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Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο της «ΣΩΚΡΑΤΗΣ ∆. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε.» την 22/11/2012 και 
έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.yalco.gr. 
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Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάµεσης Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 
 
Προς τους Μετόχους της Εταιρίας 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ∆. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. 
 
Εισαγωγή 
Επισκοπήσαµε τις συνηµµένες συνοπτικές εταιρικές και ενοποιηµένες καταστάσεις 
χρηµατοοικονοµικής θέσης της ΣΩΚΡΑΤΗΣ ∆. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. (η Εταιρία) και των 
θυγατρικών αυτής (ο Όµιλος) της 30ης Σεπτεµβρίου 2011, τις σχετικές εταιρικές και ενοποιηµένες 
συνοπτικές καταστάσεις αποτελεσµάτων και συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 
και ταµειακών ροών της εννεάµηνης περιόδου που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, καθώς και τις 
επιλεγµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική 
πληροφόρηση. Η ∆ιοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της 
ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
εφαρµόζονται στην Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Αναφορά (∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο «∆ΛΠ» 
34). ∆ική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε συµπέρασµα επί αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής 
χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης µε βάση την επισκόπησή µας. 
 
Εύρος Επισκόπησης 
∆ιενεργήσαµε την επισκόπησή µας σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 
«Επισκόπηση ενδιάµεσης χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης που διενεργείται από τον 
ανεξάρτητο ελεγκτή της οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάµεσης οικονοµικής πληροφόρησης 
συνίσταται στη διενέργεια διερευνητικών ερωτηµάτων κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα 
για χρηµατοοικονοµικά και λογιστικά θέµατα και στην εφαρµογή αναλυτικών και άλλων 
διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι ουσιωδώς µικρότερο από αυτό του 
ελέγχου που διενεργείται σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν µας δίδει τη 
δυνατότητα να αποκτήσουµε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή µας όλα τα 
σηµαντικά θέµατα τα οποία θα µπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, µε την 
παρούσα δεν διατυπώνουµε γνώµη ελέγχου. 
 
Συµπέρασµα 
Με βάση την επισκόπησή µας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή µας οτιδήποτε θα µας οδηγούσε 
στο συµπέρασµα ότι η συνηµµένη ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση δεν έχει 
καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 34. 
 
Θέµατα Έµφασης 
Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς το συµπέρασµα της διενεργηθείσας επισκόπησης, 
εφιστούµε την προσοχή σας στα ακόλουθα θέµατα: 
 

1. Στη σηµείωση 10 που αναφέρεται ότι o διαχειριστής του κοινού οµολογιακού δανείου 
αποδέχθηκε το αίτηµα της Εταιρίας για την καταβολή των ληξιπρόθεσµων τόκων της 
28/09/2012 ποσού Ευρώ 624 χιλ. περίπου, µέχρι την 18/12/2012, µε αποτέλεσµα την 
µεταφορά του µακροπρόθεσµου µέρους του κοινού οµολογιακού δανείου ποσού Ευρώ 
25.250 χιλ. περίπου, στα βραχυπρόθεσµα δάνεια και το Κεφάλαιο Κίνησης να έχει 
καταστεί αρνητικό.    
 

1. Στη Σηµείωση 20 που αναφέρεται ότι η Εταιρία σε συνεννόηση µε τις συνεργαζόµενες 
τράπεζες διαµορφώνει νέο επιχειρηµατικό πλάνο πενταετίας, που θα συµπεριλαµβάνει 
και την αναδιάρθρωση του δανεισµού,  που αποτελεί σηµαντική συνθήκη  για την Εταιρία 
και τον Όµιλο, προκειµένου να συνεχίσουν απρόσκοπτα τη δραστηριότητά τους. 

 
2. Λόγω των συσσωρευµένων ζηµιών το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρίας και του 

Οµίλου είναι αρνητικό όπως εµφανίζεται αντίστοιχα στην κατάσταση οικονοµικής τους 
θέσης της 30ης Σεπτεµβρίου 2012 και κατά συνέπεια συντρέχει λόγος εφαρµογής των 
άρθρων 47 και 48 του Ν. 2190/1920. 

 
 

Αθήνα, 23 Νοεµβρίου 2012 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 
Αντώνης ∆. Μάρκου 
ΑΜ  ΣΟΕΛ: 19901 

Deloitte. 
Χατζηπαύλου, Σοφιανός & Καµπάνης Α.Ε. 

Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού, 151 25 Μαρούσι 
ΑΜ  ΣΟΕΛ: Ε.120 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 
  

ποσά εκφρασµένα σε € 
 

                                                  ΣΗΜ                     Ο ΟΜΙΛΟΣ                                         Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
         
  30/9/2012  31/12/2011  30/9/2012  31/12/2011 
         
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ         
         
Υλικά πάγια στοιχεία  18.219.070,13  19.221.827,28  16.621.556,20  17.546.412,00 
Ακίνητα για επένδυση  --  --  1.470.544,40  1.512.321,94 
Άϋλα στοιχεία  65.787,63  82.637,30  64.964,52  79.762,38 
Συµµετοχές σε θυγατρικές   --  --  1.309.581,17  1.309.581,17 
Λοιπές µακρ/σµες απαιτήσεις       179.894,17  180.663,20       174.431,37       174.966,50 
Σύνολο παγίου ενεργητικού  18.464.751,93  19.485.127,78  19.641.077,66  20.623.043,99 
Αποθέµατα  9.497.238,89  11.178.626,26  8.250.589,71  9.497.109,75 
Απαιτήσεις από πελάτες  17.643.389,99  19.012.862,94  16.279.568,50  17.998.678,46 
Λοιπές απαιτήσεις  2.436.603,77  2.613.572,49  2.417.720,62  2.540.920,85 
Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα  --  7.107,48  --  7.107,48 
∆ιαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα 5 1.437.852,56  584.991,04  1.352.616,73  529.965,56 
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών 
στοιχείων 

  
31.015.085,21 

  
33.397.160,21 

  
28.300.495,56 

  
30.573.782,10 

         
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  49.479.837,14  52.882.287,99  47.941.573,22  51.196.826,09 
         

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

        

