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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 και Υιός Α.Ε. – YALCO,
δηλώνουμε και βεβαιώνουμε με την παρούσα ότι εξ’ όσων γνωρίζουμε:

(1) Οι εξαμηνιαίες ενδιάμεσες συνοπτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου
2017, 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 των επιχειρήσεων που
περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3-5
του άρθρου 5 του Ν.3556/2007 και των κατά εξουσιοδότηση αποφάσεων του ΔΣ της επιτροπής κεφαλαιαγοράς,
και
(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 και των κατά εξουσιοδότηση αποφάσεων του ΔΣ της
επιτροπής κεφαλαιαγοράς.

Θεσσαλονίκη, 27 Σεπτεμβρίου 2017
Οι Δηλούντες
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 2017
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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 2017 έως 30η Ιουνίου 2017 (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 1/1-30/6/2017 τα μεγέθη του Ομίλου παρουσίασαν τις πιο κάτω μεταβολές σε σχέση με την
αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο 1/1-30/6/2016.
ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε χιλ. ευρώ

1/1-30/6/2017

1/1-30/6/2016

Μεταβολή %

Κύκλος Εργασιών

8.624

13.012

-33,72%

Μικτά Κέρδη

2.954

4.715

-37,35%

Λειτουργικά Κέρδη / (Ζημίες)

(549)

(77)

613,0%

EBITDA

(207)

300

-169,0%

Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων

(1.908)

(1.309)

45,76%

Κέρδη / (Ζημιές) περιόδου

(1.719)

(1.361)

26,30%

Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους και
δικαιώματα μειοψηφίας

(1.721)

(1.361)

26,45%

Οι πωλήσεις του Ομίλου το πρώτο εξάμηνο του 2017 διαμορφώθηκαν στα €8.624 χιλ. από €13.012 χιλ. το
αντίστοιχο εξάμηνο του 2016. Με βάση τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα το ποσό της μείωσης ανέρχεται στο ύψος των
€947 χιλ ήτοι 7,28% ενώ το υπόλοιπο ποσό της μείωσης ήτοι €3.441 χιλ. δηλαδή 26,44% οφείλεται στη μη
ενοποίηση της Yalco Romania Srl λόγω πώλησης της κατά τη προηγούμενη χρήση και στη μεταφορά της
δραστηριότητας του HΑΒΙΤΑΤ σε επενδυτή.
Τα μικτά κέρδη ακολούθησαν αντίστοιχη πορεία και ανήλθαν στα €2.954 χιλ. από €4.715 χιλ. την αντίστοιχη
συγκριτική περίοδο. Η μείωση από τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα περιορίζεται σε €739 χιλ. και οφείλεται εν μέρη
στην μείωση των πωλήσεων αλλά και στον περιορισμό των μικτών ποσοστών κέρδους, αποτυπώνοντας την αλλαγή
στη σύνθεση των πωλήσεων.
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Τα λειτουργικά αποτελέσματα είναι αρνητικά, διαμορφώθηκαν στο ποσό των €549 χιλ. έναντι €76 χιλ. εξαιτίας
των προαναφερόμενων λόγων.
Αντίστοιχα τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων, αποσβέσεων
(EBITDA) παρουσιάζουν μείωση κατά €507 χιλ., εκ των οποίων οι €315 χιλ. προέρχονται από τις συνεχιζόμενες
δραστηριότητες, στις οποίες και συμπεριλαμβάνονται δαπάνες πέραν της συνήθους δραστηριότητας ποσού €111 χιλ.
περίπου.
Τα χρηματοοικονομικά έξοδα διαμορφώθηκαν στα €1.216 χιλ. από €1.249 χιλ. Το μεγαλύτερο μέρος των
χρηματοοικονομικών δαπανών (€806 χιλ.) αφορά λογιστικοποιηθέν χρηματοοικονομικό κόστος από την προεξόφληση
των δανειακών υποχρεώσεων στο επιτόκιο αγοράς. Οι δαπάνες τόκων που καταβλήθηκαν μειώθηκαν κατά 62% σε
€477 χιλ., ως αποτέλεσμα της πρόσφατης αναδιάρθρωσης του τραπεζικού δανεισμού του Ομίλου.
Τα αποτελέσματα προ φόρων, ανήλθαν σε ζημίες €(1.908) χιλ. το πρώτο εξάμηνο του 2016 από €(1.309) χιλ. και
επηρεάστηκαν από τη μη ενοποίηση της Ρουμανίας και την επιβάρυνση (€806 χιλ.) από τη λογιστική απεικόνιση της
προεξόφλησης των δανειακών υποχρεώσεων σε επιτόκιο αγοράς.
Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε ζημίες €(1.721)
χιλ. από €(1.361) χιλ. και έχουν επηρεαστεί από τη μη ενοποίηση της Ρουμανίας και την επιβάρυνση (€806 χιλ.) από
τη λογιστική απεικόνιση της προεξόφλησης των δανειακών υποχρεώσεων σε επιτόκιο αγοράς.
Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
ΟΜΙΛΟΥ
2017
2016
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Σύνολο Ενεργητικού

2.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2017
2016

0,54

0,54

0,54

0,53

Πάγιο Ενεργητικό
Σύνολο Ενεργητικού

0,46

0,46

0,46

0,47

Σύνολο Υποχρεώσεων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
και Υποχρεώσεων

1,51

1,46

1,51

1,45

Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

0,41

2,28

0,41

2,21

Μικτά Αποτελέσματα
Κύκλο Εργασιών

0,34

0,36

0,33

0,37

ΕΒΙΤDA
Κύκλο Εργασιών

-0,02

0,02

-0,03

0,01

Σημαντικά Γεγονότα

Τα σημαντικότερα γεγονότα που έλαβαν χώρα το πρώτο εξάμηνο του 2017 ήταν:
Η κοινή συναίνεση διακοπής της συνεργασίας με την ΗΑΒΙΤΑΤ με την παράλληλη συμφωνία παροχής
υπηρεσιών αποθήκευσης και μερικής διανομής των προϊόντων για λογαριασμό του νέου αντιπροσώπου.
Η νέα τοποθέτηση προϊόντων των οίκων που αντιπροσωπεύει η εταιρεία στα περισσότερα έργα ανακαίνισης
και αρχικής λειτουργίας Ξενοδοχειακών μονάδων.
Η ουσιαστική επανέναρξη τροφοδοσίας των καταστημάτων της πρώην Μαρινόπουλος για λογαριασμό των
Υπεραγορών Σκλαβενίτη
Η αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των πόρων της Εταιρείας και οι επιτυχημένες προσπάθειες για περιορισμό
των λειτουργικών δαπανών.
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Τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας όπως εμφανίζονται στην εταιρική κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 30ης
Ιουνίου 2017 είναι κατώτερα του 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου και κατά συνέπεια συντρέχει λόγος εφαρμογής των
άρθρων 47 και 48 παρ.1γ του Ν. 2190/1920. Περαιτέρω το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Ομίλου
και της Εταιρείας υπερβαίνουν το σύνολο των κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού κατά ποσό € 24.228 χιλ.
και € 24.512 χιλ. αντίστοιχα, συνεπεία της αναταξινόμησης του δανεισμού από τις μακροπρόθεσμες στις
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, λόγω μη συμμόρφωσης της Εταιρείας με καθορισμένες συμβατικές υποχρεώσεις, που
περιλαμβάνονται στις δανειακές συμβάσεις. Για την αντιμετώπιση του ανωτέρω θέματος η Εταιρεία βρίσκεται σε
συζητήσεις με τις πιστώτριες τράπεζες και στο πλαίσιο αυτό έχει ήδη αποσταλεί αίτημα για χορήγηση επιστολής
συναίνεσης (waiver) αναφορικά με τη μη συμμόρφωση με καθορισμένες συμβατικές υποχρεώσεις η λήψη της οποίας
αναμένεται στο άμεσο μέλλον.
3.

Προβλεπόμενη Πορεία και Εξέλιξη για το Β’ εξάμηνο της χρήσης 2017

Παρά τη δύσκολη οικονομική και πολιτική συγκυρία και την αρνητική επίπτωση που έχει αυτή στην κατανάλωση κατά
το τελευταίο τρίμηνο του 2016 και το πρώτο δίμηνο του 2017, η Εταιρεία κατάφερε να ανακτήσει μέρος της απώλειας
κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους. Η ενίσχυση του τουριστικού κλάδου, σε συνδυασμό με την σταδιακή εξομάλυνση
της λειτουργίας των υπεραγορών (super markets) βοήθησε στην κάλυψη της αρχικής απώλειας. Εκτιμάται ότι
σημαντικό μέρος της απόκλισης από τα αποτελέσματα του 2016 θα μπορέσει να καλυφθεί σταδιακά έως το τέλος του
2017.
Η Εταιρεία καταβάλει συνεχείς προσπάθειες για τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της επιδιώκοντας συνεργασίες που
θα έχουν άμεσα θετική επίπτωση στη χρηματοοικονομική της απόδοση. Παράλληλα, η Διοίκηση της Εταιρείας
συνεχίζει την προσπάθεια για τη συνεχή βελτίωση της παραγωγικότητάς της και τη βελτιστοποίηση 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 οικονομικό 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 Λειτουργικών Δαπανών
Εξασφάλισης Επαρκούς Ταμειακής Ρευστότητας
Εξασφάλισης Επάρκειας Προϊόντων για την Επίτευξη των Ελάχιστων Αναγκαίων Πωλήσεων.

