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Δήλωση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
Δήλωση του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και Μέλους του Διοικητικού
Συμβουλίου σύμφωνα με το Άρθρο 5 του Ν.3556/07, όπως ισχύει

Εμείς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Σωκράτης Δ. Κωνσταντίνου Α.Ε. – YALCO και εξ’ όσων
γνωρίζουμε, δηλώνουμε ότι:

(1) Οι εξαμηνιαίες ενδιάμεσες συνοπτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου
2016, καταρτίσθηκαν σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34 και τα Δ.Π.Χ.Α. όπως υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση
και απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής
Θέσης, στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων, στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων, στην Κατάσταση Μεταβολών
Ιδίων Κεφαλαίων και στην Κατάσταση Ταμειακών Ροών της Εταιρείας, καθώς και αυτά των επιχειρήσεων που
περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο.
(2) Η εξαμηνιαία έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες που απαιτούνται
βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του Ν.3556/2007.

Θεσσαλονίκη, 26 Σεπτεμβρίου 2016
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ

Πρόεδρος του Δ.Σ.

Διευθύνων Σύμβουλος

Μέλος Δ.Σ.
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Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Ενδιάμεσων Συνοπτικών
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 30 Ιουνίου 2016
Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και τις αποφάσεις 1/434/3.7.2007, 7/448/11.10.2007 και
8/754/14.4.2016 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, παραθέτουμε την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
(στο εξής Διοικητικό Συμβούλιο ή Δ.Σ.) για τις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες και Εταιρικές
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2016 έως 30η Ιουνίου 2016 (όλα τα ποσά είναι
σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά).

Ακολουθούν οι επιμέρους ενότητες της έκθεσης:
1.

Η Χρηματοοικονομική Θέση και Χρηματοοικονομική Επίδοση του Ομίλου

Κατά την περίοδο 1/1-30/6/2016 τα μεγέθη του Ομίλου παρουσίασαν τις πιο κάτω μεταβολές σε σχέση με την
αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο 1/1-30/6/2015.
ΟΜΙΛΟΣ

1/1-30/6/2016
Κύκλος Εργασιών

1/1-30/6/2015

Μεταβολή %

13.012

13.463

-3,3%

4.715

4.955

-4,8%

Λειτουργικά Κέρδη / (Ζημίες)

(77)

202

-138,0%

EBITDA

300

678

-55,7%

Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων

(1.309)

(1.075)

21,8%

Κέρδη / (Ζημιές) περιόδου

(1.361)

(1.110)

22,6%

Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους και
δικαιώματα μειοψηφίας

(1.361)

(1.108)

22,8%

Μικτά Κέρδη

Οι πωλήσεις του Ομίλου το πρώτο εξάμηνο του 2016 διαμορφώθηκαν στα €13.012 χιλ. από €13.463 χιλ. το
αντίστοιχο εξάμηνο του 2015, μειωμένες κατά μόλις 3,3%. Παρά τη ρευστή οικονομική και πολιτική κατάσταση η
οποία οδήγησε σε περαιτέρω μείωση της καταναλωτικής δαπάνης η Εταιρεία κατάφερε να διατηρήσει τις πωλήσεις της
με κύριο άξονα την δραστηριότητά της στον επαγγελματικό εξοπλισμό και τις εξαγωγές.
Τα μικτά κέρδη ακολούθησαν αντίστοιχη πορεία και ανήλθαν στα €4.715 χιλ. από €4.955 χιλ., μειωμένα μόλις κατά
4,8%, με το μικτό περιθώριο κέρδους να διαμορφώνεται στο 36,2% από 36,8%, αποτυπώνοντας την αλλαγή στη
σύνθεση των πωλήσεων.
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Τα λειτουργικά αποτελέσματα παρουσιάζονται αρνητικά αλλά περιλαμβάνουν δύο σημαντικά έκτακτα
γεγονότα. Πρώτον το αποτέλεσμα του φορολογικού ελέγχου της πενταετίας 2005-2009 συνολικού ύψους €431
χιλ., για το οποίο υπήρχε αντίστοιχη πρόβλεψη €167 χιλ, και την πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων για την εταιρεία
Μαρινόπουλος Α.Ε. συνολικού ύψους €340 χιλ. (αντιπροσωπεύει το 50% της συνολικής οφειλής από τη
Μαρινόπουλος Α.Ε.). Μη λαμβάνοντας υπόψη τα δύο αυτά γεγονότα τα λειτουργικά αποτελέσματα από την τρέχουσα
δραστηριότητα ανέρχονται σε €513 χιλ. αυξημένα σε σχέση με το 2015 κατά 154%.
Αντίστοιχα τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων, αποσβέσεων
(EBITDA) παρουσιάζουν μείωση 55%, στα €300χιλ. από €678χιλ., αποτέλεσμα των εκτάκτων γεγονότων που
αναφέραμε παραπάνω. Το EBITDA αποκλειστικά της τρέχουσας χρήσης διαμορφώθηκε σε €891 χιλ. και παρουσιάζει
αύξηση 31%.
Τα χρηματοοικονομικά έξοδα διαμορφώθηκαν στα €1.249 χιλ. από €1.278 χιλ., μειωμένα κατά 2,3%. Εκτιμάται
ότι με την ολοκλήρωση της συμφωνίας αναδιάρθρωσης του δανεισμού της Εταιρείας, η οποία συμπεριλαμβάνει και
αναδρομική εφαρμογή μειωμένων επιτοκίων, θα υπάρξει σημαντική μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων κατά
την 31.12.2016.
Τα αποτελέσματα προ φόρων, ανήλθαν σε ζημίες €(1.309) χιλ. το πρώτο εξάμηνο του 2016 από €(1.075) χιλ. Η
εκτιμώμενη αναδρομική μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων θα έχει σημαντική θετική επίπτωση στα
αποτελέσματα, ενώ και εδώ περιλαμβάνονται συνολικά έξοδα από έκτακτα γεγονότα που αναφέρονται παραπάνω
(φόροι, πρόστιμα φορολογικού ελέγχου και προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων) ποσού €590 χιλ.
Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε ζημίες €(1.361)
χιλ. από €(1.108) χιλ. Επίσης και εδώ περιλαμβάνονται . έκτακτα έξοδα και πρόστιμα λόγω του φορολογικού
ελέγχου όπως αναφέρονται παραπάνω καθώς και αυξημένα χρηματοοικονομικά έξοδα λόγω της μη ολοκλήρωσης
(υπογραφής των συμβατικών κειμένων) έως τις 30.06.2016 της αναδιάρθρωσης των δανείων.
2.

Σημαντικά Γεγονότα

Τα σημαντικότερα γεγονότα που έλαβαν χώρα το πρώτο εξάμηνο του 2016 ήταν:
Η υπογραφή την 17/3/2016 του προσυμφώνου (Memorandum of Understanding) μεταξύ Εταιρείας και
συνεργαζόμενων Τραπεζών.
Η χορήγηση μέρους των νέων χρημάτων από την κύρια δανείστρια τράπεζα, ενόψει της ολοκλήρωσης της
νέας συμφωνία με τις Τράπεζες.
Μείωση των αμοιβών μελών ΔΣ κατά 38%
Η αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των πόρων της Εταιρείας και οι επιτυχημένες προσπάθειες για περιορισμό
των λειτουργικών δαπανών.
Νέες συνεργασίες οι οποίες αναμένεται να επηρεάσουν θετικά τις συνολικές πωλήσεις.
Νέες συνεργασίες στον τομέα των εξαγωγών.
Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας όπως εμφανίζονται στην εταιρική κατάσταση χρηματοοικονομικής
θέσης της 30ης Ιουνίου 2016 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 12,0 εκατ. για τα οποία η Εταιρεία, μέχρι και
την ημερομηνία της έγκρισης της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης 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 37,4 εκατ. από το μακροπρόθεσμο στο βραχυπρόθεσμο δανεισμό και το
σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων να υπολείπεται του συνόλου των βραχυπρόθεσμων
υποχρεώσεων κατά ποσό Ευρώ 32,0 εκατ. 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. Στις 17/03/2016 η Εταιρεία υπέγραψε
προσύμφωνο βασικών όρων αναδιάρθρωσης οφειλών με τις πιστώτριες τράπεζες που αναμένεται να ολοκληρωθεί
μέχρι το τέλος του έτους, η οποία θα καταστήσει ενήμερες όλες τις υφιστάμενες ληξιπρόθεσμες τραπεζικές
υποχρεώσεις, περιορίζοντας ταυτόχρονα και σημαντικά το χρηματοοικονομικό κόστος της Εταιρείας, τόσο για την
τρέχουσα περίοδο όσο και για την προηγούμενη χρήση λόγω της αναδρομικής ισχύς μείωσης των επιτοκίων. Η
ωφέλεια που θα προκύψει από την αναδρομική μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους θα απεικονιστεί στις ετήσιες
χρηματοοικονομικές καταστάσεις, καθώς αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2016.
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3.

Προβλεπόμενη Πορεία και Εξέλιξη για το Β’ εξάμηνο της χρήσης 2016

Παρά τη δύσκολη οικονομική και πολιτική συγκυρία και την αρνητική επίπτωση που έχει αυτή στην κατανάλωση η
Εταιρεία κατάφερε να διατηρήσει κατά το πρώτο εξάμηνο τις πωλήσεις της και να βελτιώσει τα αποτελέσματα της
τρέχουσας δραστηριότητας (μη λαμβάνοντας υπόψη τις έκτακτες δαπάνες και φόρους). Με βάση τη θετική πορεία
του Α’ εξαμήνου εκτιμάται ότι το Β’ εξάμηνο θα έχει ανάλογη πορεία, εφόσον δεν υπάρξουν σημαντικές εξελίξεις στο
επιχειρηματικό και πολιτικο-κοινωνικό περιβάλλον που να έχουν σοβαρή επίπτωση στην κατανάλωση.
Η Εταιρεία καταβάλει συνεχείς προσπάθειες για τη διεύρυνσή της δραστηριότητας της επιδιώκοντας συνεργασίες που
θα έχουν άμεσα θετική επίπτωση στα αποτελέσματά της. Πιστεύουμε ότι κατά το 2ο εξάμηνο του 2016 θα
ολοκληρωθούν σημαντικές τέτοιες συμφωνίες. Παράλληλα, η Διοίκηση της Εταιρείας συνεχίζει την προσπάθεια για τη
συνεχή βελτίωση της παραγωγικότητάς της και της βελτιστοποίησης της χρήσης των διαθέσιμων πόρων της.
Παρά τις προσπάθειες της Εταιρείας, Διοίκησης και υπαλλήλων, η βελτίωση της πορείας της εξαρτάται και από το
άμεσο εξωτερικό περιβάλλον. Εν αναμονή της επίπτωσης που μπορεί να έχει η εφαρμογή νέων φορολογικών μέτρων
και άλλων επιβαρύνσεων διατηρούμε επιφυλακτική στάση αναφορικά με την πορεία της κατανάλωσης.
Η Διοίκηση 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.
2.
3.
4.

