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Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο της «ΣΩΚΡΑΤΗΣ ∆. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε.» την 26/08/2015 και έχουν 
αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.yalco.gr. 
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 ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

∆ηλώσεις των Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
(σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 3556/2007) 

 
 
 
∆ηλώνεται µε την παρούσα ότι, εξ’ όσων γνωρίζουµε :  
 

α) οι εξαµηνιαίες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας 
«ΣΩΚΡΑΤΗΣ ∆.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε.-YALCO» για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 
2015 έως την 30η Ιουνίου 2015, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε τα ισχύοντα ∆ιεθνή 
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του 
ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα χρήσης του Οµίλου και 
της Εταιρείας καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση 
εκλαµβανοµένων ως σύνολο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραγράφους 3 έως 5 του 
άρθρου 5 του ν. 3556/2007. 

 

β) η εξαµηνιαία έκθεση του διοικητικού συµβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις 
πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 5 
του ν. 3556/2007. 
 
 
 

Θεσσαλονίκη, 26 Αυγούστου 2015 
 
 

Οι Βεβαιούντες 
 
 
 
∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ 
 
 
 
 
Πρόεδρος του ∆.Σ.  ∆ιευθύνων Σύµβουλος  Μέλος του ∆.Σ. 
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ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 
 

 
Η εξαµηνιαία έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αναφέρεται στη χρονική περίοδο 1 
Ιανουαρίου – 30 Ιουνίου 2015 και έχει συνταχθεί σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του 
Ν.3556/2007 και τις εκδοθείσες αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 
 
Ακολουθούν οι επιµέρους ενότητες της έκθεσης: 
 
1. Εξέλιξη – Μεταβολές Οικονοµικών Μεγεθών 
 

Κατά την περίοδο 1/1-30/6/2015 τα µεγέθη του Οµίλου παρουσίασαν τις πιο κάτω 
µεταβολές σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο 1/1-30/6/2014. 
 
ΟΜΙΛΟΣ 
 
(000 €) 1/1-30/6/2015 1/1-30/6/2014 Μεταβολή % 
Πωλήσεις 13.463 13.174 +2,2 
Μικτά Κέρδη 4.955 5.059 -2,1 
Λειτουργικά Κέρδη 202 181 +11,6 
EBITDA 678 665 +1,9 
Κέρδη (Ζηµιές) προ φόρων (1.075) (1.124) -4,4 
Κέρδη (Ζηµιές) µετά από φόρους  (1.110) (1.163) -4,5 
Κέρδη (Ζηµιές) µετά από φόρους 
και δικαιώµατα µειοψηφίας 

 
(1.108) 

 
(1.159) 

 
-4,4 

 
Οι πωλήσεις του Οµίλου το πρώτο εξάµηνο του 2015 διαµορφώθηκαν στα €13.463χιλ από 
€13.174χιλ το προηγούµενο εξάµηνο του 2014, αυξηµένες κατά 2,2%, αποτέλεσµα της 
θετικής πορείας της δραστηριότητας του επαγγελµατικού εξοπλισµού και της ανάπτυξης της 
θυγατρικής εταιρείας στην Ρουµανία.  
 
 
Τα µικτά κέρδη ανήλθαν στα €4.955χιλ από €5.059χιλ, µειωµένα κατά 2,1%, µε το µικτό 
περιθώριο κέρδους να διαµορφώνεται  στο 36,8% από 38,4%, αποτυπώνοντας την αλλαγή 
στη σύνθεση των πωλήσεων. 
 
Τα λειτουργικά κέρδη ενισχύθηκαν κατά +11,6% στα €202χιλ από €181χιλ, λόγω των 
αποτελεσµατικών  προσπαθειών της διοίκησης για αύξηση της παραγωγικότητας και του 
περιορισµού των λειτουργικών δαπανών.  
 
 
Τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοοικονοµικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων, 
αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 1,9%, στα €678χιλ από €665χιλ, αποτέλεσµα των 
λόγων που αναφέραµε παραπάνω. 
 
Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα διαµορφώθηκαν στα €1.278χιλ από €1.308χιλ, µειωµένα κατά 
2,3%, ενσωµατώνοντας τη θετική επίδραση των προκαταβολικών ρυθµίσεων (µειώσεων 
επιτοκίου) που έχουν πραγµατοποιηθεί στα πλαίσια της επικείµενης αναδιάρθρωσης του 
δανεισµού του Οµίλου.  
 
Τα αποτελέσµατα προ φόρων, ανήλθαν σε ζηµίες € (1.075) χιλ το πρώτο εξάµηνο του 
2015 από € (1.124) χιλ, περιορίζοντας περαιτέρω το αρνητικό αποτέλεσµα, ενσωµατώνοντας 
τη συνολικά θετική πορεία των βασικών δραστηριοτήτων του Οµίλου, καθώς και τις 
επιτυχηµένες προσπάθειες της διοίκησης για αποτελεσµατικότερη αξιοποίηση των πόρων, 
µείωση των λειτουργικών και χρηµατοοικονοµικών εξόδων. 
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Τα καθαρά αποτελέσµατα µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας διαµορφώθηκαν 
σε ζηµίες € (1.108) χιλ από € (1.159) χιλ, λόγων των προαναφερόµενων. 
 
 
2.    Σηµαντικά Γεγονότα 

 
Τα σηµαντικότερα γεγονότα που έλαβαν χώρα το πρώτο εξάµηνο του 2015 ήταν : 
 

• Η σταθεροποίηση των πωλήσεων µε αυξητικές τάσεις σε στρατηγικούς τοµείς όπως 
είναι ο επαγγελµατικός εξοπλισµός και οι εξαγωγές. 

• Η αποτελεσµατικότερη αξιοποίηση των πόρων της εταιρείας και οι επιτυχηµένες 
προσπάθειες για περιορισµός των λειτουργικών δαπανών. 

• Νέες συνεργασίες οι οποίες αναµένεται να επηρεάσουν θετικά τις συνολικές 
πωλήσεις. 

• Νέες συνεργασίες από τον τοµέα των εξαγωγών. 
• Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας όπως εµφανίζονται στην εταιρική 

κατάσταση οικονοµικής θέσης της 30ης Ιουνίου 2015 είναι κατώτερο του 1/10 του 
µετοχικού κεφαλαίου και κατά συνέπεια συντρέχει λόγος εφαρµογής των άρθρων 47 
και 48 παρ.1γ του Ν. 2190/1920. Υπάρχουν ληξιπρόθεσµοι τόκοι και κεφάλαιο κυρίως 
οµολογιακού και  µακροπρόθεσµου δανεισµού συνολικού ποσού Ευρώ 9,4 εκατ. 
περίπου  για τα οποία η Εταιρία, µέχρι και την ηµεροµηνία της έγκρισης των 
Οικονοµικών Καταστάσεων  δεν έχει λάβει γραπτές διαβεβαιώσεις από τις Τράπεζες 
για την παράταση του χρόνου αποπληρωµής τους µε αποτέλεσµα την µεταφορά 
αυτών των δανείων συνολικού ποσού Ευρώ 35 εκατ. περίπου από τον 
µακροπρόθεσµο στον βραχυπρόθεσµο δανεισµό και το σύνολο των κυκλοφορούντων 
περιουσιακών στοιχείων  να υπολείπεται του συνόλου των βραχυπρόθεσµων 
υποχρεώσεων κατά ποσό Ευρώ 28,3 εκατ. περίπου. Για την αντιµετώπιση του 
ανωτέρω θέµατος, έχει διαµορφωθεί σε συνεργασία µε τις πιστώτριες τράπεζες 
πλάνο αναδιοργάνωσης του υφιστάµενου τραπεζικού δανεισµού, στο οποίο 
προβλέπεται και η ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης της εταιρείας. Αναµένεται στους 
επόµενους µήνες να ολοκληρωθεί η προαναφερόµενη συµφωνία αναδιάρθρωσης η 
οποία θα καταστήσει ενήµερες όλες τις υφιστάµενες ληξιπρόθεσµες τραπεζικές 
υποχρεώσεις περιορίζοντας ταυτόχρονα και σηµαντικά το χρηµατοοικονοµικό κόστος 
της εταιρείας. 

 
 
- Προβλεπόµενη Πορεία και Εξέλιξη για το Β’ εξάµηνο της χρήσης 2015 
 

Η διαδικασία των εθνικών εκλογών στο τέλος Ιανουαρίου και η αβεβαιότητα που συνοδεύει 
κάθε εκλογική αναµέτρηση οδήγησε σε περιορισµό της καταναλωτικής δαπάνης κατά το 
πρώτο δίµηνο του 2015. Η διαµόρφωση κυβέρνησης και η επικείµενη τουριστική περίοδος 
οδήγησαν στην σχετική σταθεροποίηση της αγοράς µε αναπτυξιακές τάσεις για τις 
σχετιζόµενες µε τον τουρισµό υπηρεσίες και προϊόντα. Αντίστοιχη ήταν και η πορεία της 
Εταιρείας η οποία παρουσίασε µειωµένες πωλήσεις κατά το πρώτο δίµηνο και σταθερά 
αυξανόµενη ανάκαµψης για τους υπολειπόµενους µήνες του πρώτου εξαµήνου. Η σειρά 
πολιτικών και οικονοµικών γεγονότων που δηµιούργησαν σχετική αβεβαιότητα για το 
Ευρωπαϊκό µέλλον της χώρας και οδήγησαν στην τελική επιβολή ελέγχων κεφαλαίου θα 
καθορίσουν σε µεγάλο βαθµό την εξέλιξη της οικονοµίας κατά το δεύτερο εξάµηνο του έτους. 
Η επίτευξη συµφωνίας για την αναχρηµατοδότηση της οικονοµίας και του ελληνικού 
τραπεζικού συστήµατος, δεν είναι δυνατό να οδηγήσει στην άµεση ανάκαµψη της ελληνικής 
οικονοµίας εντός του 2015. 
 
