά εκφρασµένα σε €

-∆ικαιώµατα µειοψηφίας
(74.616,41)
50.936,00
20.062,23
(3.618,18)

8.178.804,40
(13.915.574,86)
(5.736.770,46)
36.362,30
(5.700.408,16)
1.988.120,00
3.832.694,13
38.290.027,70
8.971.992,86
53.082.834,69
47.382.426,53

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως
(01.01.2012 και 01.01.2011 αντίστοιχα)
Κέρδη / (ζηµίες) χρήσεως µετά από φόρους
Λοιπά συνολικά έσοδα
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (έξοδα)
Αγορά Ιδίων Μετοχών
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως
(31.12.2012 και 31.12.2011 αντίστοιχα)

Η ΕΤΑΙΡEΙΑ

31/12/2011

31/12/2012

31/12/2011

663.790,37
(6.353.045,70)
(11.152,83)
(6.364.198,53)
---

6.387.367,86
(5.709.382,58)
(6.055,25)
(5.715.437,83)
(8.139,66)
--

875.527,76
(6.734.798,89)
-(6.734.798,89)
---

6.448.866,01
(5.565.198,59)
-(5.565.198,59)
(8.139,66)
--

(5.700.408,16)

663.790,37

(5.859.271,13)

875.527,76

Θεσσαλονίκη 21 Μαρτίου 2013

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

∆. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΤ. ΑΗ 582847

Σ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΤ. AK 031283

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆/ΝΤΗΣ

Ο ∆/ΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Η. ΜΑΛΑΝ∆ΡΗΣ
ΑΤ. ΑΕ 123166

Θ. ΦΥΤΙΛΗΣ
ΑΤ. ΑΑ 262854-Αρ. Αδείας 15514 Α΄Τάξης