Εκτιμάται ότι με τη βοήθεια των συνεργαζόμενων τραπεζών θα εξασφαλιστούν επαρκείς λειτουργικές ταμειακές ροές
για την ομαλή συνέχιση της δραστηριότητας της Εταιρείας.
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 μέσω της λήψης απαιτούμενων πιστώσεων.
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Β) Πιστωτικός Κίνδυνος
Ο Όμιλος και η Εταιρεία δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο στη χονδρική πώληση και λιγότερο στη λιανική.
Συνεπώς πιθανός πιστωτικός κίνδυνος αφορά σε αδυναμία εκπλήρωσης υποχρεώσεων πελατών χονδρικής. Για τον
περιορισμό του εν λόγω 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 την
χρονική έκταση των πιστώσεων, αλλά και κάθε διαθέσιμο μέσο έγκαιρης και έγκυρης πληροφόρησης που αφορά στην
οικονομική κατάσταση των πελατών και παρεμβαίνει με άμεση πληροφόρηση προς τη Διοίκηση. Παράλληλα με τα
παραπάνω, οι εταιρείες του Ομίλου αξιολογώντας και σταθμίζοντας τους υφιστάμενους κινδύνους, αναγνωρίζουν
σχετικές προβλέψεις απομείωσης σε επιβάρυνση των αποτελεσμάτων όταν αυτό καταστεί αναγκαίο. Κατά την
τρέχουσα περίοδο η Εταιρεία έχει περιορίσει σημαντικά τις χορηγηθείσες πιστώσεις 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 στις Εταιρείας.
Δ) Κίνδυνος Ρευστότητας
Η οικονομική κρίση έχει μεταβάλλει τη συμπεριφορά όχι μόνο των καταναλωτών αλλά και του τραπεζικού
συστήματος το οποίο πλέον εισάγει νέες διαδικασίες που αυξάνουν την πολυπλοκότητα των υπηρεσιών αυξάνοντας
ταυτόχρονα και το κόστος της παρεχόμενης ρευστότητας. Η Εταιρεία έχει υλοποιήσει την αναδιάρθρωση του
τραπεζικού της δανεισμού τον Δεκέμβριο του 2016, ενώ βρίσκεται σε συζητήσεις με τις συνεργαζόμενες τράπεζες για
τον σχεδιασμό της μεσοπρόθεσμης στρατηγικής ανάπτυξης της και αντίστοιχης χρηματοδότησης της. Παράλληλα
πραγματοποιούνται ενέργειες αυστηρού ελέγχου του χρησιμοποιούμενου κεφαλαίου κίνησης, με στόχο τη σταδιακή
του μείωση. Μέσω της βελτίωσης των λειτουργικών αποτελεσμάτων και του περιορισμού του χρησιμοποιούμενου
κεφαλαίου κίνησης η Εταιρεία στοχεύει στον περιορισμό των δανειακών της κεφαλαίων και στη μείωση του κόστους
χρηματοδότησης.
Επιπλέον αυτή τη χρονική περίοδο η Εταιρεία έχει προχωρήσει στον περαιτέρω περιορισμό του χρησιμοποιούμενου
κεφαλαίου κίνησης, μέσω περιορισμού των πιστώσεων στην πελατεία της, εξασφάλιση πιστωτικής στήριξης από τους
σημαντικούς προμηθευτές της και μείωσης των τηρούμενων αποθεμάτων της.
Ε) Συναλλαγματικός Κίνδυνος
Η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη σε συναλλαγματικό κίνδυνο για τις αγορές της σε ξένο νόμισμα (κυρίως δολάρια
Αμερικής).
Παρόλο που το ποσοστό των αγορών σε ξένο νόμισμα έχει περιοριστεί σημαντικά τα τελευταία έτη καθώς η Εταιρεία
έχει επιλέξει να επικεντρωθεί στην αγορά εμπορευμάτων από Ευρωπαϊκές χώρες η έκθεση σε δολάρια Αμερικής
παραμένει σημαντική. Η Διοίκηση παρακολουθεί συστηματικά 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.
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Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Ενδιάμεσων Συνοπτικών
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 30 Ιουνίου 2017
Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά

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 12 της Ενδιάμεσης Συνοπτικής
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για την εξαμηνιαία περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2017.

ΠΕΛΑΤΕΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΑΓΟΡΕΣ

ΠΑΡΟΧΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΠΙΣΤΩΤΕΣ

ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ

YALCO

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΡΟΔΟΣ ΑΕ

561.357,49

0,00

409.484,97

0,00

0,00

942,40

0,00

460,84

ROTA

0,00

312.068,89

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

312.068,89

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

561.357,49

0,00

408.982,51

963,30

0,00

942,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120.000,00

0,00

873.426,38 409.484,97 408.982,51

963,30

120.942,40

120.942,40

460,84

ROTA

YALCO

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΡΟΔΟΣ ΑΕ

YALCO

YSC TACTICAL
INVESTEMENTS

YALCO

ΣΥΝΟΛΑ

873.426,38

Θεσσαλονίκη, 27/09/2017

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Δημήτριος Κωνσταντίνου
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Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Ανεξάρτητου
Ορκωτού Ελεγκτή

Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή
Προς τους μετόχους της Εταιρείας ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Εισαγωγή
Επισκοπήσαμε τη συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης
της Εταιρείας ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ της 30ης Ιουνίου 2017 και τις σχετικές
ενδιάμεσες συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις αποτελεσμάτων περιόδου και συνολικού
εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτή την
ημερομηνία, καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση συνοπτική
χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του
Ν. 3556/2007. Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης 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 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 θα μας οδηγούσε στο
συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από
κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34.
Έμφαση Θέματος
Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 2.2 των ενδιάμεσων συνοπτικών ενοποιημένων και εταιρικών
χρηματοοικονομικών καταστάσεων όπου περιγράφεται το θέμα ότι το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας
την 30η Ιουνίου 2017 έχει καταστεί αρνητικό και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων
των άρθρων 47 και 48 της παρ. 1γ του κ.ν. 2190/1920. Περαιτέρω, όπως αναφέρεται στην ίδια σημείωση, το
σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρείας υπερβαίνουν το σύνολο των
κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού κατά ποσό € 24.228 χιλ. και € 24.512 χιλ. αντίστοιχα, συνεπεία της
αναταξινόμησης του δανεισμού από τις μακροπρόθεσμες στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, λόγω μη
συμμόρφωσης της Εταιρείας με καθορισμένες ρήτρες που περιλαμβάνονται στις δανειακές συμβάσεις. Στο πλαίσιο
αυτό, έχει ήδη αποσταλεί προς τις πιστώτριες τράπεζες αίτημα για χορήγηση επιστολής συναίνεσης αναφορικά με
την μη τήρηση των εν λόγω ρητρών, η οποία δεν είχε ληφθεί μέχρι και την ημερομηνία της εκθέσεως
επισκόπησης. Οι παραπάνω συνθήκες υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας που μπορεί να εγείρει
σημαντική αμφιβολία για την ικανότητα του Ομίλου και της Εταιρείας να συνεχίσουν απρόσκοπτα τη δραστηριότητά
τους. Όπως αναφέρεται στη σημείωση 2.2 η Διοίκηση του Ομίλου έχει προβεί στον σχεδιασμό δράσεων για τη
βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης του Ομίλου και της Εταιρείας και την ομαλή συνέχιση των
δραστηριοτήτων τους, προϋπόθεση η οποία έχει ληφθεί υπόψη κατά τη σύνταξη των συνημμένων
χρηματοοικονομικών καταστάσεων με βάση την αρχή της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Στο συμπέρασμά μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.
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Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Ανεξάρτητου
Ορκωτού Ελεγκτή
Άλλο Θέμα
Οι ενοποιημένες και εταιρικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ &
ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2016 είχαν ελεγχθεί από άλλον Ορκωτό Ελεγκτή
Λογιστή, ο οποίος εξέφρασε γνώμη χωρίς διαφοροποίηση με έμφαση θέματος επί των οικονομικών καταστάσεων της
προηγούμενης χρήσεως, με ημερομηνία έκθεσης ελέγχου την 28η Απριλίου 2017.
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 συνοπτική χρηματοοικονομική
πληροφόρηση.

Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2017
Η Ορκωτός Ελέγκτρια Λογίστρια

Δήμητρα Παγώνη
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 30821
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Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης
για την περίοδο που έληξε 30 Ιουνίου 2017
Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά

Συνοπτική Kατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης της 30/06/2017

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΟΜΙΛΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/6/2017

31/12/2016

30/6/2017

31/12/2016

ΣΗΜ.

Ενσώματα πάγια περιουσιακά
στοιχεία

12.854.990,18

13.117.805,18

12.804.598,61

13.061.783,72

1.205.953,57

1.233.805,24

1.205.953,57

1.233.805,24

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

82.178,55

83.934,67

80.534,16

82.100,56

Συμμετοχές σε θυγατρικές

0,00

0,00

200.790,26

200.790,26

Ακίνητα για επένδυση

Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις

113.689,10

144.278,70

107.075,62

139.085,22

14.256.811,40

14.579.823,79

14.398.952,22

14.717.565,00

Αποθέματα

4.843.615,14

4.939.763,97

4.596.266,97

4.833.409,33

Απαιτήσεις από πελάτες

9.326.986,76

8.362.378,36

9.371.174,16

8.496.126,47

Σύνολο πάγιου ενεργητικού

Λοιπές απαιτήσεις

7

2.269.266,08

2.147.066,99

2.216.675,47

2.115.523,46

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

8

605.846,38

1.357.458,71

548.106,83

1.350.459,70

Σύνολο κυκλοφορούντων
περιουσιακών στοιχείων

17.045.714,36

16.806.668,03

16.732.223,43

16.795.518,96

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

31.302.525,76

31.386.491,82

31.131.175,65

31.513.083,96

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

7.785.289,11

7.724.503,40

7.785.289,11

7.724.503,40

(44.042.630,88)

(42.321.245,14)

(44.020.547,07)

(42.266.489,66)

(16.012.839,95)

(14.352.239,92)

(15.990.756,14)

(14.297.484,44)

12.174,98

10.055,54

0,00

0,00

(16.000.664,97)

(14.342.184,38)

(16.990.756,14)

(14.297.484,44)

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ &
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο

10

Αποθεματικό από έκδοση μετοχών
υπέρ το άρτιο
Λοιπά αποθεματικά
Ζημίες εις νέο
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα
στους ιδιοκτήτες της μητρικής
Μη ελέγχουσες συμμετοχές
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α)
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμα δάνεια

9

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

9

133.684,22

32.252.951,69

0,00

32.100.888,81

2.881.427,08

3.131.064,83

2.877.195,42

3.126.187,50

751.836,25

720.344,11

751.836,25

720.344,11

2.263.021,53

2.264.942,72

2.249.133,00

2.249.138,53

6.029.969,08

38.369.303,35

5.878.164,67

38.196.558,95

35.923.243,06

2.435.136,51

35.890.575,27

2.406.949,84

Υποχρεώσεις σε προμηθευτές

3.193.678,14

2.459.589,13

3.220.334,51

2.749.813,66

Λοιπές βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις

2.156.300,45

2.464.647,21

2.132.857,34

2.457.245,95

Σύνολο βραχυπρόθεσμων
υποχρεώσεων

41.273.221,65

7.359.372,85

41.243.767,12

7.614.009,45

Σύνολο υποχρεώσεων (β)

47.303.190,73

45.728.676,20

47.121.931,79

45.810.568,40

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
& ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α+β)

31.302.525,76

31.386.491,82

31.131.175,65

31.513.083,96

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 28 είναι αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών εξαμηνιαίων χρηματοοικονομικών
καταστάσεων.
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Κατάσταση Αποτελεσμάτων
για την περίοδο που έληξε 30 Ιουνίου 2017
Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά

Συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων (01/01-30/06/2017)

ΟΜΙΛΟΣ
Τρέχουσα
περίοδος
ΣΗΜ.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Προηγούμενη
περίοδος

Τρέχουσα
περίοδος

Προηγούμενη
περίοδος

30/6/2017

30/6/2016

30/6/2017

30/6/2016

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Κόστος πωλήσεων
Μικτό κέρδος

8.623.549,82
(5.669.481,11)
2.954.068,71

13.011.903,40
(8.297.227,91)
4.714.675,49

8.324.039,25
(5.552.199,21)
2.771.840,04

9.987.942,00
(6.294.732,05)
3.693.209,95

Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης
Άλλα έξοδα εκμετάλλευσης
Λειτουργικές (ζημίες) /
κέρδη

98.595,58
(1.052.953,08)
(2.453.468,12)
(95.098,99)

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

97.120,76
(1.020.816,54)
(2.337.632,42)
(95.030,99)

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

(548.855,90)

(76.739,05)

(584.519,15)

(276.469,72)

Έσοδα / (έξοδα) από επενδύσεις

(73.903,08)

16.518,26

(73.903,08)

16.487,34

Χρηματοοικονομικά έξοδα/έσοδα
Ζημίες προ φόρων
Φόροι
Ζημίες περιόδου

(1.285.359,36)
(1.908.118,34)
188.852,04
(1.719.266,30)

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

(1.283.841,55)
(1.942.263,78)
188.206,37
(1.754.057,41)

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

(1.721.385,74)
2.119,44
(1.719.266,30)

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

(1.754.057,41)
0,00
(1.754.057,41)

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

(0,1305)

(0,1032)

(0,1330)

(0,1134)

(0,0401)

(0,1032)

(0,0410)

(0,1134)

(207.290,92)

300.477,69

(246.858,12)

85.549,32

4

Κατανέμεται σε:
Ιδιοκτήτες μητρικής
Μη ελέγχουσες συμμετοχές

Ζημίες περιόδου ανά μετοχή
– βασικά σε €

Μειωμένα κέρδη/(ζημιές)
ανα μετοχή σε €
Κέρδη /(Ζημίες) προ φόρων,
χρηματοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσμάτων
& συνολικών αποσβέσεων

5
5

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 28 είναι αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών εξαμηνιαίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Συνοπτική Κατάσταση Συνολικών Εσόδων (01/01-30/06/2017)
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Κατάσταση Συνολικών Εσόδων
για την περίοδο που έληξε 30 Ιουνίου 2017
Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά

ΟΜΙΛΟΣ

Ζημίες περιόδου

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Τρέχουσα

Προηγούμενη

Τρέχουσα

Προηγούμενη

περίοδος

περίοδος

περίοδος

περίοδος

30/6/2017

30/6/2016

30/6/2017

30/6/2016

(1.719.266,30)

(1.360.732,62)

(1.754.057,41)

(1.496.119,09)

0,00

(760,74)

0,00

0,00

(1.719.266,30)

(1.361.493,36)

(1.754.057,41)

(1.496.119,09)

(1.721.385,74)

(1.361.487,25)

(1.754.057,41)

(1.496.119,09)

2.119,44

(6,11)

0,00

0,00

(1.719.266,30)

(1.361.493,36)

(1.754.057,41)

(1.496.119,09)

Λοιπά συνολικά έσοδα :
Ποσά που αναταξινομούνται στη
κατάσταση αποτελεσμάτων σε
μεταγενέστερες περιόδους
Συν/κές διαφορές μετατροπής
επιχειρ.δραστ. εξωτερικού
Συγκεντρωτικά Συνολικά
Εισοδήματα περιόδου

Κατανέμεται σε:
Ιδιοκτήτες μητρικής
Μη ελέγχουσες συμμετοχές

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 28 είναι αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών εξαμηνιαίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων – Όμιλος
για την περίοδο που έληξε 30 Ιουνίου 2017
Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά

Συνοπτική Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων – Όμιλος (01/01-30/06/2017)

Ίδια Κεφάλαια αποδιδόμενα στους Ιδιοκτήτες της Μητρικής
Διαφορά
μετατρ.
Επιχειρ.
Λοιπά
Αποτελέσματα
Υπέρ το άρτιο
Δραστ.
αποθεματικά
εις νέον

Μετοχικό
κεφάλαιο

Μη
ελέγχουσες
συμμετοχές

Σύνολο

Σύνολο

εξωτερικού
Υπόλοιπο την 1η
Ιανουαρίου 2016
Μεταβολή ιδίων
Κεφαλαίων την περίοδο
01/01 - 30/06/2016
Κέρδη / (ζημίες) περιόδου
μετά από φόρους
Συναλλαγματικές διαφορές
μετατροπής επιχειρ. δραστ.
εξωτερικού
Συγκεντρωτικά συνολικά
έσοδα
Σχηματισμός αποθεματικών
από διάθεση κερδών
Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου
2016
Κινήσεις μέχρι την 31η
Δεκεμβρίου 2016
Υπόλοιπο την 31η
Δεκεμβρίου 2016