Ενέργειες
Ενέργειες
Ενέργειες
Ενέργειες

διατήρησης ή / και ενίσχυσης, για συγκεκριμένους τομείς, των πωλήσεων
Περιορισμού Δαπανών
Εξασφάλισης Επαρκούς Ταμειακής Ρευστότητας
Εξασφάλισης Επάρκειας Προϊόντων για την Επίτευξη των Ελάχιστων Αναγκαίων Πωλήσεων.

Συγκεκριμένα, η Διοίκηση της Εταιρείας ξεκίνησε ήδη την υλοποίηση των ακόλουθων ενεργειών:
Επιδίωξη πωλήσεων προς το εξωτερικό, προκειμένου να εξασφαλιστεί ρευστότητα για τη χρηματοδότηση
νέων εισαγωγών προϊόντων και Α’ υλών.
Στόχευση στην επίτευξη πωλήσεων σε συγκεκριμένα κανάλια που παρουσιάζουν σημαντικές προοπτικές
ανάπτυξης και ικανοποιητική κερδοφορία.
Άμεσο περιορισμό των λειτουργικών της δαπανών.
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.
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.
Επαρκείς αναμένεται να είναι και οι λειτουργικές ταμειακές ροές της Εταιρείας λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διοίκηση
προχωράει στην άμεση υλοποίηση μέτρων με στόχο τη 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 2016 να ολοκληρωθεί και η συμφωνία αναδιοργάνωσης του
συνολικού δανεισμού της Εταιρείας που εξασφαλίζει άμεση επιπλέον ρευστότητα και σημαντικά μειωμένο κόστος
δανειακών κεφαλαίων.
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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 δε
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. Στα πλαίσια της διατήρησης των
ελέγχων κεφαλαίου, και προκειμένου να περιοριστούν τυχόν δυσλειτουργίες στην κανονική διαδικασία εισαγωγών.
η Διοίκηση 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 στη 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 Διοίκηση.
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 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.
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 την 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
Εταιρεία και οι συνεργαζόμενες τράπεζες υπέγραψαν την 17/3/2016 εκτενές MOU (Memorandum of Understanding)
αναφορικά με το συνολικό πλάνο αναδιάρθρωσης των δανείων της εταιρείας, ενώ τα τελικά συμβατικά κείμενα
αναμένεται να υπογραφούν εντός του τελευταίου τριμήνου του 2016. Η νέα συμφωνία εξασφαλίζει 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
στη μείωση του κόστους χρηματοδότησης.
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Επιπλέον αυτή τη χρονική περίοδο η Εταιρεία έχει προχωρήσει στον 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 Διοικήσεις 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 20% των συνολικών αγορών πραγματοποιείται σε ξένο νόμισμα. Η Διοίκηση 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 το συναλλαγματικό κίνδυνο.

5.

Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη (σύμφωνα με το αρθρ. 2 παρ.4 του ν. 3016/2002)

Όλες οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη έχουν διενεργηθεί βάσει της αρχής των ίσων αποστάσεων (σύμφωνα με
τους συνήθεις εμπορικούς όρους για αντίστοιχες συναλλαγές με τρίτους). Οι σημαντικές συναλλαγές με συνδεδεμένα
μέρη, όπως ορίζονται από το Δ.Λ.Π. 24, περιγράφονται αναλυτικά στη Σημείωση 17 της Ενδιάμεσης Συνοπτικής
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για την εξαμηνιαία περίοδο που έληξε τη 30 Ιουνίου 2016.

Σ ε λ ί δ α 8 | 28

Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Ενδιάμεσων Συνοπτικών
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 30 Ιουνίου 2016
Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά

ΠΕΛΑΤΕΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΑΓΟΡΕΣ

ΠΑΡΟΧΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΠΙΣΤΩΤΕΣ

ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ

YALCO

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

118.987,42

31.178,50

117.271,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ROTA

0,00

378.688,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

YSC
TACTICAL
INVESTEMENTS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120.000,00

0,00

0,00

378.688,26

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120.000,00

0,00

31.178,50

118.987,42

0,00

117.271,49

0,00

0,00

0,00

0,00

528.854,18 117.271,49

117.271,49

0,00

120.000,00

120.000,00

0,00

ROTA

YALCO

S.C. YALCO

ROMANIA S.R.L.

YSC
TACTICAL
INVESTEMENTS

YALCO

ΣΥΝΟΛΑ

528.854,18

Θεσσαλονίκη, 26/09/2016

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Δημήτριος Κωνσταντίνου
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Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
Προς τους μετόχους της Εταιρίας ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε.
Εισαγωγή
Επισκοπήσαμε τη συνημμένη συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης της
Εταιρείας και του Ομίλου της ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. (o “Όμιλος”) της 30ης Ιουνίου 2016 και τις
σχετικές συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες Καταστάσεις αποτελεσμάτων, συνολικών εσόδων, μεταβολών ιδίων
κεφαλαίων και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτή την ημερομηνία, καθώς και τις επιλεγμένες
επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση εξαμηνιαία συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η
οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας χρηματοοικονομικής έκθεσης του Ν. 3556/2007. Η Διοίκηση έχει
την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης εξαμηνιαίας συνοπτικής χρηματοοικονομικής
πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από
την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο
«ΔΛΠ» 34). Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση ενός συμπεράσματος επί αυτής της ενδιάμεσης εξαμηνιαίας συνοπτικής
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας.
Εύρος Επισκόπησης
Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση Ενδιάμεσης
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οντότητας». Η επισκόπηση
της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως
προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και
άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι ουσιωδώς μικρότερο από αυτό του ελέγχου που
διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη
διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία θα μπορούσαν να εντοπιστούν
σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, με την παρούσα δεν διατυπώνουμε γνώμη ελέγχου.
Συμπέρασμα
Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε που θα μας οδηγούσε στο
συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση εξαμηνιαία συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει
καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34.
Θέμα έμφασης
Εφιστούμε την προσοχή σας στη Σημείωση 2.2 της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, όπου
περιγράφεται το θέμα ότι λόγω των συσσωρευμένων ζημιών, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας όπως
εμφανίζονται στην εταιρική κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 30ης Ιουνίου 2016 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 12,0 εκατ. για τα οποία η Εταιρία, μέχρι και την
ημερομηνία της έγκρισης της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης δεν έχει λάβει γραπτές διαβεβαιώσεις
από τις Τράπεζες για την παράταση του χρόνου αποπληρωμής τους. Αποτέλεσμα του γεγονότος αυτού είναι η
μεταφορά αυτών των δανείων συνολικού ποσού Ευρώ 37,4 εκατ. από τον μακροπρόθεσμο στον βραχυπρόθεσμο
δανεισμό και κατά συνέπεια το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων υπολείπεται του συνόλου των
βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων κατά ποσό Ευρώ 32,0 εκατ. Για την αντιμετώπιση του ανωτέρω θέματος, όπως
αναφέρεται στη Σημείωση 2.2 επί της συνημμένης ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, η Εταιρία έχει
καταρτίσει σε συνεργασία με τις πιστώτριες τράπεζες πλάνο αναδιοργάνωσης του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού,
στο οποίο προβλέπεται και η ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης της Εταιρίας. Στις 17/03/2016 η Εταιρία υπέγραψε
προσύμφωνο βασικών όρων αναδιάρθρωσης οφειλών με τις πιστώτριες τράπεζες που αναμένεται να ολοκληρωθεί
μέχρι το τέλος του έτους, η οποία θα καταστήσει ενήμερες όλες τις υφιστάμενες ληξιπρόθεσμες τραπεζικές
υποχρεώσεις. Ταυτόχρονα, η ανωτέρω αναδιάρθρωση θα περιορίζει σημαντικά και το χρηματοοικονομικό κόστος της
Εταιρίας, τόσο για την τρέχουσα περίοδο όσο και για την προηγούμενη χρήση λόγω της αναδρομικής ισχύς μείωσης
των επιτοκίων. Η ωφέλεια που θα προκύψει από την αναδρομική μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους θα
απεικονιστεί στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, καθώς αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2016.
Η επιτυχής εξέλιξη των ανωτέρω θεμάτων αποτελούν ουσιώδεις παράγοντες για την ικανότητα της Εταιρίας και του
Ομίλου να συνεχίσουν την δραστηριότητά τους. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα ανωτέρω
θέματα.
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Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων
Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών στοιχείων της προβλεπόμενης από
το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης με τη συνημμένη ενδιάμεση εξαμηνιαία συνοπτική
χρηματοοικονομική πληροφόρηση.

Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2016
Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Μπεάτε Ράντουλφ
Α.Μ. ΣΟΕΛ: 37546
Deloitte. Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού,
151 25 Μαρούσι
Α.Μ. ΣΟΕΛ: Ε 120
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Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης
ΟΜΙΛΟΣ
30/6/2016
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2015

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/6/2016

31/12/2015

ΣΗΜ.

