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ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
περιόδου 

1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2013 
 
 

Σύµφωνα µε  
 

το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 
 
 
 
 
 

Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
της «ΣΩΚΡΑΤΗΣ ∆. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε.» την 26/08/2013 και έχουν αναρτηθεί στο 
διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.yalco.gr. 
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∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

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

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

α) οι εξαµηνιαίες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας 
«ΣΩΚΡΑΤΗΣ ∆.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. - YALCO» για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2013 
έως την 30η Ιουνίου 2013, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε τα ισχύοντα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και 
του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα χρήσης του Οµίλου και της Εταιρείας καθώς 
και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση εκλαµβανοµένων ως σύνολο, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5 του ν. 3556/2007. 

 

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

Θεσσαλονίκη, 26 Αυγούστου 2013 
 
 

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

ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 
 

 
Η εξαµηνιαία έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αναφέρεται στη χρονική περίοδο 1 Ιανουαρίου – 
30 Ιουνίου 2013 και έχει συνταχθεί σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Ν.3556/2007 και τις 
εκδοθείσες αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 
Ακολουθούν οι επιµέρους ενότητες της έκθεσης: 
 
1. Εξέλιξη – Μεταβολές Οικονοµικών Μεγεθών 
 

Κατά την περίοδο 1/1-30/6/2013 τα µεγέθη του Οµίλου και της Εταιρείας παρουσίασαν τις πιο 
κάτω µεταβολές σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο 1/1-30/6/2012. 
 
ΟΜΙΛΟΣ 
(000 €) 1/1-30/6/2013 1/1-30/6/2012 Μεταβολή % 
Πωλήσεις 13.452 14.908 -9,77 
Μικτά Κέρδη 4.586 5.176 -11,40 
EBITDA (377) (888) 57,55 
Κέρδη (Ζηµιές) προ φόρων (2.360) (3.044) 22,47 
Κέρδη (Ζηµιές) µετά από φόρους  (2.656) (3.107) 14,52 

 
 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
(000 €) 1/1-30/6/2013 1/1-30/6/2012 Μεταβολή % 

Πωλήσεις 11.220 12.414 -9,62 
Μικτά Κέρδη 3.779 4.230 -10,66 
EBITDA (512) (936) 45,30 
Κέρδη (Ζηµίες) προ φόρων (2.398) (3.002) 20,12 
Κέρδη (Ζηµίες) µετά από φόρους  (2.680) (3.067) 12,62 

 
α)    Πωλήσεις 
Παρά τη συνεχιζόµενη ύφεση η εταιρεία κατάφερε να συγκρατήσει την πτώση των πωλήσεων, 
αναπτύσσοντας το δίκτυο της στα κανάλια των εξαγωγών και επαγγελµατικού εξοπλισµού. Η µικρή 
πτώση τόσο σε επίπεδο Οµίλου, µείωση 9,77% σε € 13.452 χιλ., όσο και σε επίπεδο εταιρείας, 
µείωση 9,62% σε € 11.220 χιλ. οφείλεται στην περιορισµένη ρευστότητα της εταιρείας και της 
αγοράς γενικότερα. Εκτιµάται ότι θα συνεχιστεί η τάση σταθεροποίησης των πωλήσεων βοηθώντας 
στην διαµόρφωση των συνολικών ετήσιων πωλήσεων κοντά στα επίπεδα του 2012. 
 
β)    Λειτουργικές ∆απάνες 
Παρά την περαιτέρω, µικρή, µείωση των πωλήσεων και τον περιορισµό του µικτού κέρδους, η 
διοίκηση του Οµίλου περιορίζοντας σηµαντικά τις λειτουργικές δαπάνες της εταιρείας περιόρισε τις 
λειτουργικές ζηµιές. Τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης περιορίστηκαν κατά 17% σε επίπεδο εταιρείας 
και 18,2% σε επίπεδο οµίλου. Οι µειώσεις θα ήταν µεγαλύτερες αν αφαιρεθούν τα κόστη 
υλοποίησης της αναδιοργάνωσης. 
 
γ)   Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα 
Η εταιρεία προχώρησε σε αναδιάρθρωση του δανεισµού της µειώνοντας σηµαντικά το κόστος 
αυτού. 
 