Οι εκτιµήσεις από σειρά εγνωσµένων διεθνών οργανισµών όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση και το 
∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο εκτιµούν ότι θα υπάρξει σηµαντική ύφεση κατά το δεύτερο 
εξάµηνο του 2015 στην Ελλάδα που θα οδηγήσει σε συνολική συρρίκνωση της οικονοµίας 
από 2% έως ακόµα και 5%, σύµφωνα µε τις πιο απαισιόδοξες προβλέψεις. 
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∆εδοµένης της πολιτικής και οικονοµικής αβεβαιότητας, της διατήρησης των κεφαλαιακών 
ελέγχων στις τράπεζες και των επικείµενων φορολογικών και λοιπών µέτρων που θα 
οδηγήσουν σε συρρίκνωση του διαθέσιµου εισοδήµατος των Ελλήνων καταναλωτών 
εκτιµούµε ότι θα υπάρξει σηµαντική συρρίκνωση της εγχώριας ζήτησης. Η ενδεχόµενη 
αρνητική επίδραση επί των αποτελεσµάτων και της χρηµατοοικονοµικής θέσης του 
β΄εξαµήνου από τυχόν περαιτέρω δυσµενείς εξελίξεις δεν µπορεί να προβλεφθεί επακριβώς 
στο παρόν στάδιο. 
 
Η ∆ιοίκηση του Οµίλου προκειµένου να αντιµετωπίσει άµεσα τις προαναφερόµενες 
προκλήσεις και να διατηρήσει τον Όµιλο στην πορεία ανάκαµψης που έχει ξεκινήσει 
αναµένεται να επικεντρώσει τις προσπάθειές του σε τέσσερεις άξονες: 
 

1. Ενέργειες διατήρησης ή και ενίσχυσης, για συγκεκριµένους τοµείς, των πωλήσεων 

2. Ενέργειες Περιορισµού ∆απανών 

3. Ενέργειες Εξασφάλισης Επαρκούς Ταµειακής Ρευστότητας 

4. Ενέργειες Εξασφάλισης Επάρκειας Προϊόντων για την Επίτευξη των Ελάχιστων 
Αναγκαίων Πωλήσεων. 

 
 
Συγκεκριµένα, η ∆ιοίκηση της εταιρείας ξεκίνησε ήδη την υλοποίηση των ακόλουθων 
ενεργειών: 
 

• Επιδίωξη πωλήσεων προς το εξωτερικό προκειµένου να εξασφαλιστεί ρευστότητα 
εκτός Ελλάδος που θα χρησιµοποιηθεί για την χρηµατοδότηση νέων εισαγωγών 
προϊόντων και Α’ υλών. 

• Στόχευση στην επίτευξη πωλήσεων σε συγκεκριµένα κανάλια µε άξονα τη 
διαθεσιµότητα προϊόντων που έχει εξασφαλίσει για το αµέσως επόµενο χρονικό 
διάστηµα  

• Άµεσο περιορισµό των λειτουργικών της δαπανών. 

• Μείωση των αµοιβών ∆ιοικητικού Συµβουλίου κατά 10% 

• Επιδίωξη µείωσης κατά 20% των συµβάσεων παροχής πάσης φύσης εργασιών από 
τρίτους προς την εταιρεία. 

• Μείωση των παρεχόµενων προς τους πελάτες της χρονικών πιστώσεων τόσο για την 
εξασφάλιση ρευστότητας αλλά και για τον περιορισµό του αυξηµένου λόγω περιόδου, 
πιστωτικού κινδύνου. 

• Υλοποίηση ενεργειών µείωσης βραδέως κινούµενων αποθεµάτων κατά την περίοδο 
αυτή που θα παρουσιαστούν ελλείψεις σε πιο ταχέως κινούµενα προϊόντα.  

• Κατόπιν διαπραγµατεύσεων µε τους κρίσιµους προµηθευτές εξασφαλίστηκε η ανοχή 
τους στο χρόνο αποπληρωµής των παλαιότερων υποχρεώσεων και η υποστήριξή 
τους στην οµαλή µελλοντική τροφοδοσία της εταιρείας. 

• Η διενέργεια εισαγωγών µε τη χρήση πληρωµών από πελάτες εξωτερικού, σε 
συνδυασµό µε το ύψος των υφιστάµενων αποθεµάτων, διασφαλίζει τη συνέχιση του 
ρυθµού των πωλήσεων σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των πελατών της. 

Σηµειώνεται ότι έχει ήδη εξασφαλιστεί η επάρκεια των πρώτων υλών και προϊόντων του 
εργοστασίου παραγωγής αντικολλητικών σκευών για τους επόµενους µήνες ώστε να 
διατηρηθεί η οµαλή τροφοδοσία της εγχώριας αγοράς και η ικανοποίηση της ζήτησης από 
πελάτες εξωτερικού. 
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Επαρκείς αναµένεται να είναι και οι λειτουργικές ταµειακές ροές της Εταιρείας λαµβάνοντας 
υπόψη ότι η ∆ιοίκηση προχωράει στην άµεση υλοποίηση µέτρων µε στόχο την διατήρηση των 
θετικών Κερδών προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) του πρώτου εξαµήνου, αλλά 
και του περιορισµού του χρησιµοποιούµενου κεφαλαίου κίνησης. Επιπλέον αναµένεται κατά 
το δεύτερο εξάµηνο του 2015 να ολοκληρωθεί και η συµφωνία αναδιοργάνωσης του 
συνολικού δανεισµού της εταιρείας που εξασφαλίζει άµεση ρευστότητα και σηµαντικά 
µειωµένο κόστος δανειακών κεφαλαίων. 
 
 
3. 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%. 
Οι όροι πληρωµής των αγορών είναι κατά κύριο λόγο διαπραγµατεύσιµοι και διαχρονικά 
βελτιούµενοι. Συνεπώς οι εταιρείες του Οµίλου δεν αντιµετωπίζουν κάποιο ιδιαίτερο κίνδυνο 
στον τοµέα αυτό. Η επιβολή ελέγχων κεφαλαίου αναµένεται να δηµιουργήσει προσωρινές και 
περιορισµένες δυσλειτουργίες στην κανονική διαδικασία εισαγωγών. Η ∆ιοίκηση του Οµίλου 
έχει ήδη προχωρήσει σε εναλλακτικές λύσεις έµµεσης αυτοχρηµατοδότησης (µέσω κυρίως 
των εξαγωγών της Εταιρείας) των αναγκαίων αγορών της για το αµέσως επόµενο χρονικό 
διάστηµα, ενώ ταυτόχρονα έχει ήδη εξασφαλίσει την υποστήριξη των σηµαντικότερων 
προµηθευτών της. 
 
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. Για τον περιορισµό του κινδύνου 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. 
Κατά την τρέχουσα περίοδο η Εταιρεία έχει περιορίσει σηµαντικά τις πιστώσεις της έως την 
εξισορρόπιση της αγοράς, ώστε να περιορίσει τον πιστωτικό κίνδυνο από πιθανώς 
διαφαινόµενα χρηµατοοικονοµικά προβλήµατα της πελατείας της. 

 
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 αύξηση 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. 
Κατά την ιδιαίτερη αυτή χρονική περίοδο η εταιρεία έχει επάρκεια αποθεµάτων για την 
κάλυψη των αναγκών της του αµέσως επόµενου χρονικού διαστήµατος, ενώ επαρκής είναι 
και η ροή πρώτων υλών για την παραγωγή των ιδιοπαραγώµενων ειδών της εταιρείας. 
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δ) Κίνδυνος Ρευστότητας 
Η οικονοµική κρίση έχει αλλάξει τη συµπεριφορά όχι µόνο των καταναλωτών αλλά και του 
τραπεζικού συστήµατος που πλέον εισάγει  νέες διαδικασίες που αυξάνουν τη 
πολυπλοκότητα των υπηρεσιών ταυτόχρονα αυξάνοντας και το κόστος της παρεχόµενης 
ρευστότητας. Η Εταιρεία έχει έρθει σε κατ’ αρχήν συµφωνία µε τις συνεργαζόµενες τράπεζες 
επί του πλαισίου της αναχρηµατοδότησης, την οποία και ενέκρινε η Γενική Συνέλευση της 
10/07/2015. Η τελική συµφωνία αναµένει την τελική έγκριση των τραπεζών. Η νέα συµφωνία 
η οποία αναµένεται να υπογραφεί και να τεθεί σε ισχύ τους αµέσως επόµενους µήνες θα 
εξασφαλίσει χρηµατοδοτική σταθερότητα µε προνοµιακό κόστος δανεισµού για τα επόµενα 5 
εως 7 έτη και νέα χρηµατοδότηση για τις άµεσες ανάγκες της Εταιρείας. Παράλληλα 
πραγµατοποιούνται ενέργειες αυστηρού ελέγχου του χρησιµοποιούµενου κεφαλαίου κίνησης, 
µε στόχο τη σταδιακή του µείωση. Μέσω της βελτίωσης των αποτελεσµάτων και του 
περιορισµού του χρησιµοποιούµενου κεφαλαίου κίνησης η εταιρεία στοχεύει στον περιορισµό 
των δανειακών της κεφαλαίων και στην µείωση του κόστους χρηµατοδότησης. 
 
 
Επιπλέον αυτή την χρονική περίοδο η Εταιρεία έχει προχωρήσει στο περαιτέρω περιορισµό 
του χρησιµοποιούµενου κεφαλαίου κίνησης, µέσω περιορισµού των πιστώσεων προς την 
πελατεία της, εξασφάλιση πιστωτικής στήριξης από τους σηµαντικούς της προµηθευτές και 
µείωσης των τηρούµενων αποθεµάτων 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. 
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. 