Υπόλοιπο την 1η
Ιανουαρίου 2017
Μεταβολή ιδίων
Κεφαλαίων την περίοδο
01/01 - 30/06/2017
Κέρδη / (ζημίες) περιόδου
μετά από φόρους
Συγκεντρωτικά συνολικά
έσοδα
Αναβαλλόμενη Φορολογία
αποθεματικού
μετατρέψιμου ομολογιακού
δανείου
Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου
2017

8.178.804,40

12.065.697,42

(133.150,41)

6.072.945,62

(44.551.494,27)

(18.367.197,24)

65,92

(18.367.131,32)

--

--

--

--

(1.360.726,51)

(1.360.726,51)

(6,11)

(1.360.732,62)

(760,74)

(760,74)

(760,74)

0,00

0,00

(760,74)

0,00

(1.360.726,51)

(1.361.487,25)

(6,11)

(1.361.493,36)

--

--

--

4.395,60

(4.395,60)

0,00

8.178.804,40

12.065.697,42

(133.911,15)

6.077.341,22

(45.916.616,38)

(19.728.684,49)

59,81

(19.728.624,68)

133.911,15

1.647.162,18

3.595.371,24

5.376.444,57

9.995,73

5.386.440,30

0,00

8.178.804,40

12.065.697,42

0,00

7.724.503,40

(42.321.245,14)

(14.352.239,92)

10.055,54

(14.342.184,38)

8.178.804,40

12.065.697,42

0,00

7.724.503,40

(42.321.245,14)

(14.352.239,92)

10.055,54

(14.342.184,38)

--

--

--

--

(1.721.385,74)

(1.721.385,74)

2.119,44

(1.719.266,30)

0,00

0,00

0,00

0,00

(1.721.385,74)

(1.721.385,74)

2.119,44

(1.719.266,30)

60.785,71
8.178.804,40

12.065.697,42

0,00

7.785.289,11

60.785,71
(44.042.630,88)

(16.012.839,95)

60.785,71
12.174,98

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 28 είναι αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών εξαμηνιαίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
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(16.000.664,97)

Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων – Εταιρεία
για την περίοδο που έληξε 30 Ιουνίου 2017
Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά

Συνοπτική Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων – Εταιρεία (01/01-30/06/2017)
Διαφορά από
έκδοση μτχ υπέρ
το άρτιο

Μετοχικό κεφάλαιο

Υπόλοιπο την 1η Ιανουάριου 2016

8.178.804,40

Λοιπά
αποθεματικά

12.065.697,42

6.046.676,78

Αποτελέσματα εις
νέο
(44.936.658,71)

Σύνολο

(18.645.480,11)

Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων την περίοδο 01/01 – 30/06/2016
Ζημίες περιόδου μετά από φόρους

0,00

0,00

0,00

(1.496.119,09)

(1.496.119,09)

0,00
8.178.804,40

0,00
12.065.697,42

0,00
6.046.676,78

(1.496.119,09)
(46.432.777,80)

(1.496.119,09)
(20.141.599,20)

-

-

1.677.826,62

4.166.288,14

5.844.114,76

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2016

8.178.804,40

12.065.697,42

7.724.503,40

(42.266.489,66)

(14.297.484,44)

Υπόλοιπο την 1η Ιανουάριου 2017

8.178.804,40

12.065.697,42

7.724.503,40

(42.266.489,66)

(14.297.484,44)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα
Υπόλοιπο την 30η Ιουνίου 2016
Κινήσεις μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016
η

Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων την περίοδο 01/01 – 30/06/2017
Ζημίες περιόδου μετά από φόρους

0,00

0,00

0,00

(1.754.057,41)

(1.754.057,41)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα

0,00

0,00

0,00

(1.754.057,41)

(1.754.057,41)

Αποθεματικό μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου

0,00

0,00

60.785,71

0,00

60.785,71

8.178.804,40

12.065.697,42

7.785.289,11

(44.020.547,07)

(15.990.756,14)

η

Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου 2017

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 28 είναι αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών εξαμηνιαίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
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Κατάσταση Ταμειακών Ροών
για την περίοδο που έληξε 30 Ιουνίου 2017
Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά

Συνοπτική Κατάσταση Ταμειακών Ροών (01/01-30/06/2017)

ΟΜΙΛΟΣ

30/06/2017

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/06/2016

30/06/2017

30/06/2016

Λειτουργικές δραστηριότητες
(Ζημίες) προ φόρων

(1.908.118,34)

(1.308.838,78)

(1.942.263,78)

(1.473.609,46)

Αποσβέσεις

343.486,17

383.303,74

337.666,56

366.190,38

Προβλέψεις

235.620,37

537.827,36

233.940,37

536.444,86

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

(7.418,33)

(8.035,10)

(5.501,84)

(6.088,52)

Ζημίες / (Κέρδος) από χρηματοοικονομικά παράγωγα

73.903,08

(16.070,16)

73.903,08

(16.070,16)

1.285.907,05

1.248.617,99

1.285.907,05

1.213.627,08

23.380,00

836.805,05

17.867,20

620.494,18

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

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

61.882,50

477.924,82

201.142,36

352.260,84

(1.095.716,22)
262.897,85

(2.231.176,82)
1.108.370,53

(981.954,76)
(15.032,16)

(2.303.113,04)
1.207.147,72

333.940,43

212.540,93

332.901,69

178.109,02

0,00
(1.104.876,30)

210.974,29
(1.068.396,69)

0,00
(1.128.746,25)

(1.102.983,87)

(1.081.496,30)

(231.591,64)

(1.146.613,45)

(482.489,69)

(51.063,38)

(193.402,65)

(51.063,38)

(157.216,75)

9.202,40

1.500,00

9.202,40

1.500,00

547,69

16.518,26

546,86

16.487,34

(45.675,20)

0,00

(45.675,20)

0,00

(86.988,49)

(175.384,39)

(86.989,32)

(139.229,41)

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια

431.249,90

614.094,73

431.249,90

583.805,17

Εξοφλήσεις δανείων

(14.377,44)

(9.155,31)

0,00

0,00

0,00

(1.474,30)

0,00

(1.474,30)

416.872,46

603.465,12

431.249,90

582.330,87

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

(751.612,33)

196.489,09

(802.352,87)

(39.388,23)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου

1.357.458,71

990.874,26

1.350.459,70

821.447,27

0,00

(1.320,80)

0,00

0,00

605.846,38

1.186.042,55

548.106,83

782.059,04

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων κατά πελατών
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα
Καταβλημένοι φόροι

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές
δραστηριότητες (α)

181.170,37

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

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

Επίδραση συναλλαγματικών διαφορών
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 28 είναι αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών εξαμηνιαίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
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Σημειώσεις επί των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Εξαμηνιαίων
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Όμιλος και Εταιρεία
Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά

1.

Γενικές Πληροφορίες

Η Εταιρεία «ΣΩΚΡΑΤΗΣ.Δ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. – YALCO» έχει συσταθεί στην Ελλάδα το 1972 με διάρκεια 99
ετών σύμφωνα με της 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 30/06/2017 είναι για τον Όμιλο 141 και για τη μητρική 136 άτομα,
ενώ την 30/06/2016 ήταν 193 και 145 αντίστοιχα.
Η YALCO λειτουργεί ως ανώνυμη εταιρεία σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις
του κ.ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών, ως αυτός ισχύει.
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.
Οι εταιρείες του Ομίλου που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΔΡΑ / ΧΩΡΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΧΕΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

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

ΕΛΛΑΔΑ

ΜΗΤΡΙΚΗ

2. ROTA LOGISTICS A.E.

ΕΛΛΑΔΑ

99,97%

Άμεση

Παροχή αποθηκευτικών
υπηρεσιών (3 PL),
αποθήκευση, ανασυσκευασία,
διανομή

3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΡΟΔΟΥ
A.E.- HORECALAND

ΕΛΛΑΔΑ

60,00%

Άμεση

Ενίσχυση ξενοδοχειακού
τομέα, χονδρικό / λιανικό
εμπόριο οικιακής &
επαγγελματικής χρήσης