δ)   Αποτελέσµατα 
Ο περιορισµός των δαπανών, η αναδιοργάνωση των δανείων, αλλά και οι προσπάθειες της 
εταιρείας για ανάπτυξη στο εξωτερικό δεν ήταν επαρκή για να αντισταθµίσουν το σηµαντικά 
αρνητικό αντίκτυπο της ελληνικής αγοράς. Οι ζηµίες της εταιρείας διαµορφώθηκαν σε € 2.656 χιλ. σε 
επίπεδο Οµίλου και € 2.680 χιλ. σε επίπεδο εταιρείας έναντι € 3.107 χιλ και € 3.067 χιλ το 2012. 
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2.    Σηµαντικά Γεγονότα 

 
Τα σηµαντικότερα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 2013 ήταν : 
- Ο σηµαντικός περιορισµός λειτουργικών δαπανών για άλλη µία χρήση 
- Ο περαιτέρω εξορθολογισµός του δικτύου λιανικής των καταστηµάτων Habitat και Ιωνία 
- Σηµαντική ανάπτυξη των εξαγωγών  
- Η περαιτέρω ανάπτυξη της θυγατρικής εταιρεία YALCO Romania 
 
3. Προβλεπόµενη Πορεία και Εξέλιξη για το Β’ εξάµηνο της χρήσης 2013  

 
Στη δύσκολη οικονοµική συγκυρία τόσο στην Ελλάδα αλλά και στις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες, 
η διοίκηση της εταιρείας θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αναστροφή των αρνητικών 
αποτελεσµάτων. 
Με κύριους άξονες τον συνεχή περιορισµό του λειτουργικού της κόστους, την βελτίωση της 
παραγωγικότητας και την ενίσχυση της εξωστρέφειας της, η εταιρεία θα επιδιώξει την βελτίωση των 
αποτελεσµάτων της τόσο στην Ελλάδα όσο και σε επίπεδο Οµίλου. 
Στους εναποµείναντες µήνες του 2013 η εταιρεία θα επιδιώξει την υλοποίηση κάθε ενέργειας που 
θα επιφέρει ενίσχυση των πωλήσεων της ή θα θέτει βάσεις για την µελλοντική της ανάπτυξη. 
 
4. Κίνδυνοι και Αβεβαιότητες 
 
α) Κίνδυνος Αγορών 

 
Οι εταιρείες του Οµίλου διατηρούν ανά τον κόσµο εκτεταµένο κατάλογο προµηθευτών και κανείς εξ 
αυτών δεν συµµετέχει στο συνολικό κύκλο εργασιών µε ποσοστό µεγαλύτερο του 10%. 
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. 
 
β) Πιστωτικός Κίνδυνος 

 
Ο Όµιλος και η Εταιρεία δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο στην χονδρική πώληση και λιγότερο 
στη λιανική. Συνεπώς πιθανός πιστωτικός κίνδυνος αφορά αδυναµία εκπλήρωσης υποχρεώσεων 
πελατών χονδρικής. Για τον περιορισµό του κινδύνου ο Όµιλος διαθέτει οργανωµένο τµήµα 
Πιστωτικού Ελέγχου το οποίο αξιοποιεί µε συστηµατικό τρόπο την παρεχόµενη πληροφόρηση από 
το µηχανογραφικό σύστηµα, σχετικά µε το µέγεθος και τη χρονική έκταση των πιστώσεων αλλά και 
κάθε διαθέσιµο µέσο έγκαιρης και έγκυρης πληροφόρησης που αφορά την οικονοµική κατάσταση 
των πελατών του Οµίλου και παρεµβαίνει µε άµεση πληροφόρηση προς τη ∆ιοίκηση. Παράλληλα 
µε τα παραπάνω, οι εταιρείες του Οµίλου αξιολογώντας και σταθµίζοντας τους υφιστάµενους 
κινδύνους σχηµατίζουν κάθε χρόνο σχετική πρόβλεψη που επιβαρύνει τα αποτελέσµατα της 
χρήσης. 

 
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. 
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δ) Κίνδυνος Ρευστότητας 
Η οικονοµική κρίση έχει αλλάξει τη συµπεριφορά όχι µόνο των καταναλωτών αλλά και του 
τραπεζικού συστήµατος που πλέον εισάγει  νέες διαδικασίες που αυξάνουν τη πολυπλοκότητα των 
υπηρεσιών ταυτόχρονα αυξάνοντας και το κόστος της παρεχόµενης ρευστότητας. Η Εταιρεία 
ολοκλήρωσε την έκδοση και κάλυψη κοινού οµολογιακού δανείου εξασφαλίζοντας βελτίωση του 
κόστους δανεισµού της. Παράλληλα πραγµατοποιούνται ενέργειες αυστηρού ελέγχου του 
χρησιµοποιούµενου κεφαλαίου κίνησης, µε στόχο τη σταδιακή του µείωση. Μέσω της βελτίωσης 
των αποτελεσµάτων και του περιορισµού του χρησιµοποιούµενου κεφαλαίου κίνησης η εταιρεία 
στοχεύει στον περιορισµό των δανειακών της κεφαλαίων και στην µείωση του κόστους 
χρηµατοδότησης. 