 
 
 
 
 

Θεσσαλονίκη, 26/08/2015 
Ο Πρόεδρος ∆.Σ. 

 
 
 
 
 

∆ηµήτριος Κωνσταντίνου 
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Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάµεσης Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 
Προς τους Μετόχους της Εταιρίας 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ∆. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. 
 
Εισαγωγή 
Επισκοπήσαµε τις συνηµµένες συνοπτικές εταιρικές και ενοποιηµένες καταστάσεις 
χρηµατοοικονοµικής θέσης της ΣΩΚΡΑΤΗΣ ∆. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. (η Εταιρία) και 
των θυγατρικών αυτής (ο Όµιλος) της 30ης Ιουνίου 2015, τις σχετικές εταιρικές και 
ενοποιηµένες συνοπτικές καταστάσεις αποτελεσµάτων και συνολικού εισοδήµατος, 
µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της εξαµηνιαίας περιόδου που έληξε αυτή 
την ηµεροµηνία, καθώς και τις επιλεγµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις, που συνθέτουν την 
ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της 
εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης του άρθρου 5 του Ν.3556/2007. Η ∆ιοίκηση έχει την ευθύνη 
για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής 
πληροφόρησης, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά 
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρµόζονται στην Ενδιάµεση 
Χρηµατοοικονοµική Αναφορά (∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο «∆ΛΠ» 34). ∆ική µας ευθύνη είναι 
να εκφράσουµε συµπέρασµα επί αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής 
πληροφόρησης µε βάση την επισκόπησή µας. 
 
Εύρος Επισκόπησης 
∆ιενεργήσαµε την επισκόπησή µας σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 
«Επισκόπηση Ενδιάµεσης Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον 
Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάµεσης οικονοµικής 
πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διερευνητικών ερωτηµάτων κυρίως προς πρόσωπα 
που είναι υπεύθυνα για χρηµατοοικονοµικά και λογιστικά θέµατα και στην εφαρµογή 
αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι ουσιωδώς 
µικρότερο από αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου 
και συνεπώς, δεν µας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουµε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει 
στην αντίληψή µας όλα τα σηµαντικά θέµατα τα οποία θα µπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν 
έλεγχο. Κατά συνέπεια, µε την παρούσα δεν διατυπώνουµε γνώµη ελέγχου. 
 
Συµπέρασµα 
Με βάση την επισκόπησή µας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή µας οτιδήποτε θα µας 
οδηγούσε στο συµπέρασµα ότι η συνηµµένη ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική 
πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 34. 
 
Θέµατα Έµφασης 
Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς το συµπέρασµα της διενεργηθείσας 
επισκόπησης, εφιστούµε την προσοχή σας στη Σηµείωση 5 επί των συνηµµένων συνοπτικών 
Οικονοµικών Καταστάσεων που αναφέρεται ότι λόγω των συσσωρευµένων ζηµιών, το 
σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας όπως εµφανίζονται στην εταιρική κατάσταση 
οικονοµικής θέσης της 30ης Ιουνίου 2015 είναι κατώτερο του 1/10 του µετοχικού κεφαλαίου 
και κατά συνέπεια συντρέχει λόγος εφαρµογής των άρθρων 47 και 48 παρ.1γ του Ν. 
2190/1920. Επίσης  στην ίδια σηµείωση αναφέρεται ότι υπάρχουν ληξιπρόθεσµοι τόκοι και 
κεφάλαιο κυρίως οµολογιακού και µακροπρόθεσµου  δανεισµού συνολικού ποσού Ευρώ 9,4 
εκατ. περίπου  για τα οποία η Εταιρία, µέχρι και την ηµεροµηνία της επισκόπησης µας δεν 
έχει λάβει γραπτές διαβεβαιώσεις από τις Τράπεζες για την παράταση του χρόνου 
αποπληρωµής τους µε αποτέλεσµα την µεταφορά δανείων συνολικού ποσού Ευρώ 35 εκατ. 
περίπου από τον µακροπρόθεσµο στον βραχυπρόθεσµο δανεισµό και το σύνολο των 
κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων  να υπολείπεται του συνόλου των 
βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων κατά ποσό Ευρώ 28,3 εκατ. περίπου.  
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Για την αντιµετώπιση του ανωτέρω θέµατος, όπως αναφέρεται στη Σηµείωση 5 επί των 
συνηµµένων συνοπτικών Οικονοµικών Καταστάσεων, 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 µε την έγκριση της οποίας θα καταστούν ενήµερες όλες οι υφιστάµενες 
ληξιπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις περιορίζοντας ταυτόχρονα και σηµαντικά το 
χρηµατοοικονοµικό κόστος της Εταιρίας. 
 
Τo ανωτέρω θέµα υποδηλώνει την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας που ενδεχοµένως 
εγείρει σηµαντική αµφιβολία σχετικά µε την ικανότητα της Εταιρίας και του Οµίλου να 
συνεχίσουν την δραστηριότητά τους. 
 
 
Αναφορά επί άλλων νοµικών και κανονιστικών θεµάτων 
 
Η επισκόπησή µας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών 
στοιχείων της προβλεπόµενης από το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 εξαµηνιαίας οικονοµικής 
έκθεσης, µε τη συνηµµένη χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση. 
 
 
 

Αθήνα, 28 Αυγούστου 2015 
 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
 
 
 

Εµµανουήλ Α. Πηλείδης 
ΑΜ  ΣΟΕΛ: 12021 

Deloitte. 
Χατζηπαύλου, Σοφιανός & Καµπάνης Α.Ε. 

Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού, 151 25 Μαρούσι 
ΑΜ  ΣΟΕΛ: Ε.120 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ  
ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΕΣ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 
 
 

περιόδου 
1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2015 

 
 

Σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 
 

(∆ΛΠ 34) 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 
  

ποσά εκφρασµένα σε € 
 

                                                                       Ο ΟΜΙΛΟΣ                                               Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
         
  30/6/2015  31/12/2014  30/6/2015  31/12/2014 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜ        
         
Υλικά πάγια στοιχεία  15.372.542,24  15.767.845,13  13.968.911,21  14.333.210,22 
Ακίνητα για επένδυση  --  --  1.317.360,26  1.345.211,92 
Άϋλα στοιχεία  16.401,61  21.946,77  13.802,29  19.827,61 
Συµµετοχές σε θυγατρικές   --  --  759.482,79  759.482,79 
Λοιπές µακρ/σµες απαιτήσεις  116.043,31     121.744,91  111.291,86       117.002,63 
Σύνολο παγίου ενεργητικού  15.504.987,16  15.911.536,81  16.170.848,41  16.574.735,17 
Αποθέµατα  7.690.712,73  6.797.613,82  5.636.247,74  4.848.214,44 
Απαιτήσεις από πελάτες  14.152.075,44  12.118.435,83  12.260.490,97  10.687.436,26 
Λοιπές απαιτήσεις  2.178.904,30  2.388.867,68  2.107.562,07  2.238.481,66 
Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα  --             13.545,26  --  13.545,26 
∆ιαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα 7 1.348.903,38  1.644.037,81  1.227.676,18  1.511.821,10 
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών 
στοιχείων 

 
25.370.595,85 

  
22.962.500,40 

 
21.231.976,96 

  
19.299.498,72 

         
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  40.875.583,01 

 
 38.874.037,21  37.402.825,37 

 
 35.874.233,89 

         
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

 
 

   
 

  

Μετοχικό κεφάλαιο  14 8.178.804,40  8.178.804,40  8.178.804,40  8.178.804,40 
Αποθεµατικό από έκδοση µετοχών υπέρ το 
άρτιο 

 
12.065.697,42 

 
12.065.697,42 

 
12.065.697,42 

 
12.065.697,42 

Λοιπά αποθεµατικά   5.948.969,97  5.944.804,94  6.046.676,78  6.046.676,78 
Κέρδη / (ζηµίες) εις νέο   (41.891.412,87)  (40.779.553,49)  (42.358.660,74)  (41.080.751.07) 
Ίδια κεφάλαια µετόχων µητρικής  (15.697.941,08)  (14.590.246,73)  (16.067.482,14)  (14.789.572,47) 
∆ικαιώµατα µειοψηφίας  17.611,56           19.895,93                          --                          -- 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α)  (15.680.329,52)  (14.570.350,80)  (16.067.482,14)  (14.789.572,47) 
         
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ         
Μακροπρόθεσµα δάνεια  11 7.372,52  22.117,50  7.372,52  22.117,50 
Αναβαλλόµενοι φόροι  668.193,28  685.912,08  662.559,57  679.836,64 
Προβλέψεις για αποζηµιώσεις προσωπικού  806.014,74  806.014,74  806.014,74  806.014,74 
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις   2.451.252,16  2.460.487,11  2.429.701,01  2.436.038,85 
Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων  3.932.832,70  3.974.531,43  3.905.647,84  3.944.007,73 
         
Βραχυπρόθεσµες χρηµατοδοτήσεις 10 44.984.884,45  43.440.041,89  43.215.830,78  41.677.253,91 
Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα  --  --  --  -- 
Υποχρεώσεις προς προµηθευτές   5.224.976,81  4.051.768,75  4.280.158,74  3.138.277,44 
Υποχρεώσεις για τρέχουσα φορολογία  12.897,71  --  --  -- 
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις  2.400.320,86  1.978.045,94  2.068.670,15   1.904.267,28 
Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων  52.623.079,83  49.469.856,58  49.564.659,67  46.719.798,63 
Σύνολο υποχρεώσεων (β)  56.555.912,53  53.444.388,01  53.470.307,51  50.663.806,36 
         
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α+β) 

 

40.875.583,01 

  
 

38.874.037,21 

 

37.402.825,37 

  
 

35.874.233,89 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2015) 
 