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

  
12.065.697,42 

  
12.065.697,42 

  
12.065.697,42 

  
12.065.697,42 

Λοιπά αποθεµατικά   6.029.596,89  6.046.738,00  6.127.914,52  6.127.914,52 
Κέρδη / (ζηµίες) εις νέο   (30.202.135,32)  (25.677.578,89)  (29.856.397,39)  (25.496.888,58)
Ίδια κεφάλαια µετόχων µητρικής  (3.928.036,61)  613.660,93  (3.483.981,05)  875.527,76 
∆ικαιώµατα µειοψηφίας       41.113,49  50.129,44                      --                       -- 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α)  (3.886.923,12)  663.790,37  (3.483.981,05)  875.527,76 
         
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ         
Μακροπρόθεσµα δάνεια  10 3.863.080,00  4.468.280,00  3.863.080,00  4.468.280,00 
Αναβαλλόµενοι φόροι  372.000,99  289.541,80  370.565,09  286.542,19 
Προβλέψεις για αποζηµιώσεις προσωπικού  1.086.293,97  1.086.293,97  1.055.210,66  1.055.210,66 
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις   2.550.897,40  2.592.454,05   2.511.669,97  2.536.984,84 
Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων  7.872.272,36  8.436.569,82  7.800.525,72  8.347.017,69 
         
Βραχυπρόθεσµες χρηµατοδοτήσεις 9 36.677.382,36  34.880.468,74  34.973.496,43  33.176.541,06 
Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα  7.987,04  --  7.987,04  -- 
Υποχρεώσεις προς προµηθευτές   6.512.055,68  7.063.217,66  6.633.217,15  7.054.823,41 
Υποχρεώσεις για τρέχουσα φορολογία  --  --  --  -- 
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις  2.297.062,82  1.838.241,40  2.010.327,93  1.742.916,17 
Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων  45.494.487,90  43.781.927,80  43.625.028,55  41.974.280,64 
Σύνολο υποχρεώσεων (β)  53.366.760,26  52.218.497,62  51.425.554,27  50.321.298,33 
         
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α+β) 

  
49.479.837,14 

  
52.882.287,99 

  
47.941.573,22 

  
51.196.826,09 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 30η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012) 
 
ποσά εκφρασµένα σε € 

   
Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 
  

ΣΗΜ 
Τρέχουσα 
περίοδος 

 Συγκρίσιµη 
περίοδος 

 Τρέχον  
τρίµηνο 

 Συγκρίσιµο 
τρίµηνο 

  1/1 -30/9/2012  1/1 – 30/9/2011  1/7 – 30/9/2012  1/7 – 30/9/2011 
         
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)  21.841.361,14  28.952.250,51  6.932.903,03  9.082.078,28 
Κόστος πωλήσεων  (14.480.203,13)  (18.241.089,06)  (4.747.792,36)  (5.610.969,10) 
Μικτό κέρδος /(Ζηµίες)  7.361.158,01  10.711.161,45  2.185.110,67  3.471.109,18 
Άλλα έσοδα  412.093,52  406.588,78  90.975,44  101.915,57 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  (2.509.844,38)  (2.924.711,13)  (742.474,59)  (905.330,71) 
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως  (7.114.118,79)  (9.080.558,16)  (2.142.626,02)  (3.013.261,64) 
Άλλα έξοδα εκµετάλλευσης       (479.493,97)      (161.083,56)      (141.073,59)      (90.788,99) 
Λειτουργικά κέρδη  (2.330.205,61)  (1.048.602,62)  (750.088,09)  (436.356,59) 
Έσοδα από επενδύσεις 8 27.625,13  3.400,77  11.845,23  489,17 
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 7 (2.147.229,50)  (1.998.479,52)  (667.723,49)  (695.109,53) 
Κέρδη /(Ζηµίες) προ φόρων  (4.449.809,98)  (3.043.681,37)  (1.405.966,35)  (1.130.976,95) 
Μείον Φόροι       (82.459,19)       (83.222,95)  (19.076,86)  (34.648,67) 
Κέρδη / (Ζηµίες) µετά από φόρους   (4.532.269,17)  (3.126.904,32)  (1.425.043,21)  (1.165.625,62) 
         
Κατανέµεται σε:         
Μετόχους µητρικής εταιρείας  (4.523.253,22)  (3.120.631,33)  (1.417.393,90)  (1.163.051,07) 
∆ικαιώµατα µειοψηφίας         (9.015,95)         (6.272,99)        (7.649,31)        (2.574,55) 

  (4.532.269,17)  (3.126.904,32)  (1.425.043,21)  (1.165.625,62) 
 
 

Κέρδη µετά από φόρους ανά 
µετοχή – βασικά σε € 

 
13 

 
(0,3436) 

  
(0,2370) 

  
(0,1077) 

  
(0,0883) 

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

  
 
 

 (1.302.873,98) 

  
 
 

(8.850,08) 

  
 
 

(415.333,28) 

  
 
 

(88.865,02) 
 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 30η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012) 
 
ποσά εκφρασµένα σε € 

                                                                                                                          Ο ΟΜΙΛΟΣ                                                
  Τρέχουσα 

περίοδος 
 Συγκρίσιµη 

περίοδος 
 Τρέχον  

τρίµηνο 
 Συγκρίσιµο 

τρίµηνο 
  1/1 -30/9/2012  1/1 – 30/9/2011  1/7 – 30/9/2012  1/7 – 30/9/2011 
         
Κέρδη / (Ζηµίες) µετά από 
φόρους  

 (4.532.269,17)  (3.126.904,32)  (1.425.043,21)  (1.165.625,62) 

Συναλλαγµατικές διαφορές 
µετατροπής ισολογ. θυγατρικών 
εξωτερικού  

  
 

       (18.444,32) 

  
 

       (10.042,40) 

  
 

      (6.863,37) 

  
 

      (10.835,43) 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
περιόδου 

  
(4.550.713,49) 

  
(3.136.946,72) 

  
(1.431.906,58) 

  
(1.176.461,05) 

 
Κατανέµεται σε:         

Μετόχους µητρικής εταιρείας  (4.541.697,54)  (3.130.673,73)   (1.424.257,27)   (1.173.886,50) 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας        (9.015,95)        (6.272,99)           (7.649,31)           (2.574,55) 