 
ε) Συναλλαγµατικός Κίνδυνος 
Οι εταιρείες του Οµίλου είναι εκτεθειµένες σε συναλλαγµατικό κίνδυνο για τις αγορές τους σε 
νοµίσµατα διαφορετικά των τοπικών νοµισµάτων που τιµολογούν τις πωλήσεις τους. 
Ιδιαιτέρως η θυγατρική εταιρεία στη Ρουµανία δραστηριοποιείται  σε ένα περιβάλλον έντονης 
συναλλαγµατικής αστάθειας. Τα µέτρα που λαµβάνονται από τις ∆ιοικήσεις των Κεντρικών 
Τραπεζών και από τις Κυβερνήσεις των χωρών αυτών σε συνεργασία µε διεθνείς οργανισµούς, 
αναµένεται να εξοµαλύνουν και την αγορά συναλλάγµατος σε βάθος χρόνου. 
Περίπου το 50% των συνολικών αγορών πραγµατοποιείται σε ξένο νόµισµα. Η ∆ιοίκηση 
παρακολουθεί από πολύ κοντά την εξέλιξη των συναλλαγµατικών ισοτιµιών και κατά καιρούς 
πραγµατοποιεί προαγορές συναλλάγµατος («κλειδώνοντας» το κόστος αγοράς), ή και 
αναπροσαρµόζοντας την τιµολογιακή της πολιτική σε περιόδους έντονων διακυµάνσεων 
περιορίζοντας µε τα µέσα αυτά τον συναλλαγµατικό κίνδυνο. 

 
 
 
 
 

Θεσσαλονίκη, 26/08/2013 
Ο Πρόεδρος ∆.Σ. 

 
 
 
 
 

∆ηµήτριος Κωνσταντίνου 
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Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάµεσης Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ∆. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. 
 
Εισαγωγή 
Επισκοπήσαµε τις συνηµµένες συνοπτικές εταιρικές και ενοποιηµένες καταστάσεις 
χρηµατοοικονοµικής θέσης της ΣΩΚΡΑΤΗΣ ∆. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. (η Εταιρεία) και των 
θυγατρικών αυτής (ο Όµιλος) της 30ης Ιουνίου 2013, τις σχετικές εταιρικές και ενοποιηµένες 
συνοπτικές καταστάσεις αποτελεσµάτων 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 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 συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση δεν έχει 
καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 34. 
 
Θέµατα Έµφασης 
Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς το συµπέρασµα της διενεργηθείσας επισκόπησης, 
εφιστούµε την προσοχή σας στα ακόλουθα θέµατα: 
 
1) Λόγω των συσσωρευµένων ζηµιών, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας όπως 
εµφανίζονται στην εταιρική κατάσταση οικονοµικής θέσης της 30ης

Ιουνίου 2013 είναι κατώτερο του 
1/10 του µετοχικού κεφαλαίου και κατά συνέπεια συντρέχει λόγος εφαρµογής των άρθρων 47 και 48 
παρ.1γ του Ν. 2190/1920.  
2) Στη Σηµείωση 11 επί των συνηµµένων συνοπτικών Οικονοµικών Καταστάσεων που 
αναφέρεται ότι οι ληξιπρόθεσµοι τόκοι και το κεφάλαιο του οµολογιακού και του µακροπρόθεσµου 
δανεισµού ανέρχονται σε Ευρώ 1.693 χιλ. περίπου  µε αποτέλεσµα την µεταφορά των δανείων  
συνολικού ποσού Ευρώ 26 εκατ. περίπου στα βραχυπρόθεσµα δάνεια και το σύνολο των 
κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων  να υπολείπεται του συνόλου των βραχυπρόθεσµων 
υποχρεώσεων κατά ποσό Ευρώ 22,5 εκατ. περίπου. Επίσης η Εταιρεία δεν έχει τηρήσει 
συγκεκριµένους όρους των ανωτέρω δανείων.Μέχρι την ηµεροµηνία της επισκόπησης µας η 
Εταιρεία δεν έχει λάβει για τα ανωτέρω θέµατα γραπτές διαβεβαιώσεις από τις Τράπεζες για την 
παράταση του χρόνου αποπληρωµής των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων ποσών Ευρώ 1.693 χιλ. 
περίπου καθώς και για την παρέκκλιση εφαρµογής των δανειακών ορών. 
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3) Στη Σηµείωση 5 επί των συνηµµένων συνοπτικών Οικονοµικών Καταστάσεων που 
αναφέρεται ότι η Εταιρεία έχει καταρτίσει πλάνο πενταετίας το οποίο έχει υποβάλλει στις 
συνεργαζόµενες τράπεζες, συνοδευόµενο από την πρόταση αναδιάρθρωσης του Οµίλου 
λειτουργικά, αλλά και της συνολικής µορφής χρηµατοδότησής του. 
 
Τα ανωτέρω θέµατα υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας που ενδεχοµένως 
εγείρουν σηµαντική αµφιβολία σχετικά µε την ικανότητα της Εταιρείας και του Οµίλου να συνεχίσουν 
την δραστηριότητά τους. 
 