4. YSC TACTICAL
INVESTMENTS LIMITED

ΚΥΠΡΟΣ

100,00 %

Άμεση

Επενδυτικές δραστηριότητες

Για όλες τις εταιρείες του Ομίλου κατά την ενοποίηση εφαρμόσθηκε η μέθοδος της ολικής ενοποίησης.
Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της 30/06/2016 συμπεριλαμβανόταν και η θυγατρική εταιρεία S.C. YALCO
ROMANIA SRL, της οποίας η πώληση ολοκληρώθηκε την 29η Νοεμβρίου 2016.
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 σώμα κατά τη
συνεδρίασή του την ίδια ημερομηνία.
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
Μέλος 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 27η Σεπτεμβρίου 2017 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 και εταιρικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνιαία περίοδο
που έληξε την 30η Ιουνίου 2017 (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 και της Εταιρείας της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2016, 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 την 30η Ιουνίου 2017 είναι συνεπείς με αυτές που ακολουθήθηκαν κατά τη σύνταξη των
ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2016 εκτός από τις αλλαγές σε
Πρότυπα και Διερμηνείες που ισχύουν από την 01/01/2017 (βλ. σημείωση 2.3).
Τα ποσά απεικονίζονται σε Ευρώ.
Οι Ενδιάμεσες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους.
2.2. Συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας
Οι ενδιάμεσες συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έχουν καταρτιστεί βάσει της
αρχής της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern), η οποία προϋποθέτει ότι η Εταιρεία και οι θυγατρικές της
θα έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις λειτουργίες τους ως δρώσες οικονομικές οντότητες στο προβλεπόμενο
μέλλον. Η χρήση αυτής της λογιστικής βάσης λαμβάνει υπόψη την τρέχουσα και την προβλεπόμενη
χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου, αφού ληφθούν υπόψη και οι κάτωθι συνθήκες και δράσεις που έχει σχεδιάσει
και υλοποιεί η Διοίκηση.
Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας όπως εμφανίζονται στην εταιρική και ενοποιημένη Κατάσταση
Χρηματοοικονομικής Θέσης της 30/06/2017 έχει καταστεί αρνητικό και κατά συνέπεια συντρέχει λόγος εφαρμογής
των άρθρων 47 και 48 παρ.1γ του Ν. 2190/1920.
Κατά την 30/06/2017, η Εταιρεία δεν βρίσκονταν σε συμμόρφωση με συμβατικές ρήτρες που απορρέουν από τις
συμβάσεις των υφιστάμενων ομολογιακών δανείων εκδόσεως της Εταιρείας και κατ’ επέκταση προέβη στην
αναταξινόμηση συνολικών δανειακών υποχρεώσεων ποσού € 32.897 χιλ. από τις μακροπρόθεσμες στις
βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις, βάσει των απαιτήσεων του ΔΛΠ 1. Η απεικόνιση των ως άνω δανειακών
υποχρεώσεων ως βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις, είχε ως συνέπεια, την 30/06/2017, το σύνολο των
βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρείας να υπερβαίνουν το σύνολο των κυκλοφορούντων
στοιχείων του ενεργητικού κατά € 24.228 χιλ. και € 24.512 χιλ. αντίστοιχα. Η Διοίκηση της Εταιρείας βρίσκεται σε
συζητήσεις με τις πιστώτριες τράπεζες και στο πλαίσιο αυτό έχει ήδη αποσταλεί αίτημα για χορήγηση επιστολής
συναίνεσης (waiver) με ημερομηνία 26/09/2017 αναφορικά με τη μη συμμόρφωση με συγκεκριμένες ρήτρες όπως
προβλέπονται στις δανειακές συμβάσεις και εκτιμά ότι θα λάβει τη σχετική συναίνεση των τραπεζών στο άμεσο
μέλλον.
Η άμεση επαναφορά της σχέσης ιδίων κεφαλαίων προς μετοχικό κεφάλαιο όπως προβλέπεται από τα άρθρα 47 και 48
παρ.1γ του Ν. 2190/1920 δεν είναι εφικτή, ωστόσο αναμένεται να προκύψει σημαντική ενίσχυση των ιδίων
κεφαλαίων της Εταιρείας από την υλοποίηση εντός του 2017 επανεκτίμησης της ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας.
Αναμένεται, επίσης, να προκύψει περαιτέρω βελτίωση των ιδίων κεφαλαίων και από τη σταδιακή βελτίωση των
αποτελεσμάτων της Εταιρείας και την επιστροφή της σε συνεχείς χρήσεις λειτουργικής κερδοφορίας, όπως προβλέπει
και το συμφωνημένο με τις πιστώτριες τράπεζες πενταετές επιχειρηματικό πλάνο στα πλαίσια της συμφωνίας
αναδιάρθρωσης.
Σημειώνεται, τέλος, ότι οι κλάδοι δραστηριοποίησης της Εταιρείας αναμένεται να παρουσιάσουν τάσεις ανάπτυξης στο
άμεσο μέλλον και σε συνάρτηση με πιθανή σημαντική βελτίωση των συνθηκών της Ελληνικής Οικονομίας στο
μέλλον, αναμένεται να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ώστε να επιδιώξει η Διοίκηση την μελλοντική κεφαλαιακή της
ενίσχυση από τις αγορές.
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Πέρα των παραπάνω η Διοίκηση του Ομίλου προκειμένου να αντιμετωπίσει άμεσα τις προαναφερόμενες προκλήσεις
και να διατηρήσει τον Όμιλο στην πορεία ανάκαμψης που έχει ξεκινήσει θα επικεντρώσει τις προσπάθειές τις σε
τέσσερεις άξονες:
1.
2.
3.
4.