  (4.550.713,49)  (3.136.946,72)  (1.431.906,58)    (1.176.461,05)   
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 30η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012) 
 
ποσά εκφρασµένα σε € 

   
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
  

ΣΗΜ 
Τρέχουσα 
περίοδος 

 Συγκρίσιµη 
περίοδος 

 Τρέχον  
τρίµηνο 

 Συγκρίσιµο 
τρίµηνο 

  1/1 -30/9/2012  1/1 – 30/9/2011  1/7 – 30/9/2012  1/7 – 30/9/2011 
         
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)  18.373.952,30  25.076.709,17  5.960.023,38  7.558.731,76 
Κόστος πωλήσεων  (12.278.950,44)  (15.807.064,88)  (4.095.451,86)  (4.649.603,54) 
Μικτό κέρδος /(Ζηµίες)  6.095.001,86  9.269.644,29  1.864.571,52  2.909.128,22 
Άλλα έσοδα  383.120,75  434.509,18  56.199,24  129.208,59 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  (2.303.341,15)  (2.785.735,67)  (655.037,42)  (865.526,20) 
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως  (6.072.052,71)  (7.931.617,64)  (1.815.169,50)  (2.582.347,45) 
Άλλα έξοδα εκµετάλλευσης       (360.667,43)  (86.141,92)      (101.380,23)  __(15.847,35) 
Λειτουργικά κέρδη  (2.257.938,68)  (1.099.341,76)  (650.816,39)  (425.384,19) 
Έσοδα από επενδύσεις 8 27.625,13  3.386,87  11.845,23  489,17 
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 7 (2.045.172,36)  (1.903.498,55)  (634.204,02)  (659.511,45) 
Κέρδη /(Ζηµίες) προ φόρων  (4.275.485,91)  (2.999.453,44)  (1.273.175,18)  (1.084.406,47) 
Μείον Φόροι       (84.022,90)       (85.059,31)  (19.213,97)       (35.161,57) 
Κέρδη / (Ζηµίες) µετά από 
φόρους  

 (4.359.508,81)  (3.084.512,75)  (1.292.389,15)  (1.119.568,04) 

         
Κατανέµεται σε:         
Μετόχους µητρικής εταιρείας  (4.359.508,81)  (3.084.512,75)-  (1.292.389,15)  (1.119.568,04)-
∆ικαιώµατα µειοψηφίας                      --                        ---                        --                        --
  (4.359.508,81)  (3.084.512,75))  (1.292.389,15)  (1.119.568,04))

 
 

Κέρδη µετά από φόρους ανά 
µετοχή – βασικά σε € 

 
13 

 
(0,3312) 

  
(0,2343) 

  
(0,0982) 

  
(0,0850) 

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

  
 
 

 (1.262.393,11) 

  
 
 

(53.039,25) 

  
 
 

(325.934,41) 

  
 
 

(75.015,50) 
 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 30η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012) 
 
ποσά εκφρασµένα σε € 

                                                                                                                          Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ                                                
  Τρέχουσα 

περίοδος 
 Συγκρίσιµη 

περίοδος 
 Τρέχον  

τρίµηνο 
 Συγκρίσιµο 

τρίµηνο 
  1/1 -30/9/2012  1/1 – 30/9/2011  1/7 – 30/9/2012  1/7 – 30/9/2011 
         
Κέρδη / (Ζηµίες) µετά από 
φόρους  

 (4.359.508,81)  (3.084.512,75)  (1.292.389,15)  (1.119.568,04) 

Συναλλαγµατικές διαφορές 
µετατροπής ισολογ. θυγατρικών 
εξωτερικού  

  
 

                     -- 

  
            

                      -- 

  
 

                           -- 

  
    

                    -- 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
περιόδου 

  
(4.359.508,81) 

  
(3.084.512,75) 

  
(1.292.389,15) 

  
(1.119.568,04) 

 
Κατανέµεται σε:         

Μετόχους µητρικής εταιρείας  (4.359.508,81)  (3.084.512,75)   (1.292.389,15)  (1.119.568,04) 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας                        --                         --                               --                        -- 

  (4.359.508,81)  (3.084.512,75)  (1.292.389,15)    (1.119.568,04) 

 
 
 



 

                            ΣΩΚΡΑΤΗΣ ∆. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε.                                                                  
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΕ:8349/06/Β/86/02  
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 30η 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012) 
 
ποσά εκφρασµένα σε € 
 

    Ο ΟΜΙΛΟΣ                Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

      

   1/1-30/9/2012  1/1-30/9/2011 1/1-30/9/2012 1/1-30/9/2011 

Λειτουργικές δραστηριότητες       

Κέρδη προ φόρων  (4.449.809,98)  (3.043.681,37) (4.275.485,91) (2.999.453,44) 

Πλέον / µείον προσαρµογές για:       

Αποσβέσεις  1.060.669,70  1.120.831,82 1.020.860,44 1.072.235,23 

Προβλέψεις  678.822,56  669.183,16 682.652,68 595.936,14 

Συναλλαγµατικές διαφορές  53.341,07  87.601,90 9.247,61 (28.324,46) 

Αποτελέσµατα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζηµίες) επενδυτικής δραστηριότητας  (3.692,50)  (5.653,74) (3.692,50) (5.639,84) 

(Κέρδη) / Ζηµία από χρηµατοοικονοµικά παράγωγα  (24.862,38 ) 16.164,42 (24.862,38) 16.164,42 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  2.147.229,50  1.982.315,11 2.045.172,36 1.887.334,13 

   (538.302,03)    826.761,30 (546.107,70) 538.252,18 
Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης 
ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες 

 

    

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων  1.609.337,07  424.220,09 1.246.520,04 219.446,47 

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων  952.633,63  523.175,03 1.334.190,64 807.091,58 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)  (165.439,51)  2.635.149,29 (267.033,94) 2.478.723,12 

Μείον:       

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα  1.410.369,44  1.714.951,27 1.308.312,30 1.619.970,29 

Καταβεβληµένοι φόροι                       --       78.406.88                           --      77.480,20 

   986.161,75  1.789.186,26 1.005.364,44 1.807.810,68 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 447.859,72  2.615.947,56 459.256,74 2.346.062,86 