 
 
 
 
 
 

Αθήνα, 26 Αυγούστου 2013 
 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
 
 

Εµµανουήλ Α. Πηλείδης 
ΑΜ  ΣΟΕΛ: 12021 

Deloitte. 
Χατζηπαύλου, Σοφιανός &Καµπάνης Α.Ε. 

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 
 
 

περιόδου 
1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2013 

 
 

Σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 
 

(∆ΛΠ 34) 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 30ης IOYNIOY 2013 
 

ποσά εκφρασµένα σε € 
 

 ΣΗΜ                        Ο ΟΜΙΛΟΣ                                            Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
         
  30/6/2013  31/12/2012  30/6/2013  31/12/2012 
         
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚ0         
         
Υλικά πάγια στοιχεία  17.145.791,66  17.796.330,95  15.610.669,61  16.221.329,35 

Ακίνητα για επένδυση  --  --  1.429.036,92  1.456.888,60 

Άϋλα στοιχεία  49.270,75  59.663,84  49.075,24  59.663,62 

Συµµετοχές σε θυγατρικές   --  --  759.482,79  759.482,79 
Λοιπές µακρ/σµες απαιτήσεις  162.028,03     179.150,48       156.480,42  173.588,42 

Σύνολο παγίου ενεργητικού  17.357.090.44  18.035.145,27  18.004.744,98  18.670.952,78 

Αποθέµατα  7.200.294,21  9.195.001,02  5.629.318,70  7.856.325,94 

Απαιτήσεις από πελάτες  16.035.563,63  15.595.989,58  14.419.795,16  14.086.694,17 

Λοιπές απαιτήσεις  2.438.505,63  2.257.847,63  2.459.386,18  2.237,142,18 

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα  --  --  --  -- 

∆ιαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα 7   1.246.106,88  2.298.443,03  1.231.461,27  2.089.970,27 

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών 
στοιχείων 

  
26.920.470,15 

  
29.347.281,26 

  
23.739.961,31 

  
26.270.132,56 

         

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  44.277.560,59  47.382.426,53  41.744.706,29  44.941.085,34 

         

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

        

Μετοχικό κεφάλαιο  15 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   6.032.641,32  6.035.585,17  6.127.914,52  6.127.914,52 

Κέρδη / (ζηµίες) εις νέο   (34.666.965,36)  (32.016.857,45)  (34.911.518,16) (32.231.687,47) 

Ίδια κεφάλαια µετόχων µητρικής  (8.389.822,22)  (5.736.770,46)  (8.539.101,82)  (5.859.271,13) 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας  30.175,35  36.362,30                       --                      -- 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α)  (8.359.646,87)  (5.700.408,16)  (8.539.101,82)  (5.859.271,13) 

         

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ         

Μακροπρόθεσµα δάνεια  12 --  1.988.120,00  --  1.988.120,00 

Αναβαλλόµενοι φόροι  683.879,73  395.524,03  676.193,70  394.603,66 

Προβλέψεις για αποζηµιώσεις προσωπικού  867.512,45  898.595,76  867.512,45  867.512,45 

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις     2.516.475,50  2.538.574,34  2.486.419,11   2.503.231,74 

Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων  4.067.867,68  5.820.814,13  4.030.125,26  5.753.467,85 

         

Βραχυπρόθεσµες χρηµατοδοτήσεις 11 40.958.543,49  38.290.027,70  39.251.791,15  36.590.007,64 

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα  --  16.789,09  --  16.789,09 

Υποχρεώσεις προς προµηθευτές   4.840.578,01  7.143.855,75  4.467.398,47  6.818.603,14 

Υποχρεώσεις για τρέχουσα φορολογία              7,754,29  --  --  -- 

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις    2.762,463,99  1.811.348,02  2.534.493,23   1.621.488,75 

Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων  48,569,339,78  47.262.020,56  46.253.682,85  45.046.888,62 

Σύνολο υποχρεώσεων (β)  52,637,207,46  53.082.834,69  50.283.808,11  50.800.356,47 

         
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α+β) 

  
44.277.560,59 

  
47.382.426,53 

  
41.744.706,29 

  
44.941.085,34 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 30η 

ΙΟΥΝΙΟΥ2013) 
 