Ενσώματα πάγια περιουσιακά
στοιχεία

13.528.852,30

15.060.058,10

13.373.787,07

13.633.530,29

1.261.656,91

0,00

1.261.656,91

1.289.508,58

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

92.635,14

13.103,63

89.654,15

11.032,89

Συμμετοχές σε θυγατρικές

0,00

0,00

783.521,59

783.521,59

Ακίνητα για επένδυση

Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις
Σύνολο πάγιου ενεργητικού
Αποθέματα

119.735,81

122.628,77

111.190,62

114.084,62

15.002.880,16

15.195.790,50

15.619.810,34

15.831.677,97

6.094.643,45

6.607.611,31

4.282.667,89

4.670.928,73

12.285.609,36

10.187.131,43

10.648.228,99

8.558.910,22

8

2.695.470,57

2.941.917,16

2.647.412,10

2.812.730,97

19.103,11

0,00

19.103,11

0,00

9

1.186.042,55

990.874,26

782.059,04

821.447,27

Σύνολο κυκλοφορούντων
περιουσιακών στοιχείων

22.280.869,04

20.727.534,16

18.379.471,13

16.864.017,19

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

37.283.749,20

35.923.324,66

33.999.281,47

32.695.695,16

8.178.804,40

8.178.804,40

8.178.804,40

8.178.804,40

12.065.697,42

12.065.697,42

12.065.697,42

12.065.697,42

5.943.430,07

5.939.795,21

6.046.676,78

6.046.676,78

(45.916.616,38)

(44.551.494,27)

(46.432.777,80)

(44.936.658,71)

(19.728.684,49)

(18.367.197,24)

(20.141.599,20)

(18.645.480,11)

59,81

65,92

0,00

0,00

(19.728.624,68)

(18.367.131,32)

(20.141.599,20)

(18.645.480,11)

Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπές απαιτήσεις
Παράγωγα χρηματοοικονομικά
προϊόντα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ &
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο

12

Αποθεματικό από έκδοση μετοχών
υπέρ το άρτιο
Λοιπά αποθεματικά
Ζημίες εις νέο
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα
στους μετόχους
Δικαιώματα μειοψηφίας
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α)
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμα δάνεια

11

Αναβαλλόμενοι φόροι
Προβλέψεις για αποζημιώσεις
προσωπικού
Λοιπές μακροπρόθεσμες
υποχρεώσεις
Σύνολο μακροπρόθεσμων
υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές
υποχρεώσεις
Παράγωγα χρηματοοικονομικά
προϊόντα

10

163.876,29

0,00

0,00

0,00

757.166,49

748.917,19

751.711,04

743.017,35

733.301,89

728.739,26

733.301,89

728.739,26

2.270.985,03

2.444.426,46

2.253.265,19

2.424.790,96

3.925.329,70

3.922.082,91

3.738.278,12

3.896.547,57

46.186.412,45

44.688.023,70

44.573.494,35

42.932.959,74

0,00

2.108,27

0,00

2.108,27

4.311.265,42

3.805.551,17

3.560.974,78

2.806.467,56

24,54

0,00

0,00

0,00

2.589.341,77

1.872.689,93

2.268.133,42

1.703.092,13

Σύνολο βραχυπρόθεσμων
υποχρεώσεων

53.087.044,18

50.368.373,07

50.402.602,55

47.444.627,70

Σύνολο υποχρεώσεων (β)

57.012.373,88

54.290.455,98

54.140.880,67

51.341.175,27

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
& ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α+β)

37.283.749,20

35.923.324,66

33.999.281,47

32.695.695,16

Υποχρεώσεις προς προμηθευτές
Υποχρεώσεις για τρέχουσα
φορολογία
Λοιπές βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις

Οι σημειώσεις στις σελίδες 18 έως 28 είναι αναπόσπαστο μέρος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Σ ε λ ί δ α 12 | 28

Κατάσταση Αποτελεσμάτων
για την περίοδο που έληξε 30 Ιουνίου 2016
Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά

Κατάσταση Αποτελεσμάτων

ΟΜΙΛΟΣ
Τρέχουσα
περίοδος
ΣΗΜ.
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Κόστος πωλήσεων
Μικτό κέρδος
Άλλα έσοδα
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης
Άλλα έξοδα εκμετάλλευσης
Λειτουργικές (ζημίες) /
κέρδη
Έσοδα από επενδύσεις
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Ζημίες προ φόρων
Μείον φόροι
Ζημίες περιόδου

5

6

Κατανέμεται σε:
Μετόχους εταιρείας
Δικαιώματα μειοψηφίας

Κέρδη/ (Ζημίες) περιόδου
ανά μετοχή – βασικά σε €
Κέρδη /(Ζημίες) προ φόρων,
χρηματοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσμάτων
& συνολικών αποσβέσεων

7

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Προηγούμενη
περίοδος

Τρέχουσα
περίοδος

Προηγούμενη
περίοδος

1/1/2016 30/6/2016
13.011.903,40
(8.297.227,91)
4.714.675,49

1/1/201530/6/2015
13.463.266,87
(8.508.562,33)
4.954.704,54

1/1/201630/6/2016
9.987.942,00
(6.294.732,05)
3.693.209,95

1/1/201530/6/2015
10.610.795,73
(6.610.901,79)
3.999.893,94

160.433,91
(1.117.837,82)
(3.197.654,74)
(636.355,89)

183.789,29
(1.148.832,31)
(3.699.928,31)
(88.026,72)

47.933,14
(1.010.870,55)
(2.375.130,77)
(631.611,49)

56.521,70
(1.049.449,78)
(2.992.098,92)
(68.506,56)

(76.739,05)

201.706,49

(276.469,72)

(53.639,62)

16.518,26
(1.248.617,99)
(1.308.838,78)
(51.893,84)
(1.360.732,62)

1.016,72
(1.277.898,24)
(1.075.175,03)
(34.881,89)
(1.110.056,92)

16.487,34
(1.213.627,08)
(1.473.609,46)
(22.509,63)
(1.496.119,09)

1.013,99
(1.227.884,06)
(1.280.509,69)
2.600,02
(1.277.909,67)

(1.360.726,51)
(6,11)
(1.360.732,62)

(1.107.772,55)
(2.284,37)
(1.110.056,92)

(1.496.119,09)
0,00
(1.496.119,09)

(1.277.909,67)
0,00
(1.277.909,67)

(0,1032)

(0,0840)

(0,1134)

(0,0969)

677.872,73

85.549,32

415.041,04

300.477,69

Οι σημειώσεις στις σελίδες 18 έως 28 είναι αναπόσπαστο μέρος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Σ ε λ ί δ α 13 | 28

Κατάσταση Συνολικών Εσόδων
για την περίοδο που έληξε 30 Ιουνίου 2016
Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά

Κατάσταση Συνολικών Εσόδων
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΗΜ.
Ζημίες περιόδου
Συν/κές διαφορές μετατροπής ισολογ.
θυγατρικών εξωτερικού
Συγκεντρωτικά Συνολικά
Εισοδήματα περιόδου

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Τρέχουσα

Προηγούμενη

Τρέχουσα

περίοδος

περίοδος

περίοδος

Προηγούμενη
περίοδος

1/1/2016 30/6/2016

1/1/2015 30/6/2015

1/1/2016 30/6/2016

1/1/2015 30/6/2015

(1.360.732,62)

(1.110.056,92)

(1.496.119,09)

(1.277.909,67)

(760,74)

78,20

0,00

0,00

(1.361.493,36)

(1.109.978,72)

(1.496.119,09)

(1.277.909,67)

(1.361.487,25)

(1.107.694,35)

(1.496.119,09)

(1.277.909,67)

(6,11)

(2.284,37)

0,00

0,00

(1.361.493,36)

(1.109.978,72)

(1.496.119,09)

(1.277.909,67)

Κατανέμεται σε:
Μετόχους εταιρείας
Δικαιώματα μειοψηφίας

Οι σημειώσεις στις σελίδες 18 έως 28 είναι αναπόσπαστο μέρος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Σ ε λ ί δ α 14 | 28

Κατάσταση Ταμειακών Ροών
για την περίοδο που έληξε 30 Ιουνίου 2016
Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά

Κατάσταση Ταμειακών Ροών
ΟΜΙΛΟΣ
1/130/06/2016

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/130/06/2015

1/130/06/2016

1/130/06/2015

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων

(1.308.838,78)

(1.075.175,04)

(1.473.609,46)

(1.280.509,69)

Αποσβέσεις

383.303,74

484.419,74

366.190,38

475.018,50

Προβλέψεις

537.827,36

227.833,70

536.444,86

227.833,70

(8.035,10)

(9.270,22)

(6.088,52)

(7.351,83)

(16.070,16)

2.587,88

(16.070,16)

2.587,88

1.248.617,99

1.275.310,36

1.213.627,08

1.225.296,18

836.805,05

905.706,42

620.494,18

642.874,74

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές)
επενδυτικής δραστηριότητας

Ζημίες / (Κέρδος) από χρηματοοικονομικά παράγωγα
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που
σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων

477.924,82

(889.397,47)

352.260,84

(788.033,30)

(2.231.176,82)
1.108.370,53

(1.918.873,15)
1.482.612,36

(2.303.113,04)
1.207.147,72

(1.538.025,35)
1.195.718,95

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα

212.540,93

278.127,25

178.109,02

228.113,07

Καταβλημένοι φόροι

210.974,29

39.601,94

181.170,37

14.677,05

(1.068.396,69)

(1.643.387,45)

(1.102.983,87)

(1.373.129,82)

(231.591,64)

(737.681,03)

(482.489,69)

(730.255,08)

(193.402,65)

(83.489,40)

(157.216,75)

(76.842,51)

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων κατά πελατών
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Μείον:

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές
δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων παγίων και άυλων
περιουσιακών στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές
δραστηριότητες (β)

1.500,00

0,00

1.500,00

0,00

16.518,26

14.561,98

16.487,34

14.559,25

(175.384,39)

(68.927,42)

(139.229,41)

(62.283,26)

524.060,90

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια

614.094,73

526.924,70

583.805,17

Εξοφλήσεις δανείων

(9.155,31)

(167,37)

0,00

0,00

Μερίσματα πληρωθέντα

(1.474,30)

(15.667,48)

(1.474,30)

(15.667,48)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές
δραστηριότητες (γ)

603.465,12

511.089,85

582.330,87

508.393,42

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)

196.489,09

(295.518,60)

(39.388,23)

(284.144,92)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου

990.874,26

1.644.037,81

821.447,27

1.511.821,10

(1.320,80)

384,17

0,00

0,00

1.186.042,55

1.348.903,38

782.059,04

1.227.676,18

Επίδραση συναλλαγματικών διαφορών
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

Οι σημειώσεις στις σελίδες 18 έως 28 είναι αναπόσπαστο μέρος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Σ ε λ ί δ α 15 | 28

Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Όμιλος
για την περίοδο που έληξε 30 Ιουνίου 2016
Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά

Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων - Όμιλος

Μετοχικό
κεφάλαιο

Διαφορά από
έκδοση μτχ
υπέρ το άρτιο

Διαφορά
μετατρ
ισολογισμών
θυγατρικών
εξωτερικού

8.178.804,40

12.065.697,42

(124.053,85)

0,00

6.068.858,79

(40.779.553,49)

(14.590.246,73)

19.895,93

(14.570.350,80)

Ζημίες περιόδου μετά από φόρους

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(1.107.772,55)

(1.107.772,55)

(2.284,37)

(1.110.056,92)

Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής
Ισολογισμών εξωτερικού

0,00

0,00

78,20

0,00

0,00

0,00

78,20

0,00

78,20

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα

0,00

0,00

78,20

0,00

0,00

(1.107.772,55)

(1.107.694,35)

(2.284,37)

(1.109.978,72)

Σχηματισμός αποθεματικών από διάθεση
κερδών

0,00

0,00

0,00

0,00

4.086,83

(4.086,83)

0,00

0,00

0,00

8.178.804,40

12.065.697,42

(123.975,65)

0,00

6.072.945,62

(41.891.412,87)

(15.697.941,08)

17.611,56

(15.680.329,52)

-

-

(9.174,76)

-

(2.660.081,40)

(2.669.256,16)

(17.545,64)

(2.686.801,80)

8.178.804,40

12.065.697,42

(133.150,41)