        

Επενδυτικές δραστηριότητες       

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (43.696,30)  (1.146.793,69) (39.435,49) (1.146.595,01) 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων  936,00  2.261,50 936,00 2.261,50 

Τόκοι εισπραχθέντες  35.612,17         3.400,77 35.612,17         3.386,87 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (7.148,13)  (1.141.131,42)              (2.887,32) (1.140.946,64)  

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες       

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια  505.011,37  -- 454.895,31 --

Εξοφλήσεις δανείων  --  (1.815.681,86) --.  (1.817.857,51)

Μερίσµατα πληρωθέντα  (88.613,56)  (115.821,03) (88.613,56) (115.821,03)

Πώληση/(Αγορά) Ιδίων Μετοχών                       --           (8.139,66)                            --        (8.139,66)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 416.397,81  (1.939.642,55) 366.281.75 (1.941.818,20) 

        

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
περιόδου (α)+(β)+(γ)  857.109,40  (464.826,41) 822.651,17  (736.701,98)

      

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου  584.991,04  1.927.847,02 529.965,56  1.909.858,31

Επίδραση συναλλαγµατικών διαφορών       (4.247,88)       (10.291,53)                             --                         -- 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου  1.437.852,56  1.452.729,08 1.352.616,73 1.173.156,33
 
 

 
 
 
 
 
 



 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ∆. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. 
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΕ:8349/06/Β/86/02 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

      

                                       Ο ΟΜΙΛΟΣ               

   
Μετοχικό 
 κεφάλαιο 

  
∆ιαφορά από 

έκδοση   
µτχ υπέρ το 

άρτιο 

 ∆ιαφ. 
µετατροπής 
ισολογ. 

Θυγατρικών 
εξωτερικού 

     
Λοιπά 

αποθεµατικά 

  
Αποτελέσµατα 

εις νέον 

  
Σύνολο 

  
∆ικαιώµατα 
Μειοψηφίας 

  
Σύνολο 
Ιδίων 

κεφαλαίων 

ποσά εκφρασµένα σε €      ΄Ιδιες  
Μετοχές 

     

                     

Υπόλοιπο κατά την 1η Ιανουαρίου 2012  8.178.804,40  12.065.697,42  (103.358,53)    (16.212,60)  6.166.309,13  (25.677.578,89)  613.660,93  50.129,44  663.790,37 

Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων την περίοδο 01/01 - 30/9/2012                   

Κέρδη / (ζηµίες) περιόδου µετά από φόρους  --  --  --    --  --  (4.523.253,22)  (4.523.253,22)  (9.015,95)  (4.532.269,17) 

Λοιπά συνολικά έσοδα                     --                     --  _(18.444,32)                            --                      -                       --  __(18.444,32)                      --         (18.444,32) 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα  --  --  (18.444,32)    --  --  (4.523.253,22)  (4.541.697,54)  (9.015,95)  (4.550.713,49) 

Σχηµατισµός αποθεµατικών από διάθεση κερδών  --  --  --    --  1.303,21  (1.303,21)  --  --  -- 

Υπόλοιπο καθαρής θέσης κατά την 30η Σεπτεµβρίου 2012  8.178.804,40  12.065.697,42  (121.802,85)    (16.212,60)  6.167.612,34  (30.202.135,32)  (3.928.036,61)  41.113,49  (3.886.923,12) 

                     

                     

Υπόλοιπο κατά την 1η Ιανουαρίου 2011  8.178.804,40  12.065.697,42  (97.303,28)    (8.072,94)  6.166.309,13  (19.980.719,30)  6.324.715,43  62.652,43  6.387.367,86 

Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων την περίοδο 01/01 - 30/9/2011                   

Κέρδη / (ζηµίες) περιόδου µετά από φόρους  --  --  --    --  --  (3.120.631,33)  (3.120.631,33)  (6.272,99)  (3.126.904,32) 

Λοιπά συνολικά έσοδα                     --                     --  _(10.042,40)                              --                      -                       --  __(10.042,40)                      --         (10.042,40) 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα  --  --  (10.042,40)    --  --  (3.120.631,33)  (3.130.673,73)  (6.272,99)  (3.136.946,72) 

Αγορά Ιδίων Μετοχών  --  --  --    (8.139,66)  --  --  (8.139,66)  --  (8.139,66) 

Υπόλοιπο καθαρής θέσης κατά την 30η Σεπτεµβρίου 2011  8.178.804,40  12.065.697,42  (107.345,68)    (16.212,60)  6.166.309,13  (23.101.350,63)  3.185.902,04  56.379,44  3.242.281,48 



 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ∆. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. 
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΕ:8349/06/Β/86/02 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
              

                                     Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ  Μετοχικό  ∆ιαφορά από έκδοση    Ίδιες Λοιπά  Αποτελέσµατα  Σύνολο 

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

Ιδίων 
κεφαλαίων 

              
Υπόλοιπο κατά την 1η Ιανουαρίου 2012   8.178.804,40   12.065.697,42     (16.212,60) 6.144.127,12  (25.496.888,58)   875.527,76 
Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων την περίοδο 01/01 – 30/9/2012             
Κέρδη / (ζηµίες) περιόδου µετά από φόρους                      --                              --    -- --  (4.359.508,81)  (4.359.508,81) 
Λοιπά συνολικά έσοδα                      --                      --                            --                     --                           --                            -- 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα                       --                      --    --                     --  (4.359.508,81)  (4.359.508,81) 
Αγορά Ιδίων Μετοχών  --  --    -- --  --  -- 
Υπόλοιπο καθαρής θέσης κατά την 30η  Σεπτεµβρίου 2012   8.178.804,40   12.065.697,42     (16.212,60) 6.144.127,12   (29.856.397,39)   (3.483.981,05) 
              
              
              