ποσά εκφρασµένα σε € 

   
                                                                  Ο ΟΜΙΛΟΣ        

  
ΣΗΜ 

Τρέχουσα 
περίοδος 

 Συγκρίσιµη 
περίοδος 

 Τρέχον  
τρίµηνο 

 Συγκρίσιµο 
τρίµηνο 

  1/1 -30/6/2013  1/1 – 30/6/2012  1/4 – 30/6/2013  1/4 – 30/6/2012 
         
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)  13.451.774,44  14.908.458,11  7.458.343,01  8.312.989,94 
Κόστος πωλήσεων  (8.865.292,61)  (9.732.410,77)  (4.772.361,23)  (5.637.764,74) 
Μικτό κέρδος /(Ζηµίες)  4.586.481,83  5.176.047,34  2.685.981,78  2.675.225,20 
Άλλα έσοδα  217.704,94  321.118,08  143.245,07  122.650,39 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  (1.470.682,10)  (1.767.369,79)  (785.940,28)  (901.715,24) 
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως  (4.335.270,03)  (4.971.492,77)  (2.141.399,85)  (2.416.973,61) 
Άλλα έξοδα εκµετάλλευσης       (66.274,97)      (338.420,38)      (56.095,89)      (179.690,05) 
Λειτουργικά κέρδη/(Ζηµίες)  (1.068.040,33)  (1.580.117,52)  (154.209,17)  (700.503,31) 
Έσοδα από επενδύσεις 10 6.082,74  15.779,90  5.300,73  15.318,80 
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 9 (1.298.105,18)  (1.479.506,01)  (682.292,15)  (587.129,94) 
Κέρδη /(Ζηµίες) προ φόρων  (2.360.062,77)  (3.043.843,63)  (831.200,59)  (1.272.314,45) 
Μείον Φόροι       (296.232,09)       (63.382,33)  (37.235,95)  (55.356,62) 
Κέρδη / (Ζηµίες) µετά από φόρους   (2.656.294,86)  (3.107.225,96)  (868.436,54)  (1.327.671,07) 
         
Κατανέµεται σε:         
Μετόχους µητρικής εταιρείας  (2.650.107,91)  (3.105.859,32)  (864.149,41)  (1.326.791,33) 
∆ικαιώµατα µειοψηφίας         (6.186,95)         (1.366,64)        (4.287,13)        (879,74) 

  (2.656.294,86)  (3.107.225,96)  (868.436,54)  (1.327.671,07) 
 
 

Κέρδη µετά από φόρους ανά 
µετοχή – βασικά σε € 

 
14 

 
(0,2013) 

  
(0,2359) 

  
(0,0656) 

  
(0,1008) 

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

  
 
 

(377.354,92) 

  
 
 

(887.540,70) 

  
 
 

200.777,03 

  
 
 

(358.137,32) 
 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013) 
 

ποσά εκφρασµένα σε €                                              Ο ΟΜΙΛΟΣ                        
 

  Τρέχουσα 
περίοδος 

 Συγκρίσιµη 
περίοδος 

 Τρέχον  
τρίµηνο 

 Συγκρίσιµο 
τρίµηνο 

  1/1 -30/6/2013  1/1 – 30/6/2012  1/4 – 30/6/2013  1/4 – 30/6/2012 
         
Κέρδη / (Ζηµίες) µετά από φόρους   (2.656.294,86)  (3.107.225,96)  (868.436,54)  (1.327.671.07) 
Συναλλαγµατικές διαφορές 
µετατροπής ισολογ. θυγατρικών 
εξωτερικού  

  
 

_(2.943,85) 

  
 

_(11.580,95) 

  
 

(8.863,18) 

  
 

(6.347.45) 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
περιόδου 

  
(2.659.238,71) 

  
(3.118.806,91) 

  
(877.299,72) 

  
(1.334.018.52) 

 
Κατανέµεται σε:         

Μετόχους µητρικής εταιρείας  (2.653.051,76)  (3.117.440,27)   (873.012,59)  (1.333.138.78) 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας        (6.186,95)        (1.366,64)             (4.287,13)             (879,74) 
  (2.659.238,71)  (3.118.806,91)  (877.299,72)    (1.334.018.52) 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013) 
 
ποσά εκφρασµένα σε € 

   
                                                                   Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

  
ΣΗΜ 

Τρέχουσα 
περίοδος 

 Συγκρίσιµη 
περίοδος 

 Τρέχον  
τρίµηνο 

 Συγκρίσιµο 
τρίµηνο 

  1/1 -30/6/2013  1/1 – 30/6/2012  1/4 – 30/6/2013  1/4 – 30/6/2012 
         
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)  11.219.850,12  12.413.928,92  6.175.537,34  7.001.524,19 
Κόστος πωλήσεων  (7.440.657,52)  (8.183.498,58)  (3.968.311,24)  (4.859.526,64) 
Μικτό κέρδος /(Ζηµίες)  3.779.192,60  4.230.430,34  2.207.226,10  2.141.997,55 
Άλλα έσοδα  120.205,12  326.921,51  69.234,61  119.543,56 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  (1.319.826,96)  (1.648.303,73)  (684.736,43)  (845.526,07) 
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως  (3.710.283,72)  (4.256.883,21)  (1.795.982,63)  (2.029.061,38) 
Άλλα έξοδα εκµετάλλευσης       (39.336,62)      (259.287,20)      (29.169,40)      (135.971,04) 
Λειτουργικά κέρδη/(Ζηµίες)  (1.170.049,58)  (1.607.122,29)  (233.427,75)  (749.017,38) 
Έσοδα από επενδύσεις 10 6.065,62  15.779,90  5.298,69  15.318,80 
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 9 (1.234.256,69)  (1.410.968,34)  (649.201,22)  (553.492,53) 
Κέρδη /(Ζηµίες) προ φόρων  (2.398.240,58)  (3.002.310,73)  (877.330,28)  (1.287.191,11) 
Μείον Φόροι       (281.590,04)       (64.808,93)       (23.778,84)       (56.047,13) 
Κέρδη / (Ζηµίες) µετά από φόρους   (2.679.830,69)  (3.067.119,66)  (901.109,12)  (1.343.238,24) 
         