0,00

6.072.945,62

(44.551.494,27)

(18.367.197,24)

65,92

(18.367.131,32)

8.178.804,40

12.065.697,42

(133.150,41)

0,00

6.072.945,62

(44.551.494,27)

(18.367.197,24)

65,92

(18.367.131,32)

Ζημίες περιόδου μετά από φόρους

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(1.360.726,51)

(1.360.726,51)

(6,11)

(1.360.732,62)

Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής
Ισολογισμών εξωτερικού

0,00

0,00

(760,74)

0,00

0,00

0,00

(760,74)

0,00

(760,74)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα

0,00

0,00

(760,74)

0,00

0,00

(1.360.726,51)

(1.361.487,25)

(6,11)

(1.361.493,36)

Σχηματισμός αποθεματικών από διάθεση
κερδών

0,00

0,00

0,00

0,00

4.395,60

(4.395,60)

0,00

0,00

0,00

8.178.804,40

12.065.697,42

(133.911,15)

0,00

6.077.341,22

(45.916.616,38)

(19.728.684,49)

59,81

(19.728.624,68)

Υπόλοιπο κατά την 1η Ιανουάριου
2015

Ίδιες
Μετοχές

Λοιπά
αποθεματικά

Αποτελέσματα εις
νέο

Δικαιώματα
Μειοψηφίας

Σύνολο

Σύνολο

Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων την περίοδο
01/01 - 30/06/2015

Υπόλοιπο Καθαρής θέσης κατά την
30η Ιουνίου 2015
Κινήσεις μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015
Υπόλοιπο κατά την 31η Δεκεμβρίου
2015
Υπόλοιπο κατά την 1η Ιανουάριου
2016
Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων την περίοδο
01/01 - 30/06/2016

Υπόλοιπο Καθαρής θέσης κατά την
30η Ιουνίου 2016

-

Οι σημειώσεις στις σελίδες 18 έως 28 είναι αναπόσπαστο μέρος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Σ ε λ ί δ α 16 | 28

Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων - Εταιρεία
για την περίοδο που έληξε 30 Ιουνίου 2016
Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά

Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων – Εταιρεία

Διαφορά από
έκδοση μτχ υπέρ
το άρτιο

Μετοχικό κεφάλαιο

Υπόλοιπο κατά την 1η Ιανουάριου 2015

Λοιπά
αποθεματικά

Αποτελέσματα εις
νέο

Σύνολο

8.178.804,40

12.065.697,42

6.046.676,78

(41.080.751,07)

(14.789.572,47)

Ζημίες περιόδου μετά από φόρους

0,00

0,00

0,00

(1.277.909,67)

(1.277.909,67)

Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής Ισολογισμών εξωτερικού

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα

0,00

0,00

0,00

(1.277.909,67)

(1.277.909,67)

Σχηματισμός αποθεματικών από διάθεση κερδών

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.178.804,40

12.065.697,42

6.046.676,78

(42.358.660,74)

(16.067.482,14)

-

-

-

(2.577.997,97)

(2.577.997,97)

8.178.804,40

12.065.697,42

6.046.676,78

(44.936.658,71)

(18.645.480,11)

8.178.804,40

12.065.697,42

6.046.676,78

(44.936.658,71)

(18.645.480,11)

Ζημίες περιόδου μετά από φόρους

0,00

0,00

0,00

(1.496.119,09)

(1.496.119,09)

Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής Ισολογισμών εξωτερικού

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα

0,00

0,00

0,00

(1.496.119,09)

(1.496.119,09)

Σχηματισμός αποθεματικών από διάθεση κερδών

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.178.804,40

12.065.697,42

6.046.676,78

(46.432.777,80)

(20.141.599,20)

Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων την περίοδο 01/01 - 30/06/2015

Υπόλοιπο Καθαρής θέσης κατά την 30η Ιουνίου 2015
Κινήσεις μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015
Υπόλοιπο κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015

Υπόλοιπο κατά την 1η Ιανουάριου 2016
Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων την περίοδο 01/01 - 30/06/2016

Υπόλοιπο Καθαρής θέσης κατά την 30η Ιουνίου 2016

Οι σημειώσεις στις σελίδες 18 έως 28 είναι αναπόσπαστο μέρος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
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Όμιλος και Εταιρεία
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Σημειώσεις επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Όμιλος και Εταιρεία
1.

Γενικές Πληροφορίες

Η Εταιρεία «ΣΩΚΡΑΤΗΣ.Δ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. - YALCO» έχει συσταθεί στην Ελλάδα το 1972 με διάρκεια 99
ετών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 ως Ανώνυμη Εταιρεία με αριθμό μητρώου Α.Ε.: 8349/06/Β/86/02 και
αριθμό ΓΕΜΗ: 57202204000. Έχει έδρα στο Δήμο Δέλτα, Καλοχώρι, του Νομού Θεσσαλονίκης, στη διεύθυνση 5ο χλμ
Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης και η ηλεκτρονική της διεύθυνση είναι www.yalco.gr.
Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 30/06/2016 είναι για τον Όμιλο 193 και για τη μητρική 145 άτομα,
ενώ την 30/06/2015 ήταν 206 και 161 αντίστοιχα.
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 στη 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.

3.

Την YSC TACTICAL INVESTMENTS LIMITED με έδρα στην Κύπρο και σκοπό τη διεξαγωγή επενδυτικών
δραστηριοτήτων.

Οι εταιρείες του Ομίλου που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι:
ΕΔΡΑ / ΧΩΡΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

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

ΕΛΛΑΔΑ

ΜΗΤΡΙΚΗ

2. ROTA LOGISTICS A.E.

ΕΛΛΑΔΑ

99,97%

Άμεση

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

100,00 %

Άμεση

ΚΥΠΡΟΣ

100,00 %

Άμεση

3. S.C. YALCO ROMANIA SRL
4. YSC TACTICAL INVESTMENTS LIMITED

ΣΧΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για όλες τις εταιρείες του Ομίλου κατά την ενοποίηση εφαρμόσθηκε η μέθοδος της ολικής ενοποίησης.
Το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο έχει πενταετή θητεία η οποία λήγει με την εκλογή νέου Διοικητικού
Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί εντός του έτους 2018. Το Διοικητικό Συμβούλιο
εξελέγη από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε την 28η Ιουνίου 2013 και συγκροτήθηκε σε
σώα κατά τη συνεδρίασή του την ίδια ημέρα.
Το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο έχει την εξής σύνθεση:
Δημήτριος Κωνσταντίνου
Καλλιόπη Αναστασίου Κωνσταντίνου
Σωκράτης Κωνσταντίνου
Μακρής Γεώργιος
Ιωάννης Βεζύρογλου
Αμεντέο Όντονι

Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Διευθύνων Σύμβουλος
Μελος Δ.Σ.
Μέλος Δ.Σ.
Μέλος Δ.Σ.

Εκτελεστικό Μέλος
Εκτελεστικό Μέλος
Εκτελεστικό Μέλος
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Οι παρούσες ενοποιημένες και εταιρικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο
της Εταιρείας την 26η Σεπτεμβρίου 2016 και είναι αναρτημένες στη διαδικτυακή διεύθυνση www.yalco.gr
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2.

Περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών
2.1

Βάση παρουσίασης

Οι συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις για την περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου
2016 (οι «Ενδιάμεσες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις»), έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό
Πρότυπο Δ.Λ.Π. 34 «Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις». Οι ενδιάμεσες αυτές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
περιλαμβάνουν επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις και όχι όλη την πληροφόρηση που απαιτείται στην περίπτωση
σύνταξης πλήρων ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Συνεπώς, οι Ενδιάμεσες Χρηματοοικονομικές
Καταστάσεις θα πρέπει να αναγνωστούν σε συνδυασμό με τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου
της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (εφεξής «Δ.Π.Χ.Α.») όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (η
«Ε.Ε.»).
Οι λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν κατά τη σύνταξη των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων του
πρώτου εξαμήνου που έληξε τη 30η Ιουνίου 2016 είναι ίδιες με αυτές που ακολουθήθηκαν κατά τη σύνταξη των
ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015.
Τα ποσά απεικονίζονται σε Ευρώ.
Όπου κρίθηκε απαραίτητο, τα συγκριτικά στοιχεία αναπροσαρμόστηκαν για να συμβαδίζουν με αλλαγές στην
παρουσίαση κατά την τρέχουσα περίοδο.
Οι Ενδιάμεσες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους.
2.2

Συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας όπως εμφανίζονται στην εταιρική κατάσταση χρηματοοικονομικής
θέσης της 30ης Ιουνίου 2016 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 12,0 εκατ. για τα οποία η Εταιρεία, μέχρι και
την ημερομηνία της έγκρισης της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης δεν έχει λάβει γραπτές
διαβεβαιώσεις από τις πιστώτριες τράπεζες για την παράταση του χρόνου αποπληρωμής τους, με αποτέλεσμα τη
μεταφορά αυτών των δανείων συνολικού ποσού Ευρώ 37,4 εκατ. από το μακροπρόθεσμο στο βραχυπρόθεσμο
δανεισμό και το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων να υπολείπεται του συνόλου των
βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων κατά ποσό Ευρώ 32,0 εκατ. 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. Στις 17/03/2016 η Εταιρεία
υπέγραψε προσύμφωνο βασικών όρων αναδιάρθρωσης οφειλών με τις πιστώτριες τράπεζες που αναμένεται να
ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους, η οποία θα καταστήσει ενήμερες όλες τις υφιστάμενες ληξιπρόθεσμες
τραπεζικές υποχρεώσεις, περιορίζοντας ταυτόχρονα και σημαντικά το χρηματοοικονομικό κόστος της Εταιρείας, τόσο
για την τρέχουσα περίοδο όσο και για την προηγούμενη χρήση λόγω της αναδρομικής ισχύς μείωσης των επιτοκίων.
Η ωφέλεια που θα προκύψει από την αναδρομική μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους θα απεικονιστεί στις
ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, καθώς αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2016.
2.3