Ενέργειες
Ενέργειες
Ενέργειες
Ενέργειες

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

Εκτιμάται ότι με τη βοήθεια των συνεργαζόμενων τραπεζών θα εξασφαλιστούν επαρκείς λειτουργικές ταμειακές ροές
για την ομαλή συνέχιση της δραστηριότητας της Εταιρείας.
Υπό το πρίσμα των ανωτέρω γεγονότων αλλά και δεδομένου ότι η Διοίκηση δεν έχει λάβει καμία ένδειξη ότι οι
δράσεις που έχει σχεδιάσει δεν θα ολοκληρωθούν επιτυχώς, εκτιμάται ότι δεν θα αντιμετωπίσει θέματα
χρηματοδότησης και ρευστότητας του Ομίλου και της Εταιρείας εντός των επόμενων 12 μηνών.
2.3. Αλλαγές σε Λογιστικές Πολιτικές
2.3.1. Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία έχουν
τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Δεν υπάρχουν νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις ή Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία έχουν
εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η
εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από την 01/01/2017 ή μεταγενέστερα.
2.3.2. Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία δεν έχουν
ακόμα τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών
Λογιστικών Προτύπων (IASB), αλλά είτε δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την
ή μετά την 01/01/2018)
Τον Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 15. Το εν λόγω Πρότυπο είναι
πλήρως εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις που αφορούν στην αναγνώριση των εσόδων σύμφωνα με τις αρχές τόσο
των ΔΠΧΑ όσο και των Αμερικανικών Γενικά Παραδεκτών Λογιστικών Αρχών (US GAAP). Οι βασικές αρχές στις
οποίες βασίζεται το εν λόγω Πρότυπο είναι συνεπείς με σημαντικό μέρος της τρέχουσας πρακτικής. Το νέο Πρότυπο
αναμένεται να βελτιώσει τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, καθιερώνοντας ένα πιο ισχυρό πλαίσιο για την
επίλυση θεμάτων που προκύπτουν, ενισχύοντας τη συγκρισιμότητα μεταξύ κλάδων και κεφαλαιαγορών, παρέχοντας
πρόσθετες γνωστοποιήσεις και διευκρινίζοντας τον λογιστικό χειρισμό του κόστους των συμβάσεων. Το νέο Πρότυπο
έρχεται να αντικαταστήσει το ΔΛΠ 18 «Έσοδα», το ΔΛΠ 11 «Κατασκευαστικές Συμβάσεις», καθώς και ορισμένες
Διερμηνείες που σχετίζονται με τα έσοδα. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές
του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίδραση. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2018.
ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά
την 01/01/2018)
Τον Ιούλιο του 2014, το IASB προέβη στην τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9. Οι βελτιώσεις που επέφερε το νέο Πρότυπο
περιλαμβάνουν τη δημιουργία ενός λογικού μοντέλου για την ταξινόμηση και την επιμέτρηση, ένα ενιαίο προνοητικό
μοντέλο για «αναμενόμενες ζημιές» απομείωσης, και επίσης, μία ουσιαστικά αναμορφωμένη προσέγγιση για την
λογιστική αντιστάθμισης. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις,
αν και δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίδραση. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με
ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2018.
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ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
01/01/2019)
Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 16. Σκοπός του έργου του
IASB ήταν η ανάπτυξη ενός νέου Προτύπου για μισθώσεις που καθορίζει τις αρχές τις οποίες εφαρμόζουν και τα δύο
μέρη σε μία σύμβαση - δηλαδή και ο πελάτης («ο μισθωτής») και ο προμηθευτής («ο εκμισθωτής») - για την παροχή
σχετικών πληροφοριών για τις μισθώσεις κατά τρόπο που απεικονίζει πιστά αυτές τις συναλλαγές. Για την επίτευξη
αυτού του σκοπού, ο μισθωτής θα πρέπει να αναγνωρίσει τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που
απορρέουν από τη μίσθωση. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του
Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να είναι σημαντική. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 12: «Αναγνώριση Αναβαλλόμενης Φορολογικής Απαίτησης για μη
Πραγματοποιηθείσες Ζημιές» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
01/01/2017)
Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 12. Σκοπός
των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να αποσαφηνιστεί ο λογιστικός χειρισμός των αναβαλλόμενων φορολογικών
απαιτήσεων για τις μη πραγματοποιηθείσες ζημιές από χρεωστικούς τίτλους που επιμετρώνται στην εύλογη αξία. Ο
Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να
είναι σημαντική. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 7: «Πρωτοβουλία Γνωστοποιήσεων» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους
που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2017)
Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 7. Σκοπός
των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να καταστεί εφικτό για τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να αξιολογούν
τις μεταβολές στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες. Οι τροποποιήσεις
απαιτούν από τις οικονομικές οντότητες να παρέχουν γνωστοποιήσεις, οι οποίες θα καθιστούν εφικτό στους
επενδυτές να αξιολογούν τις μεταβολές στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες,
συμπεριλαμβανομένων των μεταβολών που προκύπτουν από ταμειακές ροές, καθώς και των μη ταμειακών
μεταβολών. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν
αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Διευκρινίσεις στο ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους
που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018)
Τον Απρίλιο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση διευκρινίσεων στο ΔΠΧΑ 15. Οι τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 15 δεν
μεταβάλλουν τις βασικές αρχές του Προτύπου, αλλά παρέχουν διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή των εν λόγω
αρχών. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον τρόπο με τον οποίο αναγνωρίζεται μία δέσμευση εκτέλεσης σε μία
σύμβαση, πώς προσδιορίζεται αν μία οικονομική οντότητα αποτελεί τον εντολέα ή τον εντολοδόχο, και πώς
προσδιορίζεται αν το έσοδο από τη χορήγηση μίας άδειας θα πρέπει να αναγνωριστεί σε μία συγκεκριμένη χρονική
στιγμή ή με την πάροδο του χρόνου. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του
Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίδραση. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 2: «Ταξινόμηση και Επιμέτρηση Συναλλαγών Πληρωμής βασιζόμενων σε
Συμμετοχικούς Τίτλους» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
01/01/2018)
Τον Ιούνιο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης περιορισμένου σκοπού στο ΔΠΧΑ 2. Σκοπός της εν
λόγω τροποποίησης είναι να παράσχει διευκρινίσεις σχετικά με τον λογιστικό χειρισμό συγκεκριμένων τύπων
συναλλαγών πληρωμής βασιζόμενων σε συμμετοχικούς τίτλους. Πιο συγκεκριμένα, η τροποποίηση εισάγει τις
απαιτήσεις σχετικά με τον λογιστικό χειρισμό της επίδρασης των προϋποθέσεων κατοχύρωσης και μη κατοχύρωσης
στην επιμέτρηση των πληρωμών βασιζόμενων σε συμμετοχικούς τίτλους που διακανονίζονται με μετρητά, τον
λογιστικό χειρισμό των συναλλαγών πληρωμών βασιζόμενων σε συμμετοχικούς τίτλους που φέρουν ένα
χαρακτηριστικό διακανονισμού σε συμψηφιστική βάση για υποχρέωση παρακράτησης φόρου, καθώς και μία
τροποποίηση στους όρους και προϋποθέσεις μίας πληρωμής βασιζόμενης σε συμμετοχικούς τίτλους, η οποία
μεταβάλλει την ταξινόμηση της συναλλαγής από διακανονιζόμενη με μετρητά σε διακανονιζόμενη με συμμετοχικούς
τίτλους. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν
αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 4: «Εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα σε συνδυασμό με το
ΔΠΧΑ 4 Ασφαλιστικές Συμβάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
01/01/2018)
Τον Σεπτέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΠΧΑ 4. Σκοπός των εν λόγω
τροποποιήσεων είναι να προσδιοριστεί ο χειρισμός των προσωρινών λογιστικών επιδράσεων λόγω της διαφορετικής
ημερομηνίας έναρξης ισχύος του ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα και του υπό έκδοση Προτύπου για τις
ασφαλιστικές συμβάσεις. Οι τροποποιήσεις στις υφιστάμενες απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 4 επιτρέπουν στις οικονομικές
οντότητες των οποίων οι κύριες δραστηριότητες συνδέονται με ασφάλιση να αναβάλλουν την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9
έως το 2021 («προσωρινή απαλλαγή»), και επιτρέπουν σε όλους τους εκδότες ασφαλιστικών συμβάσεων να
αναγνωρίσουν στα λοιπά συνολικά έσοδα, αντί στα κέρδη ή στις ζημιές, τη μεταβλητότητα που ενδέχεται να
προκύψει από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 πριν την έκδοση του νέου Προτύπου για τις ασφαλιστικές συμβάσεις
(«προσέγγιση επικάλυψης»). Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του
Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2014-2016 (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν
την ή μετά την 01/01/2017 και 01/01/2018)
Τον Δεκέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2014-2016», η
οποία αποτελείται από μία σειρά τροποποιήσεων σε ορισμένα Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις
ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις που περιλαμβάνονται στον κύκλο αυτόν είναι οι εξής: ΔΠΧΑ 12:
Αποσαφήνιση του πεδίου εφαρμογής του Προτύπου, ΔΠΧΑ 1: Διαγραφή των βραχυπρόθεσμων εξαιρέσεων για τους
υιοθετούντες για πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ, ΔΛΠ 28: Επιμέτρηση μίας συγγενούς ή μίας κοινοπραξίας στην εύλογη αξία.
Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2017 όσον αφορά
στο ΔΠΧΑ 12, και την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2018 όσον αφορά στα ΔΠΧΑ 1 και ΔΛΠ 28. Ο Όμιλος θα εξετάσει
την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα
ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΕΔΔΠΧΑ 22 «Συναλλαγές σε Ξένο Νόμισμα και Προκαταβλητέο Αντάλλαγμα» (εφαρμόζεται για
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018)
Τον Δεκέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση μίας νέας Διερμηνείας, της ΕΔΔΠΧΑ 22. Η εν λόγω Διερμηνεία
περιλαμβάνει τις απαιτήσεις σχετικά με τη συναλλαγματική ισοτιμία που θα πρέπει να χρησιμοποιείται κατά την
παρουσίαση συναλλαγών σε ξένο νόμισμα (π.χ. συναλλαγές εσόδων) όταν έχει ληφθεί ή δοθεί πληρωμή
προκαταβολικά. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και
δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 40: «Μεταφορές Επενδύσεων σε Ακίνητα από ή σε άλλες κατηγορίες»
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018)
Τον Δεκέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 40. Σκοπός
των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να ενισχυθεί η αρχή για τις μεταφορές από, ή σε επενδύσεις σε ακίνητα, ώστε να
καθοριστεί ότι (α) μία μεταβίβαση από, ή σε επενδύσεις σε ακίνητα θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο εφόσον
υπάρχει μεταβολή στη χρήση του ακινήτου, και (β) μία τέτοια μεταβολή στη χρήση του ακινήτου θα περιελάμβανε
την αξιολόγηση του κατά ποσόν το εν λόγω ακίνητο πληροί τα κριτήρια ταξινόμησής του ως επενδυτικό ακίνητο. Η εν
λόγω μεταβολή στη χρήση θα πρέπει να υποστηρίζεται από σχετική τεκμηρίωση /αποδεικτικά στοιχεία. Ο Όμιλος θα
εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν
καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά
την 01/01/2021)
Τον Μάιο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 17, το οποίο αντικαθιστά ένα
ενδιάμεσο Πρότυπο, το ΔΠΧΑ 4. Σκοπός του έργου του IASB ήταν η ανάπτυξη ενός ενιαίου Προτύπου βασισμένου
στις αρχές (principle-based standard) για τον λογιστικό χειρισμό όλων των τύπων ασφαλιστικών συμβάσεων,
συμπεριλαμβανομένων και των συμβάσεων αντασφάλισης που κατέχει ένας ασφαλιστικός φορέας. Ένα ενιαίο
Πρότυπο βασισμένο στις αρχές θα ενισχύσει τη συγκρισιμότητα της χρηματοοικονομικής αναφοράς μεταξύ
οικονομικών οντοτήτων, δικαιοδοσιών και κεφαλαιαγορών. Το ΔΠΧΑ 17 καθορίζει τις απαιτήσεις που θα πρέπει να
εφαρμόζει μία οικονομική οντότητα στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση που σχετίζεται με ασφαλιστικές συμβάσεις
που εκδίδει και συμβάσεις αντασφάλισης που κατέχει. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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ΕΔΔΠΧΑ 23 «Αβεβαιότητα σχετικά με Χειρισμούς Φόρου Εισοδήματος» (εφαρμόζεται για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019)
Τον Ιούνιο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση μίας νέας Διερμηνείας, της ΕΔΔΠΧΑ 23. Το ΔΛΠ 12 «Φόροι
Εισοδήματος» προσδιορίζει τον λογιστικό χειρισμό του τρέχοντος και αναβαλλόμενου φόρου, αλλά δεν προσδιορίζει
τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται οι επιπτώσεις της αβεβαιότητας. Η ΕΔΔΠΧΑ 23 περιλαμβάνει
τις επιπρόσθετες του ΔΛΠ 12 απαιτήσεις, προσδιορίζοντας τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται οι
επιπτώσεις της αβεβαιότητας στον λογιστικό χειρισμό των φόρων εισοδήματος. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από
την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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 2016.
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 λειτουργικοί τομείς η ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ
Α.Ε. και η θυγατρική ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΕ που αναφέρονται χωριστά στις οικονομικές
καταστάσεις. Οι πληροφορίες των λειτουργικών τομέων 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
λειτουργικών τομέων, 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 1/1/2017 - 30/6/2017
ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ &
ΥΙΟΣ Α.Ε.
Πωλήσεις σε τρίτους