 
ποσά εκφρασµένα σε € 

   
Ο ΟΜΙΛΟΣ 

  
ΣΗΜ 

Τρέχουσα 
περίοδος 

 Συγκρίσιµη 
περίοδος 

 Τρέχον  
τρίµηνο 

 Συγκρίσιµο 
τρίµηνο 

  1/1 -30/6/2015  1/1 – 30/6/2014  1/4 – 30/6/2015  1/4 – 30/6/2014 
         

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)  13.463.266,87  13.173.951,71     
 

 8.045.725,51  7.427.817,04 

Κόστος πωλήσεων  (8.508.562,33)  (8.115.404,44)  (5.098.096,32)  (4.610.459,51) 
Μικτό κέρδος /(Ζηµίες)  4.954.704,54      5.058.547,27  2.947.629,19  2.817.357,53 
Άλλα έσοδα  183.789,29  340.473,67  61.445,66  267.794,51 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  (1.148.832,31)  (1.196.645,74)  (569.043,86)  (577.848,96) 
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως  (3.699.928,31)  (3.988.097,25)  (1.825.482,70)  (1.907.996,46) 
Άλλα έξοδα εκµετάλλευσης   (88.026,72)      (33.619,46)  (47.788,65)      (18.843,27) 
Λειτουργικά κέρδη/(Ζηµίες)  201.706,49  180.658,49  566.759,64  580.463,35 
Έσοδα από επενδύσεις  1.016,72  3.181,12  (2.550,51)  2.518,45 
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 9 (1.277.898,24)  (1.307.999,99)  (596.837,88)  (668.614,17) 
Κέρδη /(Ζηµίες) προ φόρων  (1.075.175,03) 

 
 (1.124.160,38)  (32.628,75) 

 
 (85.632,37) 

Μείον Φόροι  (34.881,89) 
 

      (38.507,78)  (26.934,56) 
 

 (27.471,52) 

Κέρδη / (Ζηµίες) µετά από φόρους   (1.110.056,92)  (1.162.668,16)  (59.563,31)  (113.103,89) 
         
Κατανέµεται σε:         
Μετόχους µητρικής εταιρείας  (1.107.772,55)  (1.158.987,18)  (58.456,01)  (111.304,81) 
∆ικαιώµατα µειοψηφίας  (2.284,37)         (3.680,98)  (1.107,30)        (1.799,08) 

  (1.110.056,92)  (1.162.668,16)  (59.563,31)  (113.103,89) 
 
 

Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή – 
βασικά σε € 

 
13 

 
(0,0840) 

  
(0,0879) 

                                               
(0,0044) 

   
          (0,0084) 

 

 
Κέρδη /(Ζηµίες) προ φόρων, 
χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων & συνολικών 
αποσβέσεων 

  
 
 

     677.872,73 

  
 
 

     665.010,56 

  
 
 

804.988,02 

  
 
 

821.216,29 
 

 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2015) 
 
ποσά εκφρασµένα σε €                

  Τρέχουσα 
περίοδος 

 Συγκρίσιµη 
περίοδος 

 Τρέχον  
τρίµηνο 

 Συγκρίσιµο 
τρίµηνο 

  1/1 -30/6/2015  1/1 – 30/6/2014  1/4 – 30/6/2015  1/4 – 30/6/2014 
         
Κέρδη / (Ζηµίες) µετά από φόρους 
 
Ζηµία από πώληση ιδίων µετοχών  

 (1.110.056,92) 
 

          -- 

 (1.162.668,16) 
 

          (1.671,15) 

 (59.563,31)   
  
                            -- 

 (113.103,89) 
   
 --  

Συναλλαγµατικές διαφορές µετατροπής 
ισολογ. θυγατρικών εξωτερικού  

  
 

78,20 

  
 

15.750,24 

  
 

(12.073,90) 

  
 

15.168,19 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
περιόδου 

  
(1.109.978,72) 

  
(1.148.589,07) 

  
(71.637,21) 

  
(97.935,70) 

 
Κατανέµεται σε:         

Μετόχους µητρικής εταιρείας  (1.107.694,35)  (1.144.908,09)   (70.529,91)   (96.136,62) 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας  (2.284,37)        (3.680,98)        (1.107,30)             (1.799,08) 

  (1.109.978,72) 
 

 (1.148.589,07)  (71.637,21)    (97.935,70)   
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2015) 
 
 
ποσά εκφρασµένα σε € 

   
Η ΕΤΑΙΡΙΑ  

  
ΣΗΜ 

Τρέχουσα 
περίοδος 

 Συγκρίσιµη 
περίοδος 

 Τρέχον 
τρίµηνο 

 Συγκρίσιµο 
τρίµηνο 

  1/1 -30/6/2015  1/1 – 30/6/2014  1/4 – 30/6/2015  1/4 – 30/6/2014 
         

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)  10.610.795,73  10.799.842,24  6.352.095,72  6.070.403,26 
Κόστος πωλήσεων  (6.610.901,79)  (6.587.303,93)  (3.957.213,82)  (3.717.341,08) 
Μικτό κέρδος /(Ζηµίες)  3.999.893,94  4.212.538,31  2.394.881,90  2.353.062,18 
Άλλα έσοδα  56.521,70  189.925,37  22.505,54  156.593,04 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  (1.049.449,78)  (1.097.341,22)  (519.110,40)  (529.097,90) 
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως  (2.992.098,92)  (3.342.074,83)  (1.437.238,53)  (1.581.006,47) 
Άλλα έξοδα εκµετάλλευσης   (68.506,56)      (33.619,46)  (28.268,49)      (18.843,27) 
Λειτουργικά κέρδη/(Ζηµίες)  (53.639,62)  (70.571,83)  432.770,02  380.707,58 
Έσοδα από επενδύσεις  1.013,99  3.173,06  (2.551,81)  2.516,85 
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 9 (1.227.884,06)  (1.250.758,78)  (569.085,01)  (643.256,20) 
Κέρδη /(Ζηµίες) προ φόρων  (1.280.509,69)  (1.318.157,55)  (138.866,80)  (260.031,77) 
Μείον Φόροι  2.600,02       (3.464,65)  (8.649,16)       874,36 
Κέρδη / (Ζηµίες) µετά από φόρους   (1.277.909,67)  (1.321.622,20)  (147.515,96)  (259.157,41) 
         
Κατανέµεται σε:         
Μετόχους µητρικής εταιρείας  --  (1.321.622.20)  --  (259.157.41) 
∆ικαιώµατα µειοψηφίας                      --                       --                    --                       -- 

  (1.277.909,67)  (1.321.622,20)  (147.515,96)  (259.157,41) 
 
 

Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή – 
βασικά σε € 
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(0,0969) 

  
(0,1002) 

                                               
          (0,0112) 

   
    (0,0196) 

 

 
Κέρδη /(Ζηµίες) προ φόρων, 
χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων & συνολικών 
αποσβέσεων 

  
 
 

415.041,04  

  
 
 

         405.154,65 

  
 
 

667.162,81 

  
 
 

617.117,42 
 

 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2015) 
 
ποσά εκφρασµένα σε €                

  Τρέχουσα 
περίοδος 

 Συγκρίσιµη 
περίοδος 

 Τρέχον  
τρίµηνο 

 Συγκρίσιµο 
τρίµηνο 

  1/1 -30/6/2015  1/1 – 30/6/2014  1/4 – 30/6/2015  1/4 – 30/6/2014 
         
Κέρδη / (Ζηµίες) µετά από φόρους 
 
Ζηµία από πώληση ιδίων µετοχών  

 (1.277.909,67) 
 

          -- 

 (1.321.622,20) 
 

          (1.671,15) 

 (147.515,96) 
   

                 -- 

 (259.157,41) 
   
   -- 

Συναλλαγµατικές διαφορές µετατροπής 
ισολογ. θυγατρικών εξωτερικού  

  
 

                 -- 

  
 

                  -- 

  
 

                -- 

  
 

                  -- 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
περιόδου 

  
(1.277.909,67) 

  
(1.323.293,35) 

  
(147.515,96) 

  
(259.157,41) 

 
Κατανέµεται σε:         

Μετόχους µητρικής εταιρείας  --  --  --  -- 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας                  --                     --                  --                  -- 

  (1.277.909,67)  (1.323.293,35)  (147.515,96)  (259.157,41) 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 30η 
ΙΟΥΝΙΟΥ 2015) 

 
ποσά εκφρασµένα σε € 
 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

   1/1-30/6/2015 1/1-30/6/2014 1/1-30/6/2015 1/1-30/6/2014 

Λειτουργικές δραστηριότητες      

Κέρδη προ φόρων  (1.075.175,04) (1.124.160,40) (1.280.509,69) (1.318.157,55) 

Πλέον / µείον προσαρµογές για:      

Αποσβέσεις  484.419,74 503.080,35 475.018,50 492.539,10 

Προβλέψεις  227.833,70 166.475,38 227.833,70 166.475,38 

Συναλλαγµατικές διαφορές  -- -- --                    --                

Αποτελέσµατα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζηµίες) επενδυτικής δραστηριότητας  (9.270,22) (19.986,93) (7.351,83) (18.063,21) 

(Κέρδη) / Ζηµία από χρηµατοοικονοµικά παράγωγα  2.587,88 (1.922,47) 2.587,88 (1.922,47) 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  1.275.310,36 1.307.999,99 1.225.296,18 1.250.758,78 

   905.706,42 831.485,92 642.874,74 571.630,03 
Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης 
ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες 

 

    

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων  (889.397,47) (73.762,25) (788.033,30) 129.001,66 

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων  (1.918.873,15) (1.672.300,55) (1.538.025,35) (992.389,55) 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)  1.482.612,36 915.092,64 1.195.718,95 176.599,68 

Μείον:      

Χρεωστικοί  τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα  278.127,25 397.986,34 228.113,07 340.745,13 