Υιοθέτηση των Δ.Π.Χ.Α

Νέα Δ.Π.Χ.Α., διερμηνείες και τροποποιήσεις που τέθηκαν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2016
- Δ.Π.Χ.Α. 11 (Τροποποιήσεις) Λογιστική αντιμετώπιση της απόκτησης δικαιωμάτων σε «Από κοινού
ελεγχόμενες εργασίες» (σε ισχύ για χρήσεις με έναρξη την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016).
Οι τροποποιήσεις στο Δ.Π.Χ.Α. 11 παρέχουν οδηγίες για το πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί λογιστικά η απόκτηση
«Από κοινού ελεγχόμενων εργασιών» οι οποίες αποτελούν επιχείρηση όπως αυτή ορίζεται στο Δ.Π.Χ.Α. 3
Συνενώσεις Επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις αναφέρουν ότι οι σχετικές αρχές του Δ.Π.Χ.Α. 3 περί
λογιστικής αντιμετώπισης των συνενώσεων επιχειρήσεων και άλλων προτύπων (π.χ. Δ.Λ.Π. 36 Απομείωση Αξίας
Περιουσιακών Στοιχείων που αφορά στη διενέργεια ελέγχου απομείωσης μίας μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών
στην οποία έχει κατανεμηθεί η υπεραξία που προέκυψε κατά την απόκτηση «Από κοινού ελεγχόμενων εργασιών»)
θα πρέπει να εφαρμοστούν. Οι ίδιες διατάξεις θα πρέπει να εφαρμοστούν και κατά τη σύσταση «Από κοινού
ελεγχόμενων εργασιών» μόνο στην περίπτωση που ένα από τα μέλη που συμμετέχουν εισφέρει σε αυτή μία
επιχείρηση. Το κοινοπρακτών μέλος θα πρέπει να γνωστοποιήσει και αυτό τη σχετική πληροφόρηση που απαιτείται
από το «Δ.Π.Χ.Α. 3» και από άλλα πρότυπα σχετικά με τις συνενώσεις επιχειρήσεων.
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Δεν υπήρξε επίδραση από την τροποποίηση του Δ.Π.Χ.Α. στις ενδιάμεσες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές
καταστάσεις.
- ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) Προτάσεις Γνωστοποιήσεων (σε ισχύ για χρήσεις με έναρξη την ή μετά την 1η
Ιανουαρίου 2016).
Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 διευκρινίζουν ότι οι πληροφορίες δεν πρέπει να αλλοιώνονται με συγκεντρωτική
παρουσίαση ή παρέχοντας μη σημαντικές πληροφορίες και οι εκτιμήσεις για το επίπεδο σημαντικότητας
εφαρμόζονται σε όλα τα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Μια εταιρεία δεν υποχρεούται να
παρέχει τη συγκεκριμένη γνωστοποίηση που παρέχεται από το ΔΠΧΠ εάν οι πληροφορίες που προκύπτουν από την
εν λόγω γνωστοποίηση δεν είναι σημαντικές. Στην κατάσταση συνολικών εσόδων, οι τροποποιήσεις απαιτούν
ξεχωριστή γνωστοποίηση για την αναλογία των λοιπών συνολικών εσόδων από συγγενείς εταιρείες και κοινοπραξίες
οι οποίες καταχωρούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης με βάση το αν ή όχι θα μεταφέρονται μεταγενέστερα στα
αποτελέσματα.
Δεν υπήρξε επίδραση από την τροποποίηση του ΔΛΠ 1 στις ενδιάμεσες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές
καταστάσεις.
- «Ετήσιες Βελτιώσεις στα Δ.Π.Χ.A. 2010-2012» (σε ισχύ για χρήσεις με ημερομηνία έναρξης την 1η
Φεβρουαρίου 2015 και μετά, όπως υιοθετήθηκε από την ΕΕ). Επιφέρουν τροποποιήσεις στα ακόλουθα πρότυπα:
- Δ.Π.Χ.Α.2 Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών – Τροποποιεί τους ορισμούς «Περίοδος
κατοχύρωσης» και «συνθήκη αγοράς» και προσθέτει ορισμούς για «όρο απόδοσης» και «όρος χρόνου υπηρεσίας»
οι οποίοι προηγουμένως περιλαμβάνονταν στον ορισμό της «Περιόδου κατοχύρωσης».
Συγκεκριμένα,
Για τη «συνθήκη αγοράς», η τροποποίηση αναφέρει ότι είναι ένας όρος απόδοσης που σχετίζεται με την τιμή
αγοράς ή την αξία των μετοχικών τίτλων της εταιρείας ή μετοχικών τίτλων άλλης εταιρείας του ίδιου ομίλου. Μια
συνθήκη αγοράς απαιτεί από τον αντισυμβαλλόμενο να ολοκληρώσει μια καθορισμένη περίοδο υπηρεσίας.
Για τον «όρο απόδοσης», η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η περίοδος κατά την οποία επιτυγχάνεται ο στόχος
απόδοσης δεν πρέπει να επεκτείνεται πέρα από την περίοδο υπηρεσίας και ότι καθορίζεται σύμφωνα με τις
δραστηριότητες της εταιρείας ή τις δραστηριότητες άλλης εταιρείας του ιδίου ομίλου.
- Δ.Π.Χ.Α.3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων – Απαιτεί το ενδεχόμενο τίμημα το οποίο έχει ταξινομηθεί ως περιουσιακό
στοιχείο ή ως υποχρέωση να επιμετράται στην εύλογη αξία σε κάθε ημερομηνία αναφοράς, ανεξάρτητα από το εάν
το ενδεχόμενο τίμημα είναι χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο εντός σκοπού του Δ.Π.Χ.Α. 9 ή του Δ.Λ.Π. 39
ή μη χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση. Μεταβολές στην εύλογη αξία θα πρέπει να
αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα.
- Δ.Π.Χ.Α. 8 Λειτουργικοί Τομείς – Απαιτεί γνωστοποίηση σχετικά με τις κρίσεις που κάνει η Διοίκηση όταν
εφαρμόζει τα κριτήρια συγκέντρωσης στους λειτουργικούς τομείς δραστηριότητας, περιλαμβάνοντας μία συνοπτική
περιγραφή των λειτουργικών τομέων δραστηριότητας και των οικονομικών δεικτών που χρησιμοποιήθηκαν
προκειμένου να διαπιστωθεί ότι οι λειτουργικοί τομείς δραστηριότητας έχουν παρόμοια οικονομικά χαρακτηριστικά.
Αποσαφηνίζει ότι οι συμφωνίες του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων των τομέων με τα περιουσιακά στοιχεία
της επιχείρησης απαιτούνται μόνο εάν αυτά αναφέρονται τακτικά στον επικεφαλή του οργάνου για τη λήψη
αποφάσεων.
- Δ.Π.Χ.Α 13 Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας – Διευκρινίζει ότι με την έκδοση του Δ.Π.Χ.Α. 13 και την τροποποίηση
των Δ.Π.Χ.Α. 9 και Δ.Λ.Π. 39 δεν αναιρείται η δυνατότητα της επιμέτρησης των βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων και
υποχρεώσεων σε μη προεξοφλημένη βάση, εάν η επίδραση από την προεξόφληση δεν είναι σημαντική
(τροποποιούν μόνο τη βάση για συμπεράσματα).
- Δ.Λ.Π. 24 Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων Μερών – Διευκρινίζει ότι μία εταιρεία διαχείρισης η οποία παρέχει
προσωπικό που ασκεί διοίκηση σε μία άλλη εταιρεία ή στη μητρική της, είναι συνδεδεμένο μέρος με την εταιρεία
που δέχεται τις υπηρεσίες.
Δεν υπήρξε επίδραση από τις Ετήσιες Βελτιώσεις στα Δ.Π.Χ.A. 2010-2012 στις ενδιάμεσες ενοποιημένες
χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
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- Δ.Λ.Π. 27 Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις (Τροποποιήσεις) Εφαρμογή της Μεθόδου
της Καθαρής Θέσης στις Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις (σε ισχύ για χρήσεις με έναρξη την ή μετά την 1η
Ιανουαρίου 2016). Η τροποποίηση επιτρέπει στις επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν τη μέθοδο της καθαρής θέσης
προκειμένου να λογιστικοποιούν τις επενδύσεις τους σε θυγατρικές εταιρείες, κοινοπραξίες και συγγενείς εταιρείες
στις ατομικές τους χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Η Εταιρεία δεν προτίθεται να εφαρμόσει αυτήν την
τροποποίηση στις ατομικές της χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
- «Ετήσιες Βελτιώσεις στα Δ.Π.Χ.A. 2012-2014» (σε ισχύ για χρήσεις με ημερομηνία έναρξης την 1η Ιανουαρίου
2016 και μετά). Επιφέρουν τροποποιήσεις στα ακόλουθα πρότυπα:
- Δ.Π.Χ.Α. 5 Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που κατέχονται προς πώληση και Διακοπείσες
Δραστηριότητες – Η τροποποίηση αποσαφηνίζει ότι όταν ένα περιουσιακό στοιχείο (ή μια ομάδα περιουσιακών
στοιχείων προοριζόμενα προς πώληση) αναταξινομείται από την κατηγορία «προοριζόμενο προς πώληση» στην
κατηγορία «προοριζόμενο προς διανομή» ή το αντίστροφο, το γεγονός αυτό δε συνιστά αλλαγή του πλάνου της
πώλησης ή της διανομής και γι’ αυτό δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί λογιστικά ως μεταβολή. Αυτό σημαίνει ότι το
περιουσιακό στοιχείο ή η ομάδα των περιουσιακών στοιχείων που προορίζονται προς πώληση δεν θα πρέπει να
αποκατασταθεί στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, σαν να μην είχε ποτέ ταξινομηθεί ως «προοριζόμενο προς
πώληση» ή ως «προοριζόμενο προς διανομή», απλά και μόνο επειδή άλλαξε ο τρόπος της διάθεσης. Η τροποποίηση
επίσης αποκαθιστά μία παράλειψη στο πρότυπο διευκρινίζοντας ότι η οδηγία στην αλλαγή του πλάνου πώλησης θα
πρέπει να εφαρμόζεται σε ένα περιουσιακό στοιχείο ή μια ομάδα περιουσιακών στοιχείων προοριζόμενων προς
πώληση όταν παύουν να διακρατούνται προς διανομή αλλά δεν αναταξινομούνται ως «προοριζόμενα προς
πώληση».
- Δ.Π.Χ.Α. 7 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις – Υπάρχουν 2 τροποποιήσεις στο Δ.Π.Χ.Α. 7.
Εξυπηρέτηση συμβάσεων μετά την μεταβίβαση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων.
Εάν μία επιχείρηση μεταβιβάζει ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο υπό όρους που επιτρέπουν στον
μεταβιβάζοντα να αποαναγνωρίσει το περιουσιακό στοιχείο, το Δ.Π.Χ.Α. 7 απαιτεί να γνωστοποιούνται όλες οι
μορφές συνεχιζόμενης ανάμειξης που μπορεί να έχει η μεταβιβάζουσα επί των μεταβιβασθέντων περιουσιακών
στοιχείων. Το Δ.Π.Χ.Α. 7 παρέχει οδηγίες σχετικά με το τι εννοεί με τον όρο «συνεχιζόμενη ανάμειξη». Η
τροποποίηση πρόσθεσε συγκεκριμένες οδηγίες προκειμένου να βοηθήσει τις διοικήσεις να προσδιορίσουν εάν οι
όροι μιας σύμβασης για εξυπηρέτηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων τα οποία έχουν μεταβιβαστεί
συνιστά «συνεχιζόμενη ανάμειξη». Η τροποποίηση παρέχει το δικαίωμα (αλλά όχι την υποχρέωση) αναδρομικής
εφαρμογής.
Ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις
Η τροποποίηση αποσαφηνίζει ότι η επιπρόσθετη γνωστοποίηση που απαιτείται από το Δ.Π.Χ.Α. 7 «Γνωστοποίηση –
Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων» δεν απαιτείται συγκεκριμένα για
όλες τις ενδιάμεσες περιόδους, εκτός αν απαιτείται από το Δ.Λ.Π. 34. Η τροποποίηση έχει αναδρομική ισχύ.
- Δ.Λ.Π. 19 Παροχές σε Εργαζομένους – Η τροποποίηση αποσαφηνίζει ότι, όταν προσδιορίζεται το επιτόκιο για
την προεξόφληση των καθορισμένων υποχρεώσεων μετά την έξοδο από την υπηρεσία, το νόμισμα είναι αυτό που
έχει σημασία για τη μετατροπή της υποχρέωσης και όχι η χώρα από την οποία προέρχεται. Η εκτίμηση για το εάν
υπάρχει ενεργός αγορά για υψηλής ποιότητας εταιρικά ομόλογα βασίζεται στα εταιρικά ομόλογα αυτού του
νομίσματος και όχι στα εταιρικά ομόλογα μιας συγκεκριμένης χώρας. Ομοίως, όταν δεν υπάρχει ενεργός αγορά για
υψηλής ποιότητας εταιρικά ομόλογα σε αυτό το νόμισμα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν κρατικά ομόλογα του ιδίου
νομίσματος. Η τροποποίηση έχει αναδρομική ισχύ αλλά περιορίζεται στην έναρξη της νωρίτερης περιόδου που
παρουσιάζεται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
- Δ.Λ.Π. 34 Ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις –Η τροποποίηση διευκρινίζει την έννοια της
αναφοράς σε άλλο σημείο της οικονομικής έκθεσης και απαιτεί την επισήμανσή της μέσω παραπομπής.
Δεν υπήρξε επίδραση από τις Ετήσιες Βελτιώσεις στα Δ.Π.Χ.A. 2012-2014 στις ενδιάμεσες ενοποιημένες
χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
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- Δ.Λ.Π. 16 και Δ.Λ.Π. 38 Διευκρινίσεις επί των αποδεκτών μεθόδων αποσβέσεων (σε ισχύ για χρήσεις με
ημερομηνία έναρξης την 1η Ιανουαρίου 2016 και μετά). Η τροποποίηση στο Δ.Λ.Π. 16 απαγορεύει στις επιχειρήσεις
τη χρήση μεθόδου απόσβεσης επί ενσώματων ακινητοποιήσεων, η οποία βασίζεται στο ύψος των εσόδων που
μπορεί να αποφέρει ένα πάγιο περιουσιακό στοιχείο. Η τροποποίηση στο Δ.Λ.Π. 38 εισάγει ένα μαχητό τεκμήριο ότι
το ύψος των εσόδων δεν αποτελεί την κατάλληλη βάση υπολογισμού της απόσβεσης ενός άυλου περιουσιακού
στοιχείου. Το τεκμήριο μπορεί να είναι μαχητό όταν το άυλο περιουσιακό στοιχείο εκφράζεται ως μέτρο
υπολογισμού των εσόδων ή όταν μπορεί να αποδειχθεί ότι τα έσοδα και η ανάλωση των οικονομικών ωφελειών που
απορρέουν από το άυλο περιουσιακό στοιχείο είναι στενά συνδεδεμένα.
Ο Όμιλος χρησιμοποιεί τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης για τα ενσώματα και τα άυλα περιουσιακά στοιχεία του.
Η Διοίκηση πιστεύει ότι η σταθερή μέθοδος απόσβεσης είναι η πλέον ενδεδειγμένη μέθοδος και αντικατοπτρίζει την
ανάλωση των οικονομικών ωφελειών που απορρέουν από τα αντίστοιχα περιουσιακά στοιχεία.
- Δ.Λ.Π. 19 (Τροποποιήσεις) Πρόγραμμα Καθορισμένων Παροχών: Εισφορές Εργαζομένων (σε ισχύ για
χρήσεις με έναρξη την ή μετά την 1η Φεβρουαρίου 2015, όπως υιοθετήθηκε από την ΕΕ). Τροποποιεί τις απαιτήσεις
του Δ.Λ.Π. 19 «Παροχές σε Εργαζόμενους» σχετικά με τις εισφορές που καταβάλλονται από τους εργαζόμενους ή
τρίτους, οι οποίες είναι συνδεδεμένες με την παροχή υπηρεσίας. Εάν το ποσό των εισφορών είναι ανεξάρτητο από
τα έτη προϋπηρεσίας, μία επιχείρηση επιτρέπεται να αναγνωρίσει αυτές τις εισφορές ως μειωτικό στοιχείο στο
κόστος υπηρεσίας την περίοδο κατά την οποία η σχετική υπηρεσία παρέχεται, αντί να την κατανείμει στη διάρκεια
της περιόδου παροχής της υπηρεσίας. Εάν το ποσό των εισφορών εξαρτάται από τα έτη προϋπηρεσίας, μία
επιχείρηση απαιτείται να κατανείμει αυτές τις εισφορές στη διάρκεια της περιόδου παροχής της υπηρεσίας
χρησιμοποιώντας την ίδια μέθοδο καταμερισμού που απαιτείται από την παράγραφο 70 του Δ.Λ.Π. 19 για τις μικτές
παροχές (δηλαδή είτε χρησιμοποιώντας τον τύπο καταμερισμού του προγράμματος εισφορών είτε τη σταθερή
μέθοδο καταμερισμού).
- Δεν υπήρξε επίδραση από την τροποποίηση του ΔΛΠ 19 στις ενδιάμεσες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές
καταστάσεις.
2.4

Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές στην εφαρμογή των λογιστικών αρχών

Κατά τη σύνταξη των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οι σημαντικές εκτιμήσεις, κρίσεις και
παραδοχές που διενεργήθηκαν από τη Διοίκηση σε σχέση με την εφαρμογή των λογιστικών αρχών του Ομίλου και τις
κύριες πηγές εκτίμησης των αβεβαιοτήτων ήταν παρόμοιες με αυτές που εφαρμόστηκαν κατά τη σύνταξη των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων του Ομίλου και της Εταιρείας της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015.
3

Πληροφορίες κατά τομέα

Η Διοίκηση 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 Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ &
ΥΙΟΣ Α.Ε. και η θυγατρική S.C. YALCO ROMANIA SRL που 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 τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων. Η Διοίκηση αξιολογεί την επίδοση των τομέων
δραστηριότητας, βασιζόμενη στα μικτά κέρδη, στα λειτουργικά κέρδη, στα χρηματοδοτικά αποτελέσματα και στα
κέρδη προ φόρων.
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Οι πληροφορίες αναφορικά με τους τομείς δραστηριότητας και η συμφωνία με τα ενοποιημένα στοιχεία του Ομίλου
έχουν ως εξής:
Περιόδου 1/1/2016 - 30/6/2016
ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ &
ΥΙΟΣ Α.Ε.
Πωλήσεις σε τρίτους

YALCO
ROMANIA SRL

Λοιπά

Απαλείψεις

Ενοποιημένα

9.870.670,51

3.141.232,89

0

117.271,49

0,00

0

(117.271,49)

Σύνολο

9.987.942,00

3.141.232,89

0,00

(117.271,49)

13.011.903,40

Μικτό κέρδος

3.693.209,95

1.021.465,54

0,00

0

4.714.675,49

Λειτουργικά κέρδη / (ζημίες)

(276.469,72)

218.874,30

(19.143,63)

0

(76.739,05)

Χρηματοοικονομικά έσοδα (έξοδα)

(1.197.139,74)

(32.447,31)

(2.512,68)

0

(1.232.099,73)

Κέρδη / ζημίες προ φόρων

(1.473.609,46)

186.426,99

(21.656,31)

0

(1.308.838,78)

33.999.281,47

4.158.975,76

557.867,74

(1.432.375,77)

37.283.749,20

54.140.880,67

3.161.251,82

359.095,57

(648.854,18)

57.012.373,88

Αγορές παγίων

157.216,75

36.185,90

0

Αποσβέσεις

366.190,38

12.980,83

4.132,53

Εσωτερικές πωλήσεις

0
0

Άλλες πληροφορίες
Σύνολο Ενεργητικού
Σύνολο υποχρεώσεων

0
0

193.402,65
383.303,74

Περιόδου 1/1-30/6/2015
ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ &
ΥΙΟΣ Α.Ε.
Πωλήσεις σε τρίτους

YALCO
ROMANIA SRL

Λοιπά

Απαλείψεις

Ενοποιημένα

10.484.365,47

2.978.901,40

0,00

0,00

0,00

126.430,26

17.980,90

0,00

(144.411,16)

0,00

10.610.795,73

2.996.882,30

0,00

(144.411,16)

13.463.266,87

3.999.893,94

954.810,60

0,00

0,00

4.954.704,54

(53.639,62)

281.595,98

(26.249,87)

0,00

201.706,49

(1.226.870,07)

(44.526,89)

(5.484,56)

0,00

(1.276.881,52)

(1.280.509,69

237.069,09

(31.734,43)

0,00

(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

76.842,51

6.646,89

0,00

0,00

83.489,40

475.018,50

4.843,08

4.558,16

0,00

484.419,74

Εσωτερικές πωλήσεις
Σύνολο
Μικτό κέρδος
Λειτουργικά κέρδη / (ζημίες)
Χρηματοοικονομικά έσοδα (έξοδα)
Κέρδη / ζημίες προ φόρων
Άλλες πληροφορίες

Αγορές παγίων
Αποσβέσεις

4

Απομείωση αξίας μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων

Η Διοίκηση εκτιμά ότι οι τρέχουσες αξίες κατά την ημερομηνία της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης,
των ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων δεν έχουν διαφοροποιηθεί σε σχέση με τις αξίες που είχε
προσδιορίσει η μελέτη του ανεξάρτητου εκτιμητή, στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31ης
Δεκεμβρίου 2015 και επομένως δεν απαιτείται η απομείωση τους.
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Άλλα έξοδα εκμετάλλευσης
Ο Όμιλος
30-06-2016

Η Εταιρεία

30-06-2015

30-06-2016

30-06-2015

Διαφορές φορολογικού ελέγχου
238.963,16

-

250.084,37

-

340.000,00
57.392,73

-

340.000,00

-

Προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες
Λοιπά έξοδα

Σύνολο λοιπών εξόδων εκμετάλλευσης

88.026,72
88.026,72

636.355,89

41.527,12

68.506,56
68.506,56

631.611,49

Για τις διαφορές φορολογικού ελέγχου παρατίθεται ανάλυση στη Σημείωση 13. Οι προβλέψεις για επισφαλείς
πελάτες αφορούν το 50% του υπολοίπου του ομίλου της Μαρινόπουλος Α.Ε.