Κατανέµεται σε:         
Μετόχους µητρικής εταιρείας  (2.679.830.69)  (3.067.119.66)  (901.109,12)  (1.343.238,24) 
∆ικαιώµατα µειοψηφίας                       --                       --                       --                       -- 

  (2.679.830.69)  (3.067.119,66)  (901.109,12)  (1.343.238,24) 
 
 

Κέρδη µετά από φόρους ανά 
µετοχή – βασικά σε € 

 
14 

 
(0,2036) 

  
(0,2330) 

  
(0,0685) 

  
(0,1020) 

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

  
 
 

(511.939,13) 

  
 
 

(936.458,70) 

  
 
 

95.627,47 

  
 
 

(417.389,21) 
 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013) 
 

ποσά εκφρασµένα σε €                                             Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
 

  Τρέχουσα 
περίοδος 

 Συγκρίσιµη 
περίοδος 

 Τρέχον  
τρίµηνο 

 Συγκρίσιµο 
τρίµηνο 

  1/1 -30/6/2013  1/1 – 30/6/2012  1/4 – 30/6/2013  1/4 – 30/6/2012 
         
Κέρδη / (Ζηµίες) µετά από φόρους   (2.679.830,69)  (3.067.119,66)  (901.109,12)  (1.343.238,24) 
Συναλλαγµατικές διαφορές 
µετατροπής ισολογ. θυγατρικών 
εξωτερικού  

  
 

                       -- 

  
 

                       -- 

  
 

                   -- 

  
 

                   -- 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
περιόδου 

  
(2.679.830,69) 

  
(3.067.119,66) 

  
(901.109,12) 

  
(1.343.238,24) 

 
Κατανέµεται σε:         

Μετόχους µητρικής εταιρείας  (2.679.830.69)  (3.067.119.66)   (901.109,21)  (1.343.238,24)  

∆ικαιώµατα µειοψηφίας                        --                        --                     --                     --  
  (2.679.830,69)  (3.067.119,66)  (901.109,12)    (1.343.238,24)    
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 30η 

ΙΟΥΝΙΟΥ2013) 
 
ποσά εκφρασµένα σε €       Ο ΟΜΙΛΟΣ                         Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

   1/1-30/6/2013  1/1-30/6/2012 1/1-30/6/2013  1/1-30/6/2012

Λειτουργικές δραστηριότητες        

Ζηµίες προ φόρων  (2.360.062,79)  (3.043.843,63) (2.398.240,65)  (3.002.310,73)

Πλέον / µείον προσαρµογές για:        

Αποσβέσεις  693.123,53  714.802,19 674.923,08  687.540,16

Προβλέψεις  338.812,94  690.274,69 375.182,46  689.427,11

Συναλλαγµατικές διαφορές  0,00  58.972,60 0,00  (7.117,79)

Αποτελέσµατα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζηµίες) επενδυτικής δραστηριότητας  (1.429,22)  (2.364,25) (1.412,10)  (2.364,25)

(Κέρδη) / Ζηµία από χρηµατοοικονοµικά παράγωγα  (4.653,52)  (14.047,40) (4.653,52)  (14.047,40)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  1.298.105,18  1.479.506,01 1.234.256,69  1.410.968,34

   (36.103,88)  (116.699,79)  (119.944,04)   (237.904,56)
Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης 
ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες 

 

      

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων  1.986.955,44  (5.611,86) 2.227.007,24  (169.833,39)

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων  (852.482,38)  (100.862,63) (780.603,99)  477.827,61

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)  (1.507.021,71)  1.298.492,07 (1.598.389,41)  892.616,97

Μείον:        

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα  503.052,88  1.066.595,23 439.204,39  998.057,56

Καταβεβληµένοι φόροι                    --                    --                   --                    --

   (875.601,53)  125.422,35 (591.190,55)  202.553,63

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (911.705,41)  8.722,56 (711.134,59)  (35.350,93)

         

Επενδυτικές δραστηριότητες       

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (36.399,54)  (38.413,08) (29.900,78)  (35.921,14)

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων  4.077,50  636,00 4.077,50  636,00

Τόκοι εισπραχθέντες  6.082,74         1.732,50 6.065,62         1.732,50

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (26.239,30)  (36.044,58) (19.757,66)  (33.552,64)

      