Υπόλοιπο κατά την 1η Ιανουαρίου 2011   8.178.804,40   12.065.697,42     (8.072,94)  6.144.127,12  (19.931.689,99) 6.448.866,01
Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων την περίοδο 01/01 – 30/9/2011           
Κέρδη / (ζηµίες) περιόδου µετά από φόρους                      --                              --   --  --  (3.084.512,75) (3.084.512,75)
Λοιπά συνολικά έσοδα                      --                      --                       --                             --                           --                           --
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα                       --                      --                       --    (3.084.512,75) (3.084.512,75)
Αγορά Ιδίων Μετοχών  --  --   (8.139,66)  --  -- (8.139,66)
Υπόλοιπο καθαρής θέσης κατά την 30η  Σεπτεµβρίου 2011   8.178.804,40   12.065.697,42     (16.212,60)   6.144.127,12   (23.016.202,74) 3.356.213,60
              



 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ∆. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. 
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Επιλεγµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις επί των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων 
 

      1. Γενικές πληροφορίες  
 

Η εταιρεία ΣΩΚΡΑΤΗΣ.∆.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. «YALCO» έχει συσταθεί στην Ελλάδα το 
1972 σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 ως Ανώνυµη Εταιρεία µε αριθµό µητρώου Α.Ε.: 
8349/06/Β/86/02. Έχει έδρα στον ∆ήµο ∆έλτα, Καλοχώρι, του Νοµού Θεσσαλονίκης, στην 
διεύθυνση 5ο χλµ Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης και η ηλεκτρονική της διεύθυνση είναι 
www.yalco.gr. 
Οι µετοχές της εταιρείας διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. 

 
Η εταιρεία δραστηριοποιείται στο χώρο του εισαγωγικού χονδρικού εµπορίου ειδών οικιακής 
χρήσης, µικρών ηλεκτρικών συσκευών, ειδών µαζικής εστίασης και στην παραγωγή αντικολλητικών 
σκευών οικιακής και επαγγελµατικής χρήσης, των επίτοιχων και ηµικεντρικών κλιµατιστικών 
µονάδων, στο χώρο της λιανικής ειδών οικιακής χρήσης και δώρων, τόσο µέσω ιδίων 
καταστηµάτων, όσο και µε το σύστηµα franchising. Επίσης δραστηριοποιείται µέσω των θυγατρικών 
της: 

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

(3 PL), αποθήκευσης, ανασυσκευασίας, διανοµών. 
 

2. Την S.C. YALCO ROMANIA SRL µε έδρα στην Ρουµανία, µετά την υπογραφή 
αποκλειστικής συνεργασίας µε την BLACK & DECKER HELLAS Α.Ε. για την εµπορία στην 
αγορά της Ρουµανίας των µικρών ηλεκτρικών εργαλείων, ειδών κήπου, µικρών ηλεκτρικών 
οικιακών συσκευών και επαγγελµατικών ηλεκτρικών εργαλείων, της BLACK & DECKER µε 
το Brand name DeWALT, καθώς και µε την εµπορία ειδών οικιακής χρήσης και ειδών 
επαγγελµατικού εξοπλισµού. 

 
 
 
 
Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου και της Εταιρείας εγκρίθηκαν κατά την 
συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου την 22/11/2012. 
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  Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες  
 
 
 

2. Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις του τρίτου τριµήνου 2012 (1/1 – 30/9/2012) έχουν 
επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.) και ειδικότερα σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 34 
περί ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων. 
 
Οι παρούσες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις θα πρέπει να αναγνωστούν σε συνδυασµό 
µε τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της 31 ∆εκεµβρίου 2011, περιόδου 1 Ιανουαρίου–31 
∆εκεµβρίου 2011, οι οποίες είναι πλήρεις οικονοµικές καταστάσεις, σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α.,  
περιέχουν αναλυτικά τις λογιστικές αρχές που ακολουθεί η Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από 
Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.  Οι οικονοµικές καταστάσεις βρίσκονται στη διάθεση των χρηστών 
στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.yalco.gr. 
 

3. Οι λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν κατά την σύνταξη των ενδιάµεσων οικονοµικών 
καταστάσεων του τρίτου τριµήνου που έληξε την 30η Σεπτεµβρίου 2012 είναι ίδιες µε αυτές 
που ακολουθήθηκαν κατά την σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 
που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2011. 
 
 

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

 Ε∆ΡΑ/ 
ΧΩΡΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΣΧΕΣΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

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

 
ΕΛΛΑ∆Α 

 
ΜΗΤΡΙΚΗ 

 

2. ROTA LOGISTICS A.E. ΕΛΛΑ∆Α 92,70% Άµεση 
3. S.C. YALCO ROMANIA SRL ΡΟΥΜΑΝΙΑ 100,00 % Άµεση 

 
 

Για όλες τις εταιρείες του Οµίλου για την ενοποίηση εφαρµόσθηκε η µέθοδος της ολικής 
ενοποίησης. 
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5. ∆ιαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα 

Ανάλυση µετρητών και αντίστοιχων µετρητών: 
 
    ποσά εκφρασµένα σε ευρώ 

            Ο Όµιλος               Η Εταιρεία 

30-09-2012 31-12-2011 30-09-2012 31-12-2011 

Ταµείο (σε µετρητά) 56.165.23 73.371,50 53.608,06 72.478,73 

Καταθέσεις σε τράπεζες 246.899.60 319.948,86 164.220,94 265.816,15 

Βραχυπρόθεσµες επενδύσεις  1.134.787,73 191.670,68 1.134.787,73 191.670,68 

Σύνολο διαθεσίµων και ταµιακών ισοδύναµων 1.437.852,56 584.991,04 1.352.616,73 529.965,56 

     

6. Λοιπές απαιτήσεις 
Η Εταιρεία διατηρεί απαίτηση από την εταιρεία Home City, που προέρχεται από την πώληση της 
πρώην θυγατρικής της εταιρείας YALCO Hungary KFT. Το συνολικό ύψος της απαίτησης 
ανέρχεται σε 1.539.333,63 ευρώ, εκ των οποίων κατά την 30.09.2012 1.455.369,77 ευρώ είναι 
ληξιπρόθεσµα. Σηµειώνεται ότι το σύνολο της απαίτησης καλύπτεται από πρώτη προσηµείωση 
επί ακινήτου 2.000.000,00€, η αξία του οποίου έχει καθοριστεί από ανεξάρτητο εκτιµητή σε ποσό 
σηµαντικά µεγαλύτερο της συνολικής απαίτησης.  