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΡΟΔΟΥ ΑΕ

Λοιπά

Απαλείψεις

Ενοποιημένα

7.914.554,28

708.995,54

0,00

0,00

0,00

409.484,97

0,00

0,00

(409.484,97)

0,00

Σύνολο

8.324.039,25

708.995,54

0,00

(409.484,97)

8.623.549,82

Μικτό κέρδος

2.771.337,58

182.731,13

0,00

0,00

2.954.068,71

Λειτουργικά κέρδη / (ζημίες)

(584.519,15)

58.627,85

(22.964,60)

0,00

(548.855,90)

Χρηματοοικονομικά έσοδα (έξοδα)

(1.283.841,55)

(371,72)

(1.146,09)

0,00

(1.285.359,36)

Κέρδη / ζημίες προ φόρων

(1.942.263,78)

58.256,13

(24.110,69)

0,00

(1.908.118,34)

31.131.175,65

878.748,01

487.761,14

(1.195.159,04)

31.302.525,76

47.121.931,79

848.432,08

327.195,64

(994.368,78)

47.303.190,73

51.063,38

0,00

0,00

0,00

51.063,38

337.666,56

1.664,37

4.155,24

0,00

343.486,17

Διατομεακά Έσοδα

Άλλες πληροφορίες
Σύνολο Ενεργητικού
Σύνολο υποχρεώσεων
Αγορές παγίων
Αποσβέσεις
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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

0,00

0,00

0,00

117.271,49

0,00

0,00

(117.271,49)

0,00

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

0,00

4.714.675,49

Λειτουργικά κέρδη / (ζημίες)

Διατομεακά Έσοδα

(276.469,72)

218.874,30

(19.143,63)

0,00

(76.739,05)

Χρηματοοικονομικά έσοδα /
(έξοδα)

(1.197.139,74)

(32.447,31)

(2.512,68)

0,00

(1.232.099,73)

Κέρδη / ζημίες προ φόρων

(1.473.609,46)

186.426,99

(21.656,31)

0,00

(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

0,00

0,00

193.402,65

Αποσβέσεις

366.190,38

12.980,83

4.132,53

0,00

383.303,74

Άλλες πληροφορίες
Σύνολο Ενεργητικού
Σύνολο υποχρεώσεων

4.

Άλλα έξοδα εκμετάλλευσης
Ο Όμιλος
30-06-2017

Η Εταιρεία

30-06-2016

30-06-2017

30-06-2016

Διαφορές φορολογικού ελέγχου

0,00

238.963,16

0,00

250.084,37

Προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες

0,00

340.000,00

0,00

340.000,00

95.098,99

57.392,73

95.030,99

41.527,12

95.098,99

636.355,89

95.030,99

631.611,49

Λοιπά έξοδα
Σύνολο λοιπών εξόδων εκμετάλλευσης

Την 30/06/2016 το ποσό της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις αφορούσε το 50% του υπολοίπου του ομίλου της
Μαρινόπουλος ΑΕ.
5.

Κέρδη / (Ζημίες) ανά μετοχή
Ο Όμιλος

(α) Βασικά Κέρδη/(Ζημιές) ανά μετοχή

30-06-2017

Η Εταιρεία

30-06-2016

30-06-2017

30-06-2016

Καθαρά κέρδη/(ζημίες) που αναλογούν στους Ιδιοκτήτες
της Μητρικής

(1.721.386)

(1.360.727)

(1.754.057)

(1.496.119)

Μέσος σταθμικός αριθμός κοινών μετοχών

13.191.620

13.191.620

13.191.620

13.191.620

-0,1305

-0,1032

-0,1330

-0,1134

Βασικά κέρδη/(ζημιές) ανά μετοχή

Κατά την 30/06/2017 υπάρχει μια κατηγορία δυνητικών τίτλων μετοχών που θα μπορούσαν να μειώσουν τα κέρδη
ανά μετοχή και συγκεκριμένα οι μετατρέψιμοι χρεωστικοί τίτλοι (ΜΟΔ). Οι μετατρέψιμοι χρεωστικοί τίτλοι θεωρείται
ότι έχουν μετατραπεί σε κοινές μετοχές και το καθαρό κέρδος ή ζημιά προσαρμόζεται προκειμένου να εξαλειφθεί το
έξοδο τόκου. Τα μειωμένα κέρδη ανά μετοχή για την περίοδο 01/01-30/06/2017 και την αντίστοιχη συγκριτική
ετήσια περίοδο υπολογίστηκαν ως εξής:
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Ο Όμιλος
(β) Μειωμένα Κέρδη/(Ζημιές) ανά μετοχή
Καθαρά κέρδη/(ζημιές) που αναλογούν στους Ιδιοκτήτες
της Μητρικής
Έξοδο τόκου μετατρέψιμων ομολόγων
Μέσος σταθμικός αριθμός κοινών μετοχών που
χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό των βασικών
κερδών ανά μετοχή

30-06-2017

Η Εταιρεία

30-06-2016

(1.721.386)

(1.360.727)

235.389

13.191.620

30-06-2017

0,00

13.191.620

30-06-2016

(1.754.057)

(1.496.119)

235.389

13.191.620

13.191.620

23.842.829

0,00

Επίδραση απομείωσης:
Πλέον: Αύξηση αριθμού μετοχών από πιθανή εξάσκηση
δικαιωμάτων μετατροπής ομολόγων

23.842.829

Μέσος σταθμικός αριθμός κοινών μετοχών που
χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό των μειωμένων
κερδών ανά μετοχή

37.034.449

13.191.620

37.034.449

13.191.620

-0,0401

-0,1032

-0,0410

-0,1134

Μειωμένα κέρδη/(ζημιές) ανά μετοχή

6.

0,00

Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία

Κατά την τρέχουσα περίοδο διατέθηκαν για επενδύσεις ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων για τον Όμιλο
Ευρώ 51.063,38, ενώ για τη μητρική Ευρώ 47.503,38.
7.

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
1.539.728,46, το οποίο την 30/06/2017 είναι ληξιπρόθεσμο. 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.
8.

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιλαμβάνουν μετρητά και καταθέσεις όψεως.
Ο Όμιλος
30-06-2017

31-12-2016

Η Εταιρεία
30-06-2017

31-12-2016

28.267,49

31.488,44

27.916,00

30.844,22

Καταθέσεις σε τράπεζες

175.815,69

896.885,53

118.427,63

890.530,74

Δεσμευμένες καταθέσεις

401.763,20

429.084,74

401.763,20

429.084,74

605.846,38

1.357.458,71

548.106,83

1.350.459,70

Ταμείο (σε μετρητά)

Σύνολο διαθεσίμων και ταμιακών ισοδύναμων

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αποτελούνται από μετρητά, δεσμευμένες καταθέσεις και βραχυπρόθεσμες
καταθέσεις αρχικής διάρκειας 3 μηνών ή λιγότερο. Η λογιστική αξία των ταμειακών χρηματικών διαθεσίμων και
ισοδύναμων προσεγγίζει την εύλογη αξία τους. Η Εταιρεία χρησιμοποιεί τους εν λόγω λογαριασμούς για την κάλυψη
των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών της. Σημειώνεται ότι οι δεσμευμένες καταθέσεις αποτελούν προϊόν
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ρευστοποιηθέντων αξιογράφων /καλυμμάτων βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης ανακυκλούμενες σε σύντομο
χρονικό διάστημα διάρκειας 3 μηνών.

9.