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες     

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια  0,00  716.911,27 0,00  716.984,40

Εξοφλήσεις δανείων     (109.998,16)  -- (121.388,79)  --

Μερίσµατα πληρωθέντα  (6.227,96)  (51.893,56) (6.227,96)  (51.893,56)

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

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) (116.226,12)  665.017,71 (127.616,75)  665.090,84

        

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
περιόδου (α)+(β)+(γ)  (1.054.170,83)  637.695,69 (858.509,00)  596.187,27

       
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου  2.298.443,03  584.991,04 2.089.970,27  529.965,56

Επίδραση συναλλαγµατικών διαφορών  1.834,68       (4.915,12)                    --                      --

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου  1.246.106,88  1.217.771,61 1.231.461,27  1.126.152,83
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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 2013  8.178.804,40  12.065.697,42  (114.511,36)    (16.212,60)  6.166.309,13  (32.016.857,45)  (5.736.770,46)  36.362,30  (5.700.408,16) 

Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων την περίοδο 01/01 - 30/6/2013                   

Κέρδη / (ζηµίες) περιόδου µετά από φόρους  --  --  --    --  --  (2.650.107,91)  (2.650.107,91)  (6.186,95)  (2.656.294,86) 

Λοιπά συνολικά έσοδα   --  --  (2.943,85)                    --                     --  --      (2.943,85)  --        (2.943,85) 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα  --  --  (2.943,85)    --  --  (2.650.107,91)  (2.653.051,76)  (6.186,95)  (2.659.238,71) 

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

Υπόλοιπο καθαρής θέσης κατά την 30η
Ιουνίου 2013  8.178.804,40  12.065.697,42  (117.455,21)    (16.212,60)  6.166.309,13  (34.666.965,36)  (8.389.822,22)  30.175,35  (8.359.646,87) 

                     

                     

                     

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 - 30/6/2012                   

Κέρδη / (ζηµίες) περιόδου µετά από φόρους  --  --  --    --  --  (3.105.859,32)  (3.105.859,32)  (1.366,64)  (3.107.225,96) 

Λοιπά συνολικά έσοδα   --  --  (11.580,95)                                     --                     --  --      (11.580,95)  --        (11.580,95) 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα  --  --  (11.580,95)    --  --  (3.105.859,32)  (3.117.440,27)  (1.366,64)  (3.118.806,91) 

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

Υπόλοιπο καθαρής θέσης κατά την 30η Ιουνίου 2012  8.178.804,40  12.065.697,42  (114.939,48)    (16.212,60)  6.167.612,34  (28.784.741,42)  (2.503.779,34)  48.762,80  (2.455.016,54) 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
              

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ  Μετοχικό  ∆ιαφορά από έκδοση    Ίδιες Λοιπά  Αποτελέσµατα  Σύνολο Ιδίων 
ποσά εκφρασµένα σε €  κεφάλαιο  µτχ υπέρ το άρτιο    Μετοχές αποθεµατικά  εις νέον  κεφαλαίων 

              
Υπόλοιπο κατά την 1η Ιανουαρίου 2013   8.178.804,40   12.065.697,42     (16.212,60) 6.144.127,12  (32.231.687,47)   (5.859.271,13) 
Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων την περίοδο 01/01 – 30/6/2013             
Κέρδη / (ζηµίες) περιόδου µετά από φόρους                      --                    --    -- --  (2.679.830,69)  (2.679.830,69) 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα                       --                      --    --                     --  (2.679.830,69)  (2.679.830,69) 
Αγορά Ιδίων Μετοχών  --  --    -- --  --  -- 
Υπόλοιπο καθαρής θέσης κατά την 30η 

Ιουνίου2013   8.178.804,40   12.065.697,42     (16.212,60) 6.144.127,12   (34.911.518,16)   (8.539.101,82) 
              
              
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 – 30/6/2012             
Κέρδη / (ζηµίες) περιόδου µετά από φόρους                      --                    --    -- --  (3.067.119,66)  (3.067.119,66) 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα                       --                      --    --                     --  (3.067.119,66)  (3.067.119,66) 
Αγορά Ιδίων Μετοχών  --  --    -- --  --  -- 
Υπόλοιπο καθαρής θέσης κατά την 30η

Ιουνίου 2012   8.178.804,40   12.065.697,42     (16.212,60) 6.144.127,12   (28.564.008,24)   (2.191.591,90) 
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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&DECKERµε το Brand 
name DeWALT, καθώς και µε την εµπορία ειδών οικιακής χρήσης και ειδών επαγγελµατικού 
εξοπλισµού. 

 
 
Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου και της Εταιρείας εγκρίθηκαν κατά την 
συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου την 26/08/2013. 
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Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες  
 

 
2. Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις του πρώτου εξαµήνου 2013 (1/1 – 30/6/2013) 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 31η  ∆εκεµβρίου 2012, περιόδου 1 Ιανουαρίου – 31 
∆εκεµβρίου 2012, 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 
ΟρκωτόΕλεγκτή Λογιστή. Οι οικονοµικές καταστάσεις βρίσκονται στη διάθεση των χρηστών 
στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.yalco.gr. 
 