Καταβεβληµένοι φόροι  39.601,94 19.517,57 14.677,05                   -- 

   (1.643.387,45) (1.248.474,07) (1.373.129,82) (1.027.533,34) 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (737.681,03) (416.988,15) (730.255,08) (455.903,31) 

       

Επενδυτικές δραστηριότητες      

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (83.489,40) (49.155,16) (76.842,51) (41.272,51) 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων  -- 1.626,02 -- 1.626,02 

Τόκοι εισπραχθέντες  14.561,98 3.181,12 14.559,25 3.173,06 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (68.927,42) (44.348,02) (62.283,26) (36.473,43) 

       

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες      

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια  526.924,70 140.935,71 524.060,90 89.335,28 

Εξοφλήσεις δανείων  (167,37)  -- -- -- 

Μερίσµατα πληρωθέντα  (15.667,48) (11.386,88) (15.667,48) (11.386,88) 

\Πώληση  / (Αγορά) ιδίων µετοχών                -- 4.933,27                 -- 4.933,27 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 511.089,85 134.482,10 508.393,42 82.881,67 

       

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
περιόδου (α)+(β)+(γ)  (295.518,60) (326.854,07) (284.144,92) (409.495,07) 

     

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου  1.644.037,81 1.761.741,25 1.511.821,10 1.711.118,94 

Επίδραση συναλλαγµατικών διαφορών        384,17 2.213,47                         --                    -- 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου  1.348.903,38 1.437.100,65 1.227.676,18 1.301.623,87 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
      

                                       Ο ΟΜΙΛΟΣ               

   
Μετοχικό 
 κεφάλαιο 

  
∆ιαφορά από 

έκδοση   
µτχ υπέρ το 

άρτιο 

 ∆ιαφ. 
µετατροπής 
ισολογ. 

Θυγατρικών 
εξωτερικού 

     
Λοιπά 

αποθεµατικά 

  
Αποτελέσµατα 

εις νέον 

  
Σύνολο 

  
∆ικαιώµατα 
Μειοψηφίας 

  
Σύνολο 
Ιδίων 

κεφαλαίων 

ποσά εκφρασµένα σε ευρώ      ΄Ιδιες  
Μετοχές 

     

                     

Υπόλοιπο κατά την 1η Ιανουαρίου 2015  8.178.804,40  12.065.697,42  (124.053,85)    --  6.068.858,79  (40.779.553,49)  (14.590.246,73)  19.895,93  (14.570.350,80) 

Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων την περίοδο 01/01 - 30/6/2015                   

Κέρδη / (ζηµίες) περιόδου µετά από φόρους  --  --  --    --  --  (1.107.772,55)  (1.107.772,55)  (2.284,37)  (1.110.056,92) 

Συν/κες διαφορές µετατροπής Ισολογισµών εξωτερικού  --  --  78,20    --  --  --  78,20  --  78,20 

Ζηµία από πώληση ιδίων µετοχών                    --                    --                    --                       --                     --                         --                         --                  --                         -- 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα  --  --  78,20    --  --  (1.107.772,55)  (1.107.694,35)  (2.284,37)  (1.109.978,72) 

(Αγορά) / Πώληση Ιδίων Μετοχών  --  --  --    --  --  --  --  --  -- 

Σχηµατισµός αποθεµατικών από διάθεση κερδών  --  --  --    --  4.086,83  (4.086,83)  --  --  -- 

Υπόλοιπο καθαρής θέσης κατά την 30η Ιουνίου 2015  8.178.804,40  12.065.697,42  (123.975,65)    --  6.072.945,62  (41.891.412,87)  (15.697.941,08)  17.611,56  (15.680.329,52) 

                     

Υπόλοιπο κατά την 1η Ιανουαρίου 2014  8.178.804,40  12.065.697,42  (120.654,97)    (6.604,42)  6.166.309,13  (36.746.739,99)  (10.463.188,43)  26.307,44  (10.436.880,99) 

Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων την περίοδο 01/01 - 30/6/2014                   

Κέρδη / (ζηµίες) περιόδου µετά από φόρους  --  --  --    --  --  (1.158.987,18)  (1.158.987,18)  (3.680,98)  (1.162.668,16) 

Συναλλαγµατικές διαφορές µετατροπής Ισολογισµών εξωτερικού  --  --  15.750,24                    --                     --  --  15.750,24  --  15.750,24 

Ζηµία από πώληση ιδίων µετοχών                  --                  --                 --                     --                   --  (1.671,15)  (1.671,15)                  --  (1.671,15) 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα  --  --  15.750,24    --  --  (1.160.658,33)  (1.144.908,09)  (3.680,98)  (1.148.589,07) 

(Αγορά)/ Πώληση ιδίων µετοχών  --  --  --    6.604,42  --  --  6.604,42  --  6.604,42 

Σχηµατισµός αποθεµατικών από διάθεση κερδών  --  --  --    --  --  --  --  --  -- 

Υπόλοιπο καθαρής θέσης κατά την 30ηΙουνίου 2014  8.178.804,40  12.065.697,42  (104.904,73)    --  6.166.309,13  (37.907.398,32)  (11.601.492,10)  22.626,46  (11.578.865,64) 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
 
 

              
                                     Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ  Μετοχικό  ∆ιαφορά από έκδοση    Ίδιες Λοιπά  Αποτελέσµατα  Σύνολο 

ποσά εκφρασµένα σε ευρώ   κεφάλαιο        µτχ υπέρ το άρτιο   
 
Μετοχές αποθεµατικά  εις νέον  

Ιδίων 
κεφαλαίων 

              
Υπόλοιπο κατά την 1η Ιανουαρίου 2015   8.178.804,40  12.065.697,42    -- 6.046.676,78  (41.080.751,07)  (14.789.572,47) 
Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων την περίοδο 01/01 – 30/6/2015             
Κέρδη / (ζηµίες) περιόδου µετά από φόρους  --  --    -- --  (1.277.909,67)  (1.277.909,67) 
Ζηµία από πώληση ιδίων µετοχών                          --                                 --                            --                    --                       --                         -- 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα   --  --    -- --  (1.277.909,67)  (1.277.909,67) 
(Αγορά) / Πώληση Ιδίων Μετοχών  --  --    -- --  --  -- 
Υπόλοιπο καθαρής θέσης κατά την 30η  Ιουνίου 2015   8.178.804,40  12.065.697,42    -- 6.046.676,78  (42.358.660,74)  (16.067.482,14) 
              
              
              
              
Υπόλοιπο κατά την 1η Ιανουαρίου 2014   8.178.804,40   12.065.697,42     (6.604,42) 6.144.127,12  (37.125.268,10)   (10.743.243,58) 
Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων την περίοδο 01/01 – 30/6/2014             
Κέρδη / (ζηµίες) περιόδου µετά από φόρους                      --                      --                        --                         --  (1.321.622,20)  (1.321.622,20) 
Ζηµία από πώληση ιδίων µετοχών                      --                    --                      --                   --  (1.671,15)  (1.671,15) 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα                       --                      --    --                     --  (1.323.293,35)  (1.323.293,35) 
Αγορά Ιδίων Μετοχών  --  --    6.604,42 --  --  6.604,42 
Υπόλοιπο καθαρής θέσης κατά την 30ηΙουνίου2014   8.178.804,40   12.065.697,42     -- 6.144.127,12   (38.448.561,45)   (12.059.932,51) 
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Επιλεγµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις επί των ενδιάµεσων οικονοµικών 
καταστάσεων 

 
      1. Γενικές πληροφορίες  

 
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.: 
8349/06/Β/86/02 και αριθµ. ΓΕΜΗ: 57202204000. Έχει έδρα στον ∆ήµο ∆έλτα, Καλοχώρι, του 
Νοµού Θεσσαλονίκης, στην διεύθυνση 5ο 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, στο χώρο της λιανικής ειδών οικιακής χρήσης και 
δώρων, τόσο µέσω ιδίων καταστηµάτων, όσο και µε το σύστηµα franchising & shop in shop. Επίσης 
δραστηριοποιείται µέσω των θυγατρικών της: 

 
1. ROTA Logistics A.E.  µε έδρα στην Ελλάδα στο χώρο παροχής αποθηκευτικών υπηρεσιών 

(3 PL), 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. 

 
 
 
 
Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου και της Εταιρείας εγκρίθηκαν κατά την 
συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου την 26/08/2015. 
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  Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες  

 
 

2. Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις του εξαµήνου 2015 (1/1 – 30/6/2015) έχουν 
επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.) και ειδικότερα σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 34 
περί ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων. 
 
Οι παρούσες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις θα πρέπει να αναγνωστούν σε συνδυασµό 
µε τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της 31 ∆εκεµβρίου 2014 περιόδου 1 Ιανουαρίου–31 
∆εκεµβρίου 2014, οι οποίες είναι πλήρεις οικονοµικές καταστάσεις, σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α.,  
περιέχουν αναλυτικά τις λογιστικές αρχές που ακολουθεί η Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από 
Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.  Οι οικονοµικές καταστάσεις βρίσκονται στη διάθεση των χρηστών 
στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.yalco.gr. 
 

3. Οι λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν κατά την σύνταξη των ενδιάµεσων οικονοµικών 
καταστάσεων του πρώτου εξαµήνου που έληξε την 30η Ιουνίου 2015 είναι ίδιες µε αυτές που 
ακολουθήθηκαν κατά την σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης που 
έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2014. 
 

4. Η ∆ιοίκηση της Εταιρίας και του Οµίλου λαµβάνοντας υπόψη τις παρούσες δυσµενείς 
οικονοµικές εξελίξεις εκτιµά ότι η τρέχουσα αξία, κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού, των 
ενσώµατων πάγιων περιουσιακών στοιχείων δεν είµαι µικρότερη από την αξία µε την οποία 
εµφανίζονται στις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις και δεν απαιτείται η αποµείωση τους. 
 

5. Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας όπως εµφανίζονται στην εταιρική κατάσταση 
οικονοµικής θέσης της 30ης Ιουνίου 2015 είναι κατώτερο του 1/10 του µετοχικού κεφαλαίου και 
κατά συνέπεια συντρέχει λόγος εφαρµογής των άρθρων 47 και 48 παρ.1γ του Ν. 2190/1920. 
Υπάρχουν ληξιπρόθεσµοι τόκοι και κεφάλαιο κυρίως οµολογιακού και  µακροπρόθεσµου 
δανεισµού συνολικού ποσού Ευρώ 9,4 εκατ. περίπου  για τα οποία η Εταιρία, µέχρι και την 
ηµεροµηνία της έγκρισης των Οικονοµικών Καταστάσεων  δεν έχει λάβει γραπτές 
διαβεβαιώσεις από τις Τράπεζες για την παράταση του χρόνου αποπληρωµής τους µε 
αποτέλεσµα την µεταφορά αυτών των δανείων συνολικού ποσού Ευρώ 35 εκατ. περίπου από 
τον µακροπρόθεσµο στον βραχυπρόθεσµο δανεισµό και το σύνολο των κυκλοφορούντων 
περιουσιακών στοιχείων  να υπολείπεται του συνόλου των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 
κατά ποσό Ευρώ 28,3 εκατ. περίπου. Για την αντιµετώπιση του ανωτέρω θέµατος, έχει 
διαµορφωθεί σε συνεργασία µε τις πιστώτριες τράπεζες πλάνο αναδιοργάνωσης του 
υφιστάµενου τραπεζικού δανεισµού, στο οποίο προβλέπεται και η ενίσχυση του κεφαλαίου 
κίνησης της εταιρείας. Αναµένεται στους επόµενους µήνες να ολοκληρωθεί η 
προαναφερόµενη συµφωνία αναδιάρθρωσης η οποία θα καταστήσει ενήµερες όλες τις 
υφιστάµενες ληξιπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις περιορίζοντας ταυτόχρονα και 
σηµαντικά το χρηµατοοικονοµικό κόστος της εταιρείας. 
 

6. Οι εταιρείες του Οµίλου που περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 
είναι: 
 
 

 Ε∆ΡΑ/ 
ΧΩΡΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΣΧΕΣΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
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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7. ∆ιαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα 
Ανάλυση µετρητών και αντίστοιχων µετρητών: 
 
    ποσά εκφρασµένα σε ευρώ 

            Ο Όµιλος               Η Εταιρεία 

30-06-2015 31-12-2014 30-06-2015 31-12-2014 

Ταµείο (σε µετρητά) 55.264,32 23.372,05 52.198,05 21.652,41 

Καταθέσεις σε τράπεζες 534.469,90 709.210,48 416.308,97 578.713,41 

Βραχυπρόθεσµες επενδύσεις  759.169,16 911.455,28 759.169,16 911.455,28 

Σύνολο διαθεσίµων και ταµιακών ισοδύναµων 1.348.903,38 1.644.037,81 1.227.676,18 1.511.821,10 

     

8. 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 1.481.841,15 ευρώ, εκ των οποίων κατά την 30.06.2015 1.481.841,15 ευρώ είναι 
ληξιπρόθεσµα. Σηµειώνεται ότι το σύνολο της απαίτησης καλύπτεται από πρώτη προσηµείωση 
επί ακινήτου 2.000.000,00 ευρώ, 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. 

 

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

                  Ο Όµιλος                Η Εταιρεία 
 1/1-30/06/2015 1/1-30/06/2014 1/1-30/06/2015 1/1-30/06/2014 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 1.275.310,36 1.307.999,99 1.225.296,18 1.250.758,78 
Ζηµία από παράγωγα χρηµατοοικονοµικά 
προϊόντα 2.587,88 

 
-- 2.587,88 

 
                -- 

Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εξόδων 1.277.898,24 1.307.999,99 1.227.884,06 1.250.758,78 

 
 
10. Βραχυπρόθεσµες χρηµατοδοτήσεις 

Οι βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 
 

ποσά εκφρασµένα σε ευρώ 
 

 Ο Όµιλος   Η Εταιρεία 
 30-6-2015 31-12-2014 30-6-2015 31-12-2014 
∆άνεια Τραπεζών 8.539.272,76 8.813.349,25 6.770.219,09 7.050.561,27 
Factoring 218.532,89 157.010,38 218.532,89 157.010,38 
Μακροπρόθεσµα δάνεια πληρωτέα 
στην επόµενη χρήση 26.777.415,32 27.318.515,27 26.777.415,32 27.318.515,27 
Ληξιπρόθεσµα δάνεια   9.449.663,48 7.151.166,99   9.449.663,48 7.151.166,99 
Σύνολο βραχυπρόθεσµων 
χρηµατοδοτήσεων 44.984.884,45 43.440.041,89 43.215.830,78 41.677.253,91 

 
 
 
 

Τα ληξιπρόθεσµα δάνεια αφορούν κατά 5.112.840,04  ευρώ και 4.336.823,44 ευρώ 
αντίστοιχα κεφάλαιο και τόκους. Το επιτόκιο των ληξιπρόθεσµων δανείων επιβαρύνεται µε 
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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 
µακροπρόθεσµων δανείων ποσού 8.657.993,44 ευρώ, απαιτείται η απεικόνιση των εν λόγω 
δανείων ως βραχυπρόθεσµη υποχρέωση και για το λόγο αυτό η εταιρεία µετέφερε περίπου 
ποσό Ευρώ 35 εκατ. ευρώ  από το µακροπρόθεσµο δανεισµό στα µακροπρόθεσµα δάνεια 
πληρωτέα στην επόµενη χρήση. 
 
 

 
11. Μακροπρόθεσµα δάνεια 
Τα µακροπρόθεσµα δάνεια αναλύονται ως εξής : 
 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 30/6/2015 31/12/2014 30/6/2015 31/12/2014 

 
 

 
 

 

Οµολογιακά δάνεια 31.716.572,09 
 

30.843.691,52 31.716.572,09 
 

30.843.691,52 

∆άνεια τραπεζών 3.726.209,19 3.648.108,24 3.726.209,19 3.648.108,24 

Σύνολο µακροπρόθεσµων δανείων 35.442.781,28 34.491.799,76 35.442.781,28 34.491.799,76 

Μείον: Βραχυπρόθεσµο µέρος  35.435.408,76 34.469.682,26 35.435.408,76 34.469.682,26 

Υπόλοιπο 
µακροπρόθεσµων δανείων 

7.372,52 22.117,50 7.372,52 22.117,50 

 
 
 
12. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 
 
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 Για τις χρήσεις 2005-2010 
2. ROTA LOGISTICS A.E. Για την χρήση 2010 
3. S.C YALCO ROMANIA SRL 
 

Από την χρήση 2007 

  
Για την µητρική  εταιρεία και την θυγατρική εταιρεία ROTA LOGISTICS ΑΕ για τις χρήσεις 
2011 έως 2013 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. 
 
Για τη χρήση 2014, ο φορολογικός έλεγχος της µητρικής και της θυγατρικής ROTA 
LOGISTICS Α.Ε. είναι σε εξέλιξη από τον ορκωτό ελεγκτή για την έκδοση έκθεσης 
φορολογικής συµµόρφωσης και δεν αναµένονται σηµαντικές περαιτέρω επιβαρύνσεις. 
   
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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13. Κέρδη / (Ζηµίες) ανά µετοχή  
Ο  υπολογισµός των βασικών κερδών ανά µετοχή βασίζεται στις ακόλουθες πληροφορίες: 
 
ποσά εκφρασµένα σε ευρώ 
 

 Ο Όµιλος   Η Εταιρεία 
            1/1-30/06/2015 1/1-30/06/2014 1/1-30/06/2015 1/1-30/06/2014 
Κέρδη χρήσεως µετά την 
φορολογία ως κατάσταση 
αποτελεσµάτων 

 
 

(1.107.772,55) 
 

      (1.158.987,18) 

 
 

(1.277.909,67) 
 

(1.321.622,20) 
Μέσος σταθµισµένος αριθµός 
κοινών µετοχών για τους 
σκοπούς των βασικών κερδών 
ανά µετοχή 

 
 
 

         13.191.620 

 
 

13.191.620 

 
 
 

13.191.620 

 
 

13.191.620 
Κέρδος ανά µετοχή          (0,0840)     (0,0879)  (0,0969)      (0,1002) 

 
 
14. Μετοχικό κεφάλαιο 

Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 8.178.804,40 ευρώ και διαιρείται σε 
13.191.620 κοινές ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,62 ευρώ η κάθε µετοχή. Όλες 
οι µετοχές που έχουν εκδοθεί έχουν εξοφληθεί πλήρως. 

 
 
15. Επί των ακινήτων της εταιρείας υφίστανται εµπράγµατες εξασφαλίσεις ποσού 

26.000.000,00 ευρώ σε τράπεζες προς εξασφάλιση κοινού οµολογιακού δανείου που έχει 
εκδώσει η εταιρεία το οποίο την 30/6/2015 ανέρχεται στο ποσό των 26.450.000,00 ευρώ.  

 
 
16. Κατά την τρέχουσα περίοδο διατέθηκαν για επενδύσεις ενσώµατων παγίων στοιχείων για 

τον Όµιλο 83.489,40 ευρώ ενώ για την µητρική 76.842,51 ευρώ.  
 

 
17. ∆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 και του Οµίλου. 