6

Χρηματοοικονομικά έξοδα
Ο Όμιλος
30-06-2016

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων
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Η Εταιρεία

31-12-2015

31-12-2015

1.248.617,99

1.275.310,36

1.213.627,08

1.225.296,18

1.248.617,99

1.275.310,36

1.213.627,08

1.225.296,18

Κέρδη / (Ζημίες) ανά μετοχή
Ο Όμιλος
30-06-2016

Ζημιά χρήσεως μετά τη φορολογία ως
κατάσταση αποτελεσμάτων

Μέσος σταθμισμένος αριθμός κοινών
μετοχών για τους σκοπούς των
βασικών κερδών ανά μετοχή
Κέρδη / (Ζημιά) ανά μετοχή
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30-06-2016

Η Εταιρεία
31-12-2015

30-06-2016

31-12-2015

(1.360.726,51)

(1.107.772,55)

(1.496.119,09)

(1.277.909,67)

13.191.620

13.191.620

13.191.620

13.191.620

(0,1032)

(0,0840)

(0,1134)

(0,0969)

Λοιπές απαιτήσεις

Στις λοιπές απαιτήσεις περιλαμβάνεται 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 Ευρώ
1.481.805,40, το οποίο την 30/06/2016 είναι ληξιπρόθεσμα. Σημειώνεται ότι το σύνολο της απαίτησης καλύπτεται
από πρώτη προσημείωση επί ακινήτου αξίας Ευρώ 2.000.000,00, η οποία έχει καθοριστεί από ανεξάρτητο εκτιμητή σε
ποσό σημαντικά μεγαλύτερο της συνολικής απαίτησης. Η εν λόγω εκτίμηση του ακινήτου έλαβε χώρα τo Μάιο 2015.
Η Εταιρεία έχει προβεί σε δικαστικές ενέργειες για την εκποίηση του ακινήτου ώστε να εισπράξει την απαίτηση.
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Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιλαμβάνουν μετρητά και καταθέσεις όψεως.
Ο Όμιλος

1.1

30-06-2016

Η Εταιρεία

31-12-2015

30-06-2016

31-12-2015

30.549,97

32.497,48

28.204,29

30.751,91

Καταθέσεις σε τράπεζες

733.089,24

442.735,99

331.451,41

275.054,57

Βραχυπρόθεσμες επενδύσεις

422.403,34

515.640,79

422.403,34

515.640,79

1.186.042,55

990.874,26

782.059,04

821.447,27

Ταμείο (σε μετρητά)

Σύνολο διαθεσίμων και ταμιακών ισοδύναμων

10

Βραχυπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις

Ο Όμιλος
30-06-2016
Δάνεια τραπεζών
Factoring

Η Εταιρεία
31-12-2015

30-06-2016

31-12-2015

8.601.981,32

8.126.208,90

7.019.095,90

6.371.144,94

185.937,96

223.295,16

185.937,96

223.295,16

Μακροπρόθεσμα δάνεια πληρωτέα στην
επόμενη χρήση

25.407.556,52

25.918.374,73

25.377.523,84

25.918.374,73

Ληξιπρόθεσμα δάνεια

11.990.936,65

10.420.144,91

11.990.936,65

10.420.144,91

46.186.412,45

44.688.023,70

44.573.494,35

42.932.959,74

Σύνολο βραχυπρόθεσμων
χρηματοδοτήσεων

Τα ληξιπρόθεσμα δάνεια αφορούν κατά το ποσό των Ευρώ 5.743.287,47 και Ευρώ 6.247.649,18 αντίστοιχα
κεφάλαιο και τόκους. Το επιτόκιο των ληξιπρόθεσμων δανείων επιβαρύνεται με προσαύξηση του επιτοκίου κατά
2,5%. Σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 74 των ΔΛΠ 1 λόγω της μη καταβολής κατά την ημερομηνία λήξης
μέρος των τόκων και κεφαλαίου μακροπρόθεσμων δανείων ποσού Ευρώ 11.990.936,65, απαιτείται η απεικόνιση των
εν λόγω δανείων ως βραχυπρόθεσμη υποχρέωση και για το λόγο αυτό η Εταιρεία μετέφερε ποσό ύψους Ευρώ
37.398.493,17 από το μακροπρόθεσμο δανεισμό στα βραχυπρόθεσμα δάνεια πληρωτέα στην επόμενη χρήση.
11

Μακροπρόθεσμα δάνεια
Ο Όμιλος
30-06-2016

Ομολογιακά δάνεια

Η Εταιρεία
31-12-2015

30-06-2016

31-12-2015

33.565.295,23

32.627.915,28

33.565.295,23

32.627.915,28

3.997.074,23

3.710.604,36

3.803.165,26

3.710.604,36

37.562.369,46

36.338.519,64

37.368.460,49

36.338.519,64

Μείον: Βραχυπρόθεσμο μέρος

(37.398.493,17)

(36.338.519,64)

(37.368.460,49)

(36.338.519,64)

Υπόλοιπο μακροπρόθεσμων
δανείων

163.876,29

0,00

0,00

0,00

Δάνεια τραπεζών
Σύνολο μακροπρόθεσμων δανείων
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Μετοχικό κεφάλαιο

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

13

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 Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε

Για τη χρήση 2010

2. ROTA LOGISTICS A.E.

Για τη χρήση 2010

3. S.C YALCO ROMANIA SRL

Από τη χρήση 2007

Στην τρέχουσα χρήση, η μητρική εταιρεία ελέγχθηκε από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2005-2009. Ο
φορολογικός έλεγχος ολοκληρώθηκε την 19η Απριλίου 2016 και επιβλήθηκαν στην Εταιρεία τα εξής ποσά:
Πρόσθετος φόρος εισοδήματος

Ευρώ 181.170,37

Πρόσθετοι λοιποί φόροι

Ευρώ

Προσαυξήσεις /πρόστιμα

Ευρώ 238.963,16

Σύνολο

Ευρώ 431.254,74

11.121,21

Για τις χρήσεις αυτές η Εταιρεία είχε ήδη σχηματίσει πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος ποσού Ευρώ 167.354,43. Το
υπερβάλλων ποσό καταχωρήθηκε ως εξής: Φόρος Εισοδήματος Ευρώ 13.815,94, και Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης
Ευρώ 250.084,37.
Οι χρήσεις 2011, 2012, 2013, 2014 και 2015 έχουν ελεγχθεί από τον εκλεγμένο σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920
τακτικό ελεγκτή, δηλαδή την ελεγκτική εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών «Deloitte Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών
Ελεγκτών Λογιστών» (ο τακτικός ελεγκτής), σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν. 2238/1994 και το άρθρο 65Α
ν.4174/13 και τα σχετικά πιστοποιητικά φορολογικής συμμόρφωσης εκδόθηκαν την 30/7/2012, 27/9/2013,
10/7/2014 και 27/10/2015 αντίστοιχα και δεν περιείχαν επιφυλάξεις. Για τη χρήση 2015 το σχετικό πιστοποιητικό
φορολογικής συμμόρφωσης προβλέπεται να εκδοθεί την 30/9/2016. Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1006/05.01.2016 δεν
εξαιρούνται από τη διενέργεια τακτικού φορολογικού ελέγχου από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές οι επιχειρήσεις για
τις οποίες εκδίδεται φορολογικό πιστοποιητικό χωρίς επιφυλάξεις για παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας.
Συνεπώς, οι φορολογικές αρχές είναι δυνατόν να επανέλθουν και να διενεργήσουν το δικό τους φορολογικό έλεγχο.
14

Εμπράγματες εξασφαλίσεις

Επί των ακινήτων της Εταιρείας υφίστανται εμπράγματες εξασφαλίσεις ποσού Ευρώ 26.000.000 σε τράπεζες προς
εξασφάλιση κοινού ομολογιακού δανείου που έχει εκδώσει η Εταιρεία και το οποίο την 30η Ιουνίου 2016 ανέρχεται
στο ποσό των Ευρώ 26.450.000.
15

Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία

Κατά την τρέχουσα περίοδο διατέθηκαν για επενδύσεις ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων για τον Όμιλο
Ευρώ 193.402,65, ενώ για τη μητρική Ευρώ 157.216,75.
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Ενδεχόμενες υποχρεώσεις

Δεν 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.
17

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:
Ο Όμιλος
1-1-2016 εως
30-06-2016

Η Εταιρεία

1-1-2015 εως
31-12-2015

1-1-2016 εως
30-06-2016

1-1-2015 εως
31-12-2015

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
προς Θυγατρικές

0,00

0,00

117.271,49

126.430,26

προς Λοιπά συνδεδεμένα μέρη

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
117.271,49

0,00
126.430,26

0,00

0,00

0,00

17.980,90

81.000,00

90.000,00

81.000,00

90.000,00

81.000,00

90.000,00

81.000,00

107.980,90

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
από Θυγατρικές
από Λοιπά συνδεδεμένα μέρη

Ο Όμιλος
30-06-2016

Η Εταιρεία

31-12-2015

30-06-2016

31-12-2015

Απαιτήσεις
από Θυγατρικές

0,00

0,00

238.987,42

229.518,26

από Λοιπά συνδεδεμένα μέρη

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

238.987,42

229.518,26

0,00

0,00

409.866,76

449.374,83

78.618,13

97.414,79

78.618,13

97.414,79

78.618,13

97.414,79

488.484,89

546.789,62

156.611,03

251.982,60

156.611,03

251.982,60

0,00

0,00

0,00

0,00

37.165,00

91.660,29

37.165,00

91.660,29

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

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 του εξωτερικού για τις αγορές των εμπορευμάτων τους δεν μπορούν να εξασφαλίσουν ίδιους με τη μητρική
Εταιρεία όρους τιμολογιακής και πιστοληπτικής πολιτικής, πραγματοποιούν τις αγορές αυτές από τη μητρική Εταιρεία
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και επανατιμολογούνται από τη μητρική στο κόστος αγοράς με προσαύξηση περίπου 10% για σκοπούς κάλυψης του
άμεσου κόστους.
Οι ενδοομιλικές συναλλαγές δημιουργούν απαιτήσεις για τη 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 Ευρώ
2.200.000,00.
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Γεγονότα μετά την ημερομηνία της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης

Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν μετά την 30η Ιουνίου 2016 και πριν την έγκριση των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Θεσσαλονίκη, 26 Σεπτεμβρίου 2016
Πρόεδρος