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

                  Ο Όµιλος                            Η Εταιρεία 
 1/1-30/09/2012 1/1-30/09/2011 1/1-30/09/2012 1/1-30/09/2011 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 2.147.229,50 1.982.315,10 2.045.172,36 1.887.334,13 
Ζηµία από παράγωγα χρηµατ. προϊόντα -- 16.164,42 -- 16.164,42 
Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εξόδων 2.147.229,50 1.998.479,52 2.045.172,36 1.903.498,55 

 
8. Έσοδα από επενδύσεις 

Τα έσοδα από επενδύσεις αναλύονται ως ακολούθως: 
 
ποσά εκφρασµένα σε ευρώ 
 

 Ο Όµιλος           Η Εταιρεία 
 1/1-30/09/2012 1/1-30/09/2011 1/1-30/09/2012    1/1-30/09/2011   

Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 2.762,75 3.400,77 2.762,75 3.386,87 
Έσοδα από χρηµατοοικονοµικά 
παράγωγα 

 
24.862,38 

 
-- 

 
24.862,38 

 
-- 

Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εσόδων 27.625,13 3.400,77 27.625,13 3.386,87 
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9. Βραχυπρόθεσµες χρηµατοδοτήσεις 

Οι βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 
 

ποσά εκφρασµένα σε ευρώ 
 
 Ο Όµιλος Η Εταιρεία 
 30-9-2012 31-12-2011 30-9-2012 31-12-2011 
∆άνεια Τραπεζών 35.806.328,87 14.025.092,69 34.102.442,94 12.321.165,01 
Factoring 215.403,48 277.060,97 215.403,48 277.060,97 
Μακροπρόθεσµα δάνεια πληρωτέα 
στην επόµενη χρήση 655.650,01 10.399.363,05 655.650,01 10.399.363,05 
Ληξιπρόθεσµα δάνεια -- 10.178.952,03 -- 10.178.952,03 
Σύνολο βραχυπρόθεσµων 
χρηµατοδοτήσεων 36.677.382,36 34.880.468,74 

 
34.973.496,43 33.176.541,06 

     
 
 

10. Μακροπρόθεσµα δάνεια 
Τα µακροπρόθεσµα δάνεια αναλύονται ως εξής : 
 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 30/9/2012 31/12/2011 30/9/2012 31/12/2011 
     
Οµολογιακά δάνεια 1.069.608,82 12.460.458,05 1.069.608,82 12.460.458,05 
∆άνεια τραπεζών 3.449.121,19 2.407.185,00 3.449.121,19 2.407.185,00 
Σύνολο µακροπρόθεσµων 
δανείων 4.518.730,01 14.867.643,05 4.518.730,01 14.867.643,05 
Μείον: Βραχυπρόθεσµο µέρος  655.650,01 10.399.363,05 655.650,01 10.399.363,05 
Υπόλοιπο µακροπρόθεσµων 
δανείων 3.863.080,00 4.468.280,00 3.863.080,00 4.468.280,00 

 
Η εταιρεία έχει εκδώσει κοινό οµολογιακό δάνειο ποσού 26.450.000,00€ πενταετούς 
διάρκειας, µε το οποίο έγινε αναχρηµατοδότηση των υφιστάµενων δανείων της εταιρείας. 
Σύµφωνα µε το άρθρο 1 παράγραφος 74 των ∆ΠΧΠ, λόγω της µη καταβολής κατά την 
ηµεροµηνία λήξης του συνόλου των τόκων του Κοινοπρακτικού δανείου ύψους 26.450 χιλ. 
ευρώ και παρά την αποδοχή από τις τράπεζες waiver για την µεταγενέστερη τµηµατική 
καταβολή των τόκων απαιτείται η απεικόνιση του εν λόγω δανείου ως βραχυπρόθεσµο. 
 

 
11. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 
Οι εταιρείες του Οµίλου δεν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές: 
 1. Η µητρική Εταιρεία για τις χρήσεις 2005-2010. 
 2. Η Εταιρεία ROTA LOGISTICS Α.Ε. από τη χρήση 2010. 
 3. Η Εταιρεία S.C. ROMANIA SRL από την χρήση 2007. 
 
Για την µητρική εταιρεία και την θυγατρική εταιρεία ROTA LOGISTICS ΑΕ για την χρήση 2011 
µε βάση το άρθρο 82 παρ.5 τουΝ.2238/94 και την ΠΟΛ.1159/2011 έχει εκδοθεί έκθεση 
φορολογικής συµµόρφωσης από τον Ορκωτό Ελεγκτή.  
 
Η µητρική εταιρεία έχει σχηµατίσει πρόβλεψη µέχρι 31-12-2010 ποσού 167.354,43 ευρώ, 
µε σκοπό να καλυφθεί το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων σε περίπτωση ελέγχου 
από τις φορολογικές αρχές, και η πρόβλεψη αυτή έχει επιβαρύνει τα αποτελέσµατα χρήσης. 
Το ποσό της πρόβλεψης εµφανίζεται στον ισολογισµό στις «Λοιπές µακροπρόθεσµες 
υποχρεώσεις». Για τις υπόλοιπες εταιρείες του Οµίλου δεν έχει σχηµατισθεί πρόβλεψη για 
τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις καθώς εκτιµάται ότι δεν θα υπάρξει επιβολή πρόσθετων 
φόρων. 
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13. Κέρδη ανά µετοχή  
Ο  υπολογισµός των βασικών κερδών ανά µετοχή βασίζεται στις ακόλουθες πληροφορίες: 
 
ποσά εκφρασµένα σε ευρώ 
 

 Ο Όµιλος   Η Εταιρεία 
 1/1-30/09/2012 1/1-30/09/2011 1/1-30/09/2012 1/1-30/09/2011 
Κέρδη χρήσεως µετά την 
φορολογία ως κατάσταση 
αποτελεσµάτων 

 
 

(4.523.253,22) 

 
 

(3.120.631,33) 

 
 

(4.359.508,81) 

 
 

(3.084.512,75) 
Μέσος σταθµισµένος αριθµός 
κοινών µετοχών για τους 
σκοπούς των βασικών κερδών 
ανά µετοχή 

 
 
 

13.163.909 

 
 
 

13.164.946 

 
 
 

13.163.909 

 
 
 

13.164.946 
Κέρδος ανά µετοχή (0,3436) (0,2370) (0,3312) (0,2343) 

 
 
14. Μετοχικό κεφάλαιο 

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

 
15. Επί των ακινήτων της εταιρείας υφίστανται εµπράγµατες εξασφαλίσεις ποσού 

26.000.000,00€ σε τράπεζες προς εξασφάλιση κοινού οµολογιακού δανείου που έχει 
εκδώσει η εταιρεία το οποίο την 30/9/2012 ανέρχεται στο ποσό των 26.450.000,00€.  