 
18. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού την 30/6/2015 είναι για τον Όµιλο 206 και 

για την µητρική 161 άτοµα, ενώ την 30/6/2014 ήταν 203 και 163 αντίστοιχα.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

23 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ∆. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. 
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΕ:8349/06/Β/86/02, ΑΡ. ΓΕΜΗ 57202204000 
5Ο
χλµ Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης, Καλοχώρι Θεσ/νίκης 

 

 
19. Συναλλαγές µεταξύ συνδεδεµένων µερών  

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 € 
 
                                                                                           Ο ΟΜΙΛΟΣ                                        Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 30/6/2015 30/6/2014 30/6/2015      30/6/2014 
     
Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών     
προς Θυγατρικές --                  -- 126.430,26 166.689,81 
προς Λοιπά συνδεδεµένα µέρη                  --                  --                      --                     -- 
                  --                  -- 126.430,26 166.689,81 
Αγορές αγαθών και υπηρεσιών     
από Θυγατρικές -- -- 17.980,90 19.598,51 
από Λοιπά συνδεδεµένα µέρη 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 
 90.000,00 90.000,00 107.980,90 109.598,51 
Απαιτήσεις     
από Θυγατρικές -- -- 229.518,26 168.101,30 
από Λοιπά συνδεδεµένα µέρη              --                         --                            --                 -- 
              --              -- 229.518,26 168.101,30 
Υποχρεώσεις     
προς Θυγατρικές -- -- 449.374,83 542.548,67 
προς Λοιπά συνδεδεµένα µέρη 97.414,79 40.731,25 97.414,79 40.731,25 
 97.414,79 40.731,25 546.789,62 583.279,92 
Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών 
στελεχών και µέλη της διοίκησης 

 
251.982,60 

 
252.322,18 251.982,60 

 
252.322,18 

Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και 
µέλη της διοίκησης  

 
               -- 

 
               -- 

 
                   -- 

 
                     -- 

Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη 
και µέλη της διοίκησης 

 
91.660,29 

 
118.363,13 

 
91.660,29 

 
118.363,13 

 
 
Για τις πωλήσεις και αγο ρές 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 ευρώ. 
 
 
20. 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 
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αναφέρονται 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 1/1-30/6/2015 

 
ποσά εκφρασµένα σε € 
 
 
 

 ΣΩΚΡΑΤΗΣ ∆. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

& ΥΙΟΣ Α.Ε. 

S.C. YALCO 
ROMANIA SRL 

Λοιπά Απαλείψεις Ενοποιηµένα 

Πωλήσεις σε τρίτους 10.484.365,47 2.978.901,40                -- --   
Εσωτερικές πωλήσεις 126.430,26 17.980,90                 -- (144.411,16)   
Σύνολο 10.610.795,73 2.996.882,30                 -- (144.411,16) 13.463.266,87 
           
Μικτό κέρδος 3.999.893,94 954.810,60 -- -- 4.954.704,54 
Λειτουργικά κέρδη(ζηµίες) (53.639,62) 281.595,98 (26.249,87)  -- 201.706,49 
Χρηµατοδοτικά έσοδα (έξοδα) 

(1.226.870,07) (44.526,89) (5.484,56)                      -- (1.276.881,52) 
Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων (1.280.509,69) 237.069,09 (31.734,43)                      -- (1.075.175,03) 
      
Σύνολο Ενεργητικού 37.402.825,37 4.420.163,51 490.970,01 (1.438.375,88) 40.875.583,01 
Σύνολο Υποχρεώσεων 53.470.307,51 3.514.782,46 249.715,65 (678.893,09) 56.555.912,53 
Αγορές παγίων 76.842,51 6.646,89 --  -- 83.489,40 
Αποσβέσεις 475.018,50 4.843,08 4.558,16 -- 484.419,74 

 
 
 
  

Περιόδου 1/1-30/6/2014 
 

     ποσά εκφρασµένα σε € 
 

 
 ΣΩΚΡΑΤΗΣ ∆. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
& ΥΙΟΣ Α.Ε. 

S.C. YALCO 
ROMANIA SRL 

Λοιπά Απαλείψεις Ενοποιηµένα 

Πωλήσεις σε τρίτους 10.645.152,43 2.528.799,28                --   
Εσωτερικές πωλήσεις 154.689,81 19.598,51                 -- (174.288,32)  
Σύνολο 10.799.842,24 2.548.397,79                 -- (174.288,32) 13.173.951,71 

      
Μικτό κέρδος 4.212.538,31 846.008,96 -- -- 5.058.547,27 
Λειτουργικά κέρδη(ζηµίες) (70.571,83) 291.917,59 (40.687,27)  180.658,49 
Χρηµατοδοτικά έσοδα (έξοδα) (1.247.585,72) (45.977,12) (11.256.03)                      -- (1.304.818,87) 
Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων (1.318.157,55) 245.940,47 (51.943.30)                      -- (1.124.160,38) 
      

Σύνολο Ενεργητικού 38.473.618,72 4.348.332,43 578.925,22 (1.470.132,76) 41.930.743,61 

Σύνολο Υποχρεώσεων 50.533.551,23 3.417.734,37 268.973,62 (710.649,97) 53.509.609,25 
Αγορές Παγίων 41.272,51 7.882,65 -- -- 49.155,16 
Αποσβέσεις 492.539,10 5.577,77 4.963,48 -- 503.080,35 
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21. Μεταγενέστερα γεγονότα. 
 
Στις 16 Ιουλίου 2015 τέθηκε σε ισχύ ο νέος φορολογικός νόµος στην Ελλάδα, Ν. 4334/2015 
(ΦΕΚ 80/16.07.20115). Ο νέος αυτός φορολογικός νόµος εισήγαγε ορισµένες τροποποιήσεις 
στην φορολογία εισοδήµατος νοµικών προσώπων όπως είναι η αύξηση του φορολογικού 
συντελεστή από 26%, που ίσχυε µέχρι την 30η Ιουνίου 2015, σε 29% για τις χρήσεις που 
αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 2015 και έπειτα. Σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 12 (παρ. 47) και στο ∆ΛΠ 10 
(παρ. 22η) η αλλαγή του φορολογικού συντελεστή που πραγµατοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2015 
αποτελεί «µη διορθωτικό γεγονός» και κατά συνέπεια ο τρέχων και αναβαλλόµενος φόρος 
εισοδήµατος υπολογίστηκαν µε τον ισχύοντα κατά την 30η Ιουνίου 2015 φορολογικό 
συντελεστή. Σε περίπτωση εφαρµογής του νέου συντελεστή στις προσωρινές διαφορές της 
30ης Ιουνίου 2015, η καθαρή αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση θα ανέρχονταν σε 
782.324,74 ευρώ και σε 788.608,50 ευρώ αντίστοιχα για την Εταιρία και τον Όµιλο, ενώ οι 
ζηµίες της ενδιάµεσης περιόδου θα ήταν αυξηµένες αντίστοιχα κατά 113.618,35 ευρώ και κατά 
114.268,40 ευρώ. 
 
 
 

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 

 



ΣΩΚΡΑΤΗΣ ∆. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε.
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 8349/06/Β/86/02   ΓΕΜΗ :   57202204000 

5ο χλµ Εθν. Οδού Θεσ/νίκης - Κατερίνης (Θεσσαλονίκη)

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2015
Σύµφωνα µε την απόφαση 4/507/28.04.2009 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Αρµόδια Υπηρεσία - Νοµαρχία : Υπουργείο Ανάπτυξης - ∆ιεύθυνση Α.Ε. και πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
∆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 1/1-30/06/2015 1/1-30/06/2014 1/1-30/06/2015 1/1-30/06/2014
Σωκράτης ∆. Κωνσταντίνου / ∆/νων Σύµβουλος - Εκτελεστικό Μέλος Λειτουργικές δραστηριότητες
Γεώργιος Α. Μακρής / Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Κέρδη/ (ζηµίες) προ φόρων (1.075.175,04) (1.124.160,40) (1.280.509,69) (1.318.157,55)
Ιωάννης A. Βεζύρογλου / Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αµεντέο Οντόνι / Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Αποσβέσεις 484.419,74 503.080,35 475.018,50 492.539,10

Προβλέψεις 227.833,70 166.475,38 227.833,70 166.475,38
Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συναλλαγµατικές διαφορές -- -- -- --
Συµβούλιο των ετήσιων οικονοµικών Αποτελέσµατα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζηµίες) επενδυτικής δραστηριότητας (9.270,22) (19.986,93) (7.351,83) (18.063,21)
καταστάσεων 26 Αυγούστου 2015 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 1.277.898,24 1.306.077,52 1.227.884,06 1.248.836,31
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής : Εµµανουήλ Πηλείδης Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης 
Ελεγκτική εταιρεία : Deloitte Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καµπάνης Α.Ε. ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών : Με σύµφωνη γνώµη - Θέµα έµφασης Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων (889.397,47) (73.762,25) (788.033,30) 129.001,66

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (1.918.873,15) (1.672.300,55) (1.538.025,35) (992.389,55)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 1.482.612,36 915.092,64 1.195.718,95 176.599,68

ποσά εκφρασµένα σε € Μείον:
Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡEΙΑ Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα 278.127,25 397.986,34 228.113,07 340.745,13

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/6/2015 31/12/2014 30/6/2015 31/12/2014 Καταβεβληµένοι φόροι 39.601,94 19.517,57 14.677,05 --
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 15.372.542,24 15.767.845,13 13.968.911,21 14.333.210,22 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (737.681,03) (416.988,15) (730.255,08) (455.903,31)

Επενδύσεις σε ακίνητα -- -- 1.317.360,26 1.345.211,92 Επενδυτικές δραστηριότητες
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 16.401,61 21.946,77 13.802,29 19.827,61 Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων (83.489,40) (49.155,16) (76.842,51) (41.272,51)
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 116.043,31 121.744,91 870.774,65 876.485,42 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων -- 1.626,02 -- 1.626,02
Αποθέµατα 7.690.712,73 6.797.613,82 5.636.247,74 4.848.214,44 Τόκοι εισπραχθέντες 14.561,98 3.181,12 14.559,25 3.173,06
Απαιτήσεις από πελάτες 14.152.075,44 12.118.435,83 12.260.490,97 10.687.436,26 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (68.927,42) (44.348,02) (62.283,26) (36.473,43)