Διευθύνων Σύμβουλος

Οικονομικός
Διευθυντής

Προϊσταμένη
Λογιστηρίου

Δημήτριος Σ.
Κωνσταντίνου

Σωκράτης Δ.
Κωνσταντίνου

Ηλίας Σ. Μαλανδρής

Κωνσταντίνα – Μαρία Η.
Βυζά

Α.Δ.Τ.: ΑΗ-582847

Α.Δ.Τ.: ΑΚ-031283

Α.Δ.Τ.: ΑΕ-123166

Αρ. Αδείας: 0100864
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ΣΩΚΡΑΤΗΣ ∆. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε.
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 08349/006/Β/86/0002 ΓΕΜΗ 057202204000
5ο χλµ Εθν. Οδού Θεσ/νίκης - Κατερίνης (Θεσσαλονίκη)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016
(δηµοσιευόµενα βάσει του κν.2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν εξαµηνιαίες 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 εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας, 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 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 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
30/6/2016
31/12/2015
30/6/2016
31/12/2015
Σωκράτης ∆. Κωνσταντίνου / ∆/νων Σύµβουλος - Εκτελεστικό Μέλος
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία
13.528.852,30
15.060.058,10
13.373.787,07
13.633.530,29
Γεώργιος Α. Μακρής / Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Επενδύσεις σε ακίνητα
1.261.656,91
-1.261.656,91
1.289.508,58
Ιωάννης A. Βεζύρογλου / Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
92.635,14
13.103,63
89.654,15
11.032,89
Αµεντέο Οντόνι / Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
119.735,81
122.628,77
894.712,21
897.606,21
Αποθέµατα
6.094.643,45
6.607.611,31
4.282.667,89
4.670.928,73
Απαιτήσεις από πελάτες
12.285.609,36
10.187.131,43
10.648.228,99
8.558.910,22
Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
3.900.616,23
3.932.791,42
3.448.574,25
3.634.178,24
Συµβούλιο των εξαµηνιαίων χρηµατοοικονοµικών
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
37.283.749,20
35.923.324,66
33.999.281,47
32.695.695,16
καταστάσεων
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής :
Ελεγκτική εταιρεία :
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών :

26 Σεπτεµβρίου 2016
Μπεάτε Ράντουλφ
Deloitte Ανώνυµη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
Με σύµφωνη γνώµη - Θέµα έµφασης
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

ποσά εκφρασµένα σε €
Ο ΟΜΙΛΟΣ
1/1-30/06/2016
1/1-30/06/2015
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη/ (ζηµίες) προ φόρων
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Συναλλαγµατικές διαφορές
Αποτελέσµατα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζηµίες) επενδυτικής δραστηριότητας
Ζηµιές 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 δανειακών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
Καταβεβληµένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

Η ΕΤΑΙΡEΙΑ
1/1-30/06/2016
1/1-30/06/2015

(1.308.838,78)

(1.075.175,04)

(1.473.609,46)

383.303,74

484.419,74

366.190,38

(1.280.509,69)
475.018,50

537.827,36
-(8.035,10)
-1.232.547,83

227.833,70
-(9.270,22)
-1.277.898,24

536.444,86
-(6.088,52)
-1.197.556,92

227.833,70

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)

8.178.804,40
(26.546.001,64)
(18.367.197,24)
65,92
(18.367.131,32)
-3.922.082,91
44.688.023,70
5.680.349,37
54.290.455,98
35.923.324,66

8.178.804,40
(28.320.403,60)
(20.141.599,20)
-(20.141.599,20)
-3.738.278,12
44.573.494,35
5.829.108,20
54.140.880,67
33.999.281,47

8.178.804,40
(26.824.284,51)
(18.645.480,11)
-(18.645.480,11)
-3.896.547,57
42.932.959,74
4.511.667,96
51.341.175,27
32.695.695,16

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
(7.351,83)
-1.227.884,06

ποσά εκφρασµένα σε €
Ο ΟΜΙΛΟΣ
1/1-30/06/2016
1/1-30/06/2015
13.011.903,40
13.463.266,87
4.714.675,49
4.954.704,54

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
-∆ικαιώµατα µειοψηφίας

477.924,82
(2.231.176,82)
1.108.370,53

(889.397,47)
(1.918.873,15)
1.482.612,36

352.260,84
(2.303.113,04)
1.207.147,72

(788.033,30)
(1.538.025,35)
1.195.718,95

212.540,93
210.974,29
(231.591,64)

278.127,25
39.601,94
(737.681,03)

178.109,02
181.170,37
(482.489,69)

228.113,07
14.677,05
(730.255,08)

Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

-(193.402,65)
1.500,00
16.518,26
(175.384,39)

-(83.489,40)
-14.561,98
(68.927,42)

-(157.216,75)
1.500,00
16.487,34
(139.229,41)

-(76.842,51)
-14.559,25
(62.283,26)

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α) + (Β)
Κατανέµονται σε:
-Ιδιοκτήτες µητρικής
-∆ικαιώµατα µειοψηφίας

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

614.094,73
(9.155,31)
(1.474,30)
-603.465,12

526.924,70
(167,37)
(15.667,48)
-511.089,85

583.805,17
-(1.474,30)
-582.330,87

524.060,90
-(15.667,48)
-508.393,42

Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή – βασικά (σε €)
Προτεινόµενο µέρισµα ανά Μετοχή - (σε €)
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων

196.489,09
990.874,26
(1.320,80)
1.186.042,55

(295.518,60)
1.644.037,81
384,17
1.348.903,38

(39.388,23)
821.447,27
-782.059,04

(284.144,92)
1.511.821,10
-1.227.676,18

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

8.178.804,40
(27.907.488,89)
(19.728.684,49)
59,81
(19.728.624,68)
163.876,29
3.761.453,41
46.186.412,45
6.900.631,73
57.012.373,88
37.283.749,20

Η ΕΤΑΙΡEΙΑ
1/1-30/06/2016
1/1-30/06/2015
9.987.942,00
10.610.795,73
3.693.209,95
3.999.893,94

(76.739,05)
(1.308.838,78)
(1.360.732,62)

201.706,49
(1.075.175,03)
(1.110.056,92)

(276.469,72)
(1.473.609,46)
(1.496.119,09)

(53.639,62)
(1.280.509,69)
(1.277.909,67)

(1.360.726,51)
(6,11)

(1.107.772,55)
(2.284,37)

(1.496.119,09)
--

(1.277.909,67)
--

(760,74)
(1.361.493,36)

78,20
(1.109.978,72)

-(1.496.119,09)

-(1.277.909,67)

(1.361.487,25)
(6,11)

(1.107.694,35)
(2.284,37)

(1.496.119,09)
--

(1.277.909,67)
--

(0,1032)
--

(0,0840)
--

(0,1134)
--

(0,0969)
--

300.477,69

677.872,73

85.549,32

415.041,04

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

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
ενσωµάτωσής τους στις εξαµηνιαίες ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της 30/06/2016 παρατίθενται αναλυτικά στην σηµείωση 1 των ενδιάµεσων
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.
2. Το θέµα έµφασης συνίσταται στο ότι οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις έχουν καταστεί µεγαλύτερες από τις βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις, λόγω της απεικόνισης
µακροπροθέσµων υποχρεώσεων σε βραχυπρόθεσµες ποσού 37,4 εκατ € επειδή δεν έχoυν 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 παρ. 1γ του Ν. 2190/1920 (βλέπε Σηµείωση 2.2 των εξαµηνιαίων χρηµατοοικονοµικών
καταστάσεων). Στις 17/03/2016 η Εταιρεία υπέγραψε προσύµφωνο βασικών όρων αναδιάρθρωσης οφειλών µε τις πιστώτριες τράπεζες που αναµένεται να
ολοκληρωθεί µέχρι το τέλος του έτους, η οποία θα καταστήσει ενήµερες όλες τις υφιστάµενες ληξιπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις, περιορίζοντας ταυτόχρονα και
σηµαντικά το χρηµατοοικονοµικό κόστος της Εταιρείας.
Η επιτυχής εξέλιξη των ανωτέρω θεµάτων αποτελούν ουσιώδεις παράγοντες για 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 στη Σηµείωση 13 των εξαµηνιαίων χρηµατοοικονοµικών
καταστάσεων. Στην τρέχουσα χρήση, η Εταιρεία ελέγχθηκε από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2005-2009. Ο φορολογικός έλεγχος ολοκληρώθηκε την 19η
Απριλίου 2016.
4. Έχουν τηρηθεί οι ίδιες βασικές λογιστικές αρχές µε την προηγούµενη χρήση που έληξε την 31/12/2015.
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 30/06/2016 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.
7. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού την 30/06/2016 είναι για τον Όµιλο 193 άτοµα και για την Εταιρεία 145, ενώ την 30/06/2015 ήταν 206 και 161
αντίστοιχα.
8. Τα λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους ανέρχονται την 30/06/2016 σε (760,74) € ενώ την 30/06/2015 σε 78,20 € (Κατάσταση Συνολικών Εσόδων)
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 (30/6/2016) 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
-117.271,49
β) Έξοδα
81.000,00
81.000,00
γ) Απαιτήσεις
-238.987,42
δ) Υποχρεώσεις
78.618,13
488.484,89
ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης
156.611,03
156.611,03
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης
--ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης
37.165,00
37.165,00

ποσά εκφρασµένα σε €
Ο ΟΜΙΛΟΣ
30/6/2016
30/6/2015

Η ΕΤΑΙΡEΙΑ
30/6/2016
30/6/2015

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως
(01.01.2016 και 01.01.2015 αντίστοιχα)
Κέρδη / (ζηµίες) χρήσεως µετά από φόρους
Λοιπά συνολικά έσοδα
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (έξοδα)
Πώληση / (Αγορά) Ιδίων Μετοχών

(18.367.131,32)
(1.360.732,62)
(760,74)
(1.361.493,36)
--

(14.570.350,80)
(1.110.056,92)
78,20
(1.109.978,72)
--

(18.645.480,11)
(1.496.119,09)
-(1.496.119,09)
--

(14.789.572,47)
(1.277.909,67)
-(1.277.909,67)
--

Μεταβολή από πρόσθετη εξαγορά µετοχών
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως
(30.06.2016 και 30.06.2015 αντίστοιχα)

--

--

--

--

(19.728.624,68)

(15.680.329,52)

(20.141.599,20)

(16.067.482,14)

Θεσσαλονίκη, 26 Σεπτεµβρίου 2016
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

∆. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΤ. ΑΗ 582847

Σ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΤ. AK 031283

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆/ΝΤΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Η. ΜΑΛΑΝ∆ΡΗΣ
ΑΤ. ΑΕ 123166

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΡΙΑ ΒΥΖΑ
Αρ. Αδείας 0100864 Α΄Τάξης