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

τον Όµιλο 41.241,26 ευρώ ενώ για την µητρική 38.357,54 ευρώ.  
Επίσης οι πωλήσεις των ενσώµατων πάγιων  στοιχείων είναι για τον Όµιλο 936,00 ευρώ 
αναπόσβεστης αξίας 6,25 ευρώ, ενώ για την µητρική Εταιρεία 936,00 ευρώ 
αναπόσβεστης αξίας 6,25 ευρώ. 

 
17. ∆εν υπάρχουν σηµαντικές επιδικίες ή υπό διαιτησία διαφορές και αποφάσεις δικαστικών 

ή διοικητικών οργάνων που να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή 
λειτουργία της Εταιρείας και του Οµίλου. 

 
18. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού την 30/9/2012 είναι για τον Όµιλο 221 και 

για την µητρική 189 άτοµα, ενώ την 30/9/2011 ήταν 250 και 225 αντίστοιχα.  
 
19. Η µητρική εταιρεία έχει στην κατοχή της ίδιες µετοχές τις οποίες απέκτησε από αγορά και 

που ανέρχονται στο ποσό των 50.250 µετοχών, συνολικού κόστους αγοράς 16.212,60€ 
οι οποίες αποκτήθηκαν την περίοδο 4/10/2010-1/6/2011. 
 

20. Εξαιτίας της συνεχιζόµενης οικονοµικής ύφεσης, που οδήγησε στον σηµαντικό 
περιορισµό της καταναλωτικής δαπάνης, επηρεάστηκε σοβαρά η λειτουργική κερδοφορία 
της εταιρείας µε αποτέλεσµα τα ίδια κεφάλαιά της να διαµορφωθούν αρνητικά. Η διοίκηση 
της εταιρείας προχώρησε άµεσα στην µείωση των λειτουργικών εξόδων της εταιρείας 
προκειµένου να περιορίσει τον αρνητικό αντίκτυπο της πτώσης των πωλήσεων.  
Παράλληλα και σε συνεννόηση και µε τις συνεργαζόµενες τράπεζες διαµορφώνει νέο 
επιχειρηµατικό πλάνο πενταετίας, που θα συµπεριλαµβάνει και την αναδιάρθρωση του 
δανεισµού ώστε το χρηµατοοικονοµικό κόστος να διαµορφώνεται σε οικονοµικά ανεκτά 
επίπεδα, και θα αποτυπώνει το σχεδιασµό επαναφοράς της εταιρείας στην κερδοφορία.  
Η εταιρεία θα προχωρήσει στην άµεση εφαρµογή του πλάνου συνεχίζοντας τον 
περαιτέρω περιορισµό των λειτουργικών της δαπανών, αλλά και στοχεύοντας στη 
σταδιακή αύξηση των πωλήσεων, µέσω δραστηριοποίησης σε νέους τοµείς και 
γεωγραφικές περιοχές. 
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21. Συναλλαγές µεταξύ συνδεδεµένων µερών  

Οι συναλλαγές µεταξύ της Εταιρείας και των θυγατρικών της έχουν απαλειφθεί κατά την 
ενοποίηση. 
Οι συναλλαγές της Εταιρείας προς και από συνδεδεµένα µέρη αναλύονται ως ακολούθως: 

 
 

            ποσά εκφρασµένα σε ευρώ 
 
                                                                                     Ο ΟΜΙΛΟΣ                         Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 30/9/2012 30/9/2011 30/9/2012 30/9/2011 
     
Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών     
προς Θυγατρικές --                 -- 179.428,63 311.938,44 
προς Λοιπά συνδεδεµένα µέρη                  --                 --                  --                  -- 
                  --                 -- 179.428,63 311.938,44 
Αγορές αγαθών και υπηρεσιών     
από Θυγατρικές --                 -- 59.015,08 74.743,66 
από Λοιπά συνδεδεµένα µέρη 2.660.438,55 138.100,00 2.660.438,55 138.100,00 
 2.660.438,55 138.100,00 2.719.453,63 212.843,66 
Απαιτήσεις     
από Θυγατρικές -- -- 386.380,91 1.096.397,82 
από Λοιπά συνδεδεµένα µέρη 87.406,87 253.569,60 87.406,87 253.569,60 
 87.406,87 253.569,60 473.787,78 1.349.967,42 
Υποχρεώσεις     
προς Θυγατρικές                 --                 -- 766.247,47 928.439,02 
προς Λοιπά συνδεδεµένα µέρη   416.499,09                 -- 416.499,09                    -- 
 416.499,09                 -- 1.182.746,56 928.439,02 
Συναλλαγές και αµοιβές 
διευθυντικών στελεχών και µέλη της 
διοίκησης 

 
519.779,87 

 
566.424.59 

 
407.506,14 

 
448.893.51 

Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη 
και µέλη της διοίκησης  

 
               -- 

 
                -- 

 
                 -- 

 
                 -- 

Υποχρεώσεις προς διευθυντικά 
στελέχη και µέλη της διοίκησης 

 
132.543,96 

 
 64.721,62 

 
83.074,55 

 
41.662,00 

 
 
 
Για τις πωλήσεις και αγορές µε τα συνδεδεµένα µέρη που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα 
εφαρµόζεται ισοδύναµη περίπου τιµολογιακή πολιτική µε τις συναλλαγές µε τα µη 
συνδεδεµένα µέρη. Σε περιπτώσεις όπου οι θυγατρικές εταιρείες εξωτερικού για αγορές 
εµπορευµάτων που δεν µπορούν να εξασφαλίσουν ίδιους µε την µητρική εταιρεία όρους 
τιµολογιακής και πιστοληπτικής πολιτικής, οι αγορές αυτές πραγµατοποιούνται από την 
µητρική εταιρεία και επανατιµολογούνται προς τις θυγατρικές στο κόστος αγοράς µε 
προσαύξηση 10% περίπου για κάλυψη του άµεσου κόστους. 
 