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 3.527.807,68 4.046.450,75 3.335.238,25 3.763.848,02 Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 40.875.583,01 38.874.037,21 37.402.825,37 35.874.233,89 Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 526.924,70 140.935,71 524.060,90 89.335,28

Εξοφλήσεις δανείων (167,37) -- -- --
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μερίσµατα πληρωθέντα (15.667,48) (11.386,88) (15.667,48) (11.386,88)
Μετοχικό Κεφάλαιο 8.178.804,40 8.178.804,40 8.178.804,40 8.178.804,40 Πώληση / (Αγορά) ιδίων µετοχών -- 4.933,27 -- 4.933,27
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων (23.876.745,48) (22.769.051,13) (24.246.286,54) (22.968.376,87) Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 511.089,85 134.482,10 508.393,42 82.881,67

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) (15.697.941,08) (14.590.246,73) (16.067.482,14) (14.789.572,47) Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
∆ικαιώµατα µειοψηφίας (β) 17.611,56 19.895,93 -- -- χρήσης (α)+(β)+(γ) (295.518,60) (326.854,07) (284.144,92) (409.495,07)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) (15.680.329,52) (14.570.350,80) (16.067.482,14) (14.789.572,47) Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 1.644.037,81 1.761.741,25 1.511.821,10 1.711.118,94
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 7.372,52 22.117,50 7.372,52 22.117,50 Επίδραση συναλλαγµατικών διαφορών 384,17 2.213,47 -- --

Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 3.925.460,18 3.952.413,93 3.898.275,32 3.921.890,23 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 1.348.903,38 1.437.100,65 1.227.676,18 1.301.623,87

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 44.984.884,45 43.440.041,89 43.215.830,78 41.677.253,91
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 7.638.195,38 6.029.814,69 6.348.828,89 5.042.544,72 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 56.555.912,53 53.444.388,01 53.470.307,51 50.663.806,36 ποσά εκφρασµένα σε €
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 40.875.583,01 38.874.037,21 37.402.825,37 35.874.233,89 Ο ΟΜΙΛΟΣ

1/1-30/6/2015 1/1-30/6/2014 1/4-30/6/2015 1/4-30/6/2014
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Κύκλος εργασιών 13.463.266,87 13.173.951,71 8.045.725,51 7.427.817,04
ποσά εκφρασµένα σε € Μικτά κέρδη/ (ζηµίες) 4.954.704,54 5.058.547,27 2.947.629,19 2.817.357,53

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών

30/6/2015 30/6/2014 30/6/2015 30/6/2014 και επενδυτικών αποτελεσµάτων 201.706,49 180.658,49 566.759,64 580.463,35
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου Κέρδη/ (ζηµίες) προ φόρων (1.075.175,03) (1.124.160,38) (32.628,75) (85.632,37)
(01.01.2015 και 01.01.2014 αντίστοιχα) (14.570.350,80) (10.436.880,99) (14.789.572,47) (10.743.243,58) Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α) (1.110.056,92) (1.162.668,16) (59.563,31) (113.103,89)
Κέρδη / (ζηµίες) περιόδου µετά από φόρους (1.110.056,92) (1.162.668,16) (1.277.909,67) (1.321.622,20) Κατανέµονται σε:
Λοιπά συνολικά έσοδα 78,20 14.079,09 -- (1.671,15)     -Ιδιοκτήτες  µητρικής (1.107.772,55) (1.158.987,18) (58.456,01) (111.304,81)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα (1.109.978,72) (1.148.589,07) (1.277.909,67) (1.323.293,35)     -∆ικαιώµατα µειοψηφίας (2.284,37) (3.680,98) (1.107,30) (1.799,08)
(Αγορά)/Πώληση Ιδίων Μετοχών -- 6.604,42 -- 6.604,42
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα -- -- -- -- Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) 78,20 14.079,09 (12.073,90) 15.168,19
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α) + (Β) (1.109.978,72) (1.148.589,07) (71.637,21) (97.935,70)
(30.6.2015 και 30.6.2014 αντίστοιχα) (15.680.329,52) (11.578.865,64) (16.067.482,14) (12.059.932,51) Κατανέµονται σε:

    -Ιδιοκτήτες  µητρικής (1.107.694,35) (1.144.908,09) (70.529,91) (96.136,62)
    -∆ικαιώµατα µειοψηφίας (2.284,37) (3.680,98) (1.107,30) (1.799,08)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή – βασικά (σε €) (0,0840) (0,0879) (0,0044) (0,0084)

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων 677.872,73 665.010,56 804.988,02 821.216,29

Η ΕΤΑΙΡEΙΑ
     1/1-30/6/2015 1/1-30/6/2014 1/4-30/6/2015 1/4-30/6/2014

Κύκλος εργασιών 10.610.795,73 10.799.842,24 6.352.095,72 6.070.403,26
Μικτά κέρδη/ (ζηµίες) 3.999.893,94 4.212.538,31 2.394.881,90 2.353.062,18
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών

και επενδυτικών αποτελεσµάτων (53.639,62) (70.571,83) 432.770,02 380.707,58
Κέρδη/ (ζηµίες) προ φόρων (1.280.509,69) (1.318.157,55) (138.866,80) (260.031,77)
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α) (1.277.909,67) (1.321.622,20) (147.515,96) (259.157,41)
Κατανέµονται σε:
    -Ιδιοκτήτες  µητρικής (1.277.909,67) (1.321.622,20) (147.515,96) (259.157,41)
    -∆ικαιώµατα µειοψηφίας -- -- -- --

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) -- (1.671,15) -- --
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α) + (Β) (1.277.909,67) (1.323.293,35) (147.515,96) (259.157,41)
Κατανέµονται σε:

    -Ιδιοκτήτες  µητρικής (1.277.909,67) (1.323.293,35) (147.515,96) (259.157,41)
Ο ΟΜΙΛΟΣ    Η ΕΤΑΙΡEΙΑ     -∆ικαιώµατα µειοψηφίας -- -- -- --

    1. Προβλέψεις για υποθέσεις που αναφέρονται στην παραπάνω περίπτωση (6): -- --
    2. Προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά  χρήσεις : 167.354,43 167.354,43 Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή – βασικά (σε €) (0,0969) (0,1002) (0,0112) (0,0196)
    3. Λοιπές προβλέψεις που έχουν σχηµατισθεί : -- -- -- --

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων 415.041,04 405.154,65 667.162,81 617.117,42

Ο ΟΜΙΛΟΣ    Η ΕΤΑΙΡEΙΑ
α) Έσοδα -- 126.430,26
β)  Έξοδα 90.000,00 107.980,90
γ) Απαιτήσεις -- 229.518,26
δ) Υποχρεώσεις 97.414,79 546.789,62
ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης 251.982,60 251.982,60
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης -- --
ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 91.660,29 91.660,29

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆/ΝΤΗΣ Ο ∆/ΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

∆. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Σ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Η. ΜΑΛΑΝ∆ΡΗΣ Θ. ΦΥΤΙΛΗΣ
ΑΤ. ΑΗ 582847 ΑΤ. AK 031283 ΑΤ. ΑΕ 123166 ΑΤ. ΑΑ 262854-Αρ. Αδείας 15514 Α΄Τάξης

Θεσσαλονίκη 26 Αυγούστου 2015

10. 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:

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 τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόµιµου ελεγκτή  όποτε αυτή απαιτείται.

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡEΙΑ

1. Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις του πρώτου εξαµήνου 2015  (1/1-30/6/2015) έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή  και έχουν 
συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) και ειδικότερα σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 34 περί ενδιάµεσων 
οικονοµικών  καταστάσεων.                                                                                                                                                                          2. Τo θέµα 
έµφασης συνίσταται στο ότι οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις  έχουν καταστεί µεγαλύτερες από τις βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις, λόγω  της 
απεικόνισης µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων σε βραχυπρόθεσµες ποσού 28,3εκατ. €, επειδή δεν έχουν καλυφθεί όροι του κοινού οµολογιακού  
δανείου και υπάρχουν ληξιπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις και στο ότι λόγω των συσσωρευµένων ζηµιών, το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων είναι 
κατώτερο του 1/10 του µετοχικού κεφαλαίου και συντρέχει λόγος εφαρµογής του άρθρου 47 και 48 παράγραφος 1γ του Ν. 2190/1920 (Σηµείωση 5 και 
10 των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων).
Τα ανωτέρω θέµα  υποδηλώνει την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας που ενδεχοµένως  εγείρει σηµαντική αµφιβολία  σχετικά µε την ικανότητα της 
Εταιρείας και του Οµίλου να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους.
3. Οι εταιρίες 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 περιόδου, παρατίθενται αναλυτικά στην Σηµείωση 6 των ενδιάµεσων 
συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων. 
4. Οι ανέλεγκτες φορολογικά  χρήσεις της Εταιρείας και των εταιριών του Οµίλου παρατίθενται αναλυτικά στην Σηµείωση 12 των ενδιάµεσων 
συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων.
5. Έχουν τηρηθεί οι ίδιες βασικές λογιστικές αρχές µε την προηγούµενη χρήση 31/12/2014.
6. 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 30/06/2015 ανέρχεται στο ποσό των 26.450.000,00€. 
7. ∆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.
7α. Το ποσό των προβλέψεων που έχουν διενεργηθεί για κάθε µία από τις κάτωθι περιπτώσεις είναι :

8. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού την 30/6/2015 είναι για τον όµιλο 206 άτοµα και για τη µητρική 161 ενώ την 30/06/2014 ήταν 203 και 
163 αντίστοιχα.

9. Τα λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους ανέρχονται την 30/6/2015 σε 78,20 € ενώ την 30/6/2014 σε 14.079,09 €  