Δανειακές Υποχρεώσεις

Οι δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας κατά την 30/06/2017 και 31/12/2016 αναλύονται ως εξής:
Ο Όμιλος
30-06-2017

Η Εταιρεία
31-12-2016

30-06-2017

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Ομολογιακά Δάνεια

31.792.194,67

30.999.636,27

31.792.194,67

30.999.636,27

1.238.638,22

1.253.315,42

1.104.954,00

1.101.252,54

-32.897.148,67

0,00

-32.897.148,67

0,00

133.684,22

32.252.951,69

0,00

32.100.888,81

631.356,98

0,00

631.356,98

0,00

2.314.349,33

2.233.536,09

2.281.681,54

2.205.349,42

80.388,08

201.600,42

80.388,08

201.600,42

32.897.148,67

0,00

32.897.148,67

0,00

Σύνολο βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων (β)

35.923.243,06

2.435.136,51

35.890.575,27

2.406.949,84

Γενικό Σύνολο (α)+(β)

36.056.927,28

34.688.088,20

35.890.575,27

34.507.838,65

Δάνεια τραπεζών
Μείον: Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην
επόμενη χρήση
Σύνολο μακροπροθέσμων υποχρεώσεων (α)
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Ομολογιακά Δάνεια
Δάνεια τραπεζών
Χρηματοδοτήσεις μέσω factoring
Πλέον: Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην
επόμενη χρήση

Στις 23.12.2016 η Εταιρεία σε συνεργασία με τις δανείστριες τράπεζες της (Eurobank Α.Ε., Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.) ολοκλήρωσε την αναδιάρθρωση του συνολικού της τραπεζικού δανεισμού. Βάσει
της συμφωνίας αναχρηματοδότησης η Εταιρεία αποαναγνώρισε τον προηγούμενο δανεισμό της και αναγνώρισε νέα
δάνεια, καθώς οι όροι δανεισμού που προέκυψαν από τη συμφωνία, διέφεραν σημαντικά σε σχέση με τα
προηγούμενα δάνεια. Η αναγνώριση των κοινών ομολογιακών έγινε στην εύλογη αξία τους, η οποία εκτιμήθηκε από
τη Διοίκηση με χρήση επιτοκίου αγοράς 8%. Το μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο αναγνωρίστηκε αρχικά στην
παρούσα αξία των μελλοντικών εκροών, προεξοφλημένων με ένα επιτόκιο αγοράς το οποίο εκτιμήθηκε από τη
Διοίκηση σε 6%. Η διαφορά ανάμεσα στο ονομαστικό ποσό του δανείου και την αξία στην οποία αναγνωρίστηκε
καταχωρήθηκε απευθείας στην καθαρή θέση ως «Αποθεματικό μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου».
Στους όρους του ως άνω δανείου περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων και όροι τήρησης συγκεκριμένων
χρηματοοικονομικών δεικτών όπως: α) Συνολικό ύψος δανεισμού και β) Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων,
χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων & συνολικών αποσβέσεων προς Καθαρά Χρηματοοικονομικά Έξοδα, η
μη συμμόρφωση με τους οποίους επιφέρει δικαίωμα καταγγελίας εκ μέρους των δανειστών, που θα καθιστούσε το
δάνειο άμεσα εξοφλητέο. Δεδομένου ότι κατά την 30/06/2017 δεν τηρείται η συμβατική αναλογία του δεύτερου
χρηματοοικονομικού δείκτη του δανείου, η Εταιρεία βάσει των απαιτήσεων του ΔΛΠ 1, προέβη στην αναταξινόμηση
του ως άνω δανείου από τις μακροπρόθεσμες στις βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις. Η Διοίκηση της Εταιρείας
βρίσκεται σε συζητήσεις με τις πιστώτριες τράπεζες και στο πλαίσιο αυτό έχει ήδη αποσταλεί αίτημα για χορήγηση
επιστολής συναίνεσης (waiver) με ημερομηνία 26/09/2017 αναφορικά με τη μη συμμόρφωση με συγκεκριμένες
ρήτρες όπως προβλέπονται στις δανειακές συμβάσεις.
Για την εξασφάλιση των δανείων του Ομίλου και της Εταιρείας υφίστανται προσημειώσεις ακινήτων, κυμαινόμενη
ασφάλεια επί ομάδας αποθεμάτων και εγγυήσεις που αναφέρονται στην σημείωση 11 κατωτέρω.
10. Μετοχικό κεφάλαιο
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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.

11. Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις – Απαιτήσεις και δεσμεύσεις
11.1.

Εγγυήσεις

- Εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης συνολικού ποσού € 1.265 για την Εταιρεία την 30/06/2017 και
31/12/2016.

- Η μητρική Εταιρεία έχει δώσει εγγυήσεις προς τρίτους για λογαριασμό θυγατρικής εταιρείας ποσού Ευρώ
200.000,00.
11.2.

Δικαστικές Υποθέσεις

Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να
έχουν επίπτωση στην χρηματοοικονομική θέση ή στα αποτελέσματα λειτουργίας του Ομίλου και της Εταιρείας.
11.3.

Εμπράγματες εξασφαλίσεις ομολογιακών δανείων

Οι εμπράγματες εξασφαλίσεις που υφίστανται για κάθε δάνειο αναλύονται παρακάτω:
Κοινό ομολογιακό δάνειο Α (ΚΟΔ Α)
Ποσό δανείου: Ευρώ 18.000.000
Εμπράγματες εξασφαλίσεις: Υποθήκη ακινήτων εταιρείας, ενέχυρο μέρους καταθέσεων, ενέχυρο επί μετοχών.
Κοινό ομολογιακό δάνειο Β (ΚΟΔ Β)
Ποσό δανείου: Ευρώ 10.943.274
Εμπράγματες εξασφαλίσεις: Υποθήκη ακινήτων μετόχων, κυμαινόμενη ασφάλεια ενεχύρου επί εμπορευμάτων,
ενέχυρο μέρους καταθέσεων, ενέχυρο επί μετοχών.
Μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο (ΜΟΔ)
Ποσό δανείου: Ευρώ 10.200.000
Εμπράγματες εξασφαλίσεις: Υποθήκη ακινήτων μετόχων, εκχώρηση απαίτησης Ουγγαρίας, ενέχυρο μέρους
καταθέσεων.
11.4.

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

2010 και 2016

2. ROTA LOGISTICS A.E.

2011 και 2016

3. YSC TACTICAL INVESTMENTS LIMITED

2015 και 2016

Για τη μητρική εταιρεία και τη ROTA LOGISTICS AE οι χρήσεις 2011-2015 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, 27/10/2015 και 30/9/2016 αντίστοιχα και δεν περιείχαν επιφυλάξεις. 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.
Για τη χρήση 2016, η Διοίκηση αποφάσισε να μην λάβει έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης από τους νόμιμους
ελεγκτές δυνάμει του άρθρου 56 του Ν. 4410/2016. Η Διοίκηση δεν έχει προβεί σε εκτίμηση πρόσθετων φόρων και
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προσαυξήσεων που πιθανόν να καταλογιστούν σε ενδεχόμενο μελλοντικό έλεγχο από τις φορολογικές αρχές, διότι
εκτιμά ότι αν προκύψουν δεν θα είναι σημαντικές και επιπλέον υφίστανται σημαντικές μεταφερόμενες φορολογικές
ζημιές, επαρκείς να καλύψουν τέτοιους ενδεχόμενους φόρους.

12. 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
30-06-2017

Η Εταιρεία

30-06-2016

30-06-2017

30-06-2016

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
προς Θυγατρικές

0,00

0,00

409.945,81

117.271,49

προς Λοιπά συνδεδεμένα μέρη

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

409.945,81

117.271,49

0,00

0,00

0,00

17.980,90

81.000,00

81.000,00

81.000,00

81.000,00

81,000,00

81.000,00

81.000,00

107.980,90

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
από Θυγατρικές
από Λοιπά συνδεδεμένα μέρη

Ο Όμιλος
30-06-2017

Η Εταιρεία

30-06-2016

30-06-2017

30-06-2016

Απαιτήσεις
από Θυγατρικές

0,00

0,00

682.299,89

238.987,42

από Λοιπά συνδεδεμένα μέρη

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

682.299,89

238.987,42

0,00

0,00

312.068,89

409.866,76

152.838,57

78.618,13

152.838,57

78.618,13

152.838,57

78.618,13

464.907,46

488.484,89

120.243,24

156.611,03

120.243,24

156.611,03

0,00

0,00

0,00

0,00

63.202,66

37.165,00

63.202,66

37.165,00

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.
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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.

13. Γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης
Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν μετά την 30η Ιουνίου 2017 και πριν την έγκριση των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων τα οποία να αφορούν είτε στον όμιλο είτε στην εταιρεία, στα οποία να επιβάλλεται
αναφορά από τα ΔΠΧΑ.
Θεσσαλονίκη, 27 Σεπτεμβρίου 2017
Πρόεδρος
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