Οι ενδοοµιλικές συναλλαγές δηµιουργούν απαιτήσεις για την µητρική εταιρεία µε ανάλογο 
χρηµατοοικονοµικό κόστος, το οποίο µεσοπρόθεσµα θα µειώνεται ανάλογα µε την 
ανάπτυξη των εργασιών και τη βελτίωση των ταµειακών ροών των θυγατρικών εταιρειών .   

 
Η µητρική Εταιρεία έχει δώσει εγγυήσεις προς τρίτους για λογαριασµό της θυγατρικής 
εταιρείας S.C. ROMANIA SRL ποσού 2.000.000,00 ευρώ και για λογαριασµό της θυγατρικής 
ROTA LOGISTICS ΑΕ ποσού 200.000,00 ευρώ. 
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22. Πληροφορίες κατά τοµέα. 
 
Η ∆ιοίκηση του Οµίλου παρακολουθεί και λαµβάνει τις αποφάσεις της σύµφωνα µε τους 
τοµείς δραστηριότητας που έχει  καθορίσει µε βάση τη νοµική του διάρθρωση. 
Χρησιµοποιώντας τα ποσοτικά κριτήρια, ορίστηκαν ως τοµείς δραστηριότητας η ΣΩΚΡΑΤΗΣ 
∆. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. και η θυγατρική S.C. YALCO ROMANIA SRL που 
αναφέρονται χωριστά στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι πληροφορίες των τοµέων 
δραστηριότητας που δεν αποτελούν ξεχωριστούς τοµείς για αναφορά, συγκεντρώνονται στην 
κατηγορία «Λοιπά». Οι λογιστικές πολιτικές των τοµέων δραστηριότητας είναι ίδιες µε εκείνες 
που ακολουθούνται κατά την σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων. Η ∆ιοίκηση αξιολογεί 
την επίδοση των τοµέων δραστηριότητας, βασιζόµενη στα µικτά κέρδη, στα λειτουργικά 
κέρδη, στα χρηµατοδοτικά αποτελέσµατα και στα κέρδη προ φόρων. 
Οι πληροφορίες αναφορικά µε τους τοµείς δραστηριότητας και η συµφωνία µε τα ενοποιηµένα 
στοιχεία του Οµίλου έχουν ως εξής: 
  

 
 
Περιόδου 1/1-30/9/2012 
 

     ποσά εκφρασµένα σε ευρώ 
 

 
 ΣΩΚΡΑΤΗΣ ∆. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
& ΥΙΟΣ Α.Ε. 

S.C. YALCO 
ROMANIA SRL 

Λοιπά Απαλείψεις Ενοποιηµένα 

Πωλήσεις σε τρίτους 18.242.523,67 3.380.948,09 217.889,38   
Εσωτερικές πωλήσεις 131.428,63     59.015,08                         -- (190.443,71)  
Σύνολο 18.373.952,30 3.439.963,17 217.889,38 (190.443,71) 21.841.361,14 
      
Μικτό κέρδος 6.095.001,86 1.212.661,27 12.694,88 (40.800,00) 7.361.158,01 
Λειτουργικά κέρδη(ζηµίες) (2.257.938,68) 35.847,88 (108.114,81)  (2.330.205,61) 
Χρηµατοδοτικά έσοδα(έξοδα) (2.017.547,23) (85.102,04) (16.955,10)                         -- (2.119.604,37) 
Κέρδη / (ζηµίες) προ 
φόρων 

 
(4.275.485,91) 

 
(49.254,16) 

 
(125.069,91) 

                   
   -- 

 
(4.449.809,98) 

      
Σύνολο Ενεργητικού 47.941.573,22 2.996.002,81 1.004.470,66 (2.462.209,55) 49.479.837,14 
Σύνολο Υποχρεώσεων 51.425.554,27 2.652.562,21 441.272,16 (1.152.628,38) 53.366.760,26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ∆. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. 
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΕ:8349/06/Β/86/02 
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Περιόδου 1/1-30/9/2011 
 

     ποσά εκφρασµένα σε ευρώ 
 

 
 ΣΩΚΡΑΤΗΣ ∆. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
& ΥΙΟΣ Α.Ε. 

S.C. YALCO 
ROMANIA SRL 

Λοιπά Απαλείψεις Ενοποιηµένα 

Πωλήσεις σε τρίτους 24.778.531,55 4.121.710,83 52.008,13   
Εσωτερικές πωλήσεις     298.177,62     13.800,33 60.943,33 (372.921,28)  
Σύνολο 25.076.709,17 4.135.511,16 112.951,46 (372.921,28) 28.952.250,51 
      
Μικτό κέρδος 9.269.644,29 1.450.512,07 (68.882,82) (59.887,91) 10.711.161,45 
Λειτουργικά κέρδη(ζηµίες) (1.099.341,76) 126.043,29 (75.304,15)  (1.048.602,62) 
Χρηµατοδοτικά έσοδα(έξοδα) (1.900.111,68) (82.503,52) (12.463,55)                       -- (1.995.078,75) 
Κέρδη / (ζηµίες) προ 
φόρων 

 
(2.999.453,44) 

 
43.539,77 

 
(87.767,70) 

                   
   -- 

 
(3.043.681,37) 

      
Σύνολο Ενεργητικού 55.868.177,01 4.428.773,72 1.086.772,24 (3.375.925,08) 58.007.797,89 
Σύνολο Υποχρεώσεων 52.511.963,41 4.005.445,86 314.451,05 (2.066.343,91) 54.765.516,41 

 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
 

 
 

 

 
 

 

∆. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΑΤ. ΑΗ 582847 

Σ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΑΤ. ΑK 031283 

 
 
 
 
 
 
 

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆/ΝΤΗΣ Ο ∆/ΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
 

 
 
 

 

  
ΗΛ. ΜΑΛΑΝ∆ΡΗΣ 

ΑΤ. ΑΕ 123166 
Θ. ΦΥΤΙΛΗΣ 

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