3. Οι λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν κατά την σύνταξη των ενδιάµεσων οικονοµικών 
καταστάσεων του πρώτου εξαµήνου που έληξε την 30η 

Ιουνίου 2013 είναι ίδιες µε αυτές που 
ακολουθήθηκαν κατά την σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης που 
έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2012. 
 

4. Η ελληνική οικονοµία θα συνεχίσει και κατά την τρέχουσα χρήση 2013 την υφεσιακή πορεία. 
Παρά το γεγονός αυτό πιστεύουµε ότι οι πωλήσεις θα σταθεροποιηθούν και δεν θα συνεχίσουν 
την πτωτική πορεία των προηγούµενων ετών. Η εξέλιξη αυτή σε συνδυασµό µε τις ήδη που 
πραγµατοποιήθηκαν αλλά και αυτές που βρίσκονται σε εξέλιξη, περικοπές των δαπανών θα 
επιβραδύνουν σηµαντικά τα αρνητικά αποτελέσµατα των προηγούµενων περιόδων. 

 
5. Στις οικονοµικές καταστάσεις της 30.06.2013 οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της εταιρείας 

είναι µεγαλύτερες από τις βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις οι οποίες διαµορφώθηκαν σε 
βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 46.253.682,85€ και σε βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις 
23.739.967,31€. 

 
Η εταιρεία έχει καταρτίσει σχετικό πλάνο πενταετίας το οποίο έχει υποβάλλει στις 
συνεργαζόµενες τράπεζες, συνοδευόµενο από την πρόταση αναδιάρθρωσης του Οµίλου 
λειτουργικά, αλλά και της συνολικής µορφής χρηµατοδότησης του. Με βάση τις µέχρι τώρα 
συζητήσεις εκτιµάται ότι υπάρχει θετική πρόθεση για την αποδοχή του πλάνου από τις 
συνεργαζόµενες τράπεζες. 

 
Ήδη προχωράνε οι διεργασίες έγκρισης ή προσαρµογής του πλάνου αυτού, η αποδοχή του 
οποίου θα µπορέσει να διασφαλίσει την οµαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της εταιρείας. 

 
Η εταιρεία, σύµφωνα µε τις επιταγές του πενταετούς πλάνου που έχει κατατεθεί, προχωράει στην 
άµεση υλοποίηση των προβλεπόµενων ενεργειών του πλάνου λειτουργικής αναδιάρθρωσης και 
στις αναγκαίες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης του συνόλου της 
χρηµατοδότησης του Οµίλου. 
 
 

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

 Ε∆ΡΑ/ 
ΧΩΡΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΣΧΕΣΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

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

 
ΕΛΛΑ∆Α 

 
ΜΗΤΡΙΚΗ 

 

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

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

 
Ανάλυση µετρητών και αντίστοιχων µετρητών: 
 
ποσά εκφρασµένα σε € 

            Ο Όµιλος               Η Εταιρεία 

30-06-2013 31-12-2012 30-06-2013 31-12-2012 

Ταµείο (σε µετρητά) 55.598,19 51.715,25 52.939,23 51.158,96 

Καταθέσεις σε τράπεζες 118.056,89 802.997,52 106.070,24 595.081,05 

Βραχυπρόθεσµες επενδύσεις  1.072.451,80 1.443.730,26 1.072.451,80 1.443.730,26 

Σύνολο διαθεσίµων και ταµιακών ισοδύναµων 1.246.106,88 2.298.443,03 1.231.461,27 2.089.970,27 

 
 

8. Λοιπές απαιτήσεις 
 
Η Εταιρεία διατηρεί απαίτηση από την εταιρεία HomeCity, που προέρχεται από την πώληση της 
πρώην θυγατρικής της εταιρείας YALCO Hungary KFT. Το συνολικό ύψος της απαίτησης κατά 
την 30.06.2013 ανέρχεται σε 1.541.296,66 € και είναι ληξιπρόθεσµα. Σηµειώνεται ότι το σύνολο 
της απαίτησης καλύπτεται από πρώτη προσηµείωση επί ακινήτου 2.000.000,00€, η αξία του 
οποίου έχει καθοριστεί από ανεξάρτητο εκτιµητή σε ποσό σηµαντικά µεγαλύτερο της συνολικής 
απαίτησης. Η εταιρεία έχει προβεί σε δικαστικές ενέργειες για εκποίηση του ακινήτου ώστε να 
εισπράξει την απαίτηση. 
 
 

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

                  Ο Όµιλος                            Η Εταιρεία 
 1/1-30/06/2013 1/1-30/06/2012 1/1-30/06/2013 1/1-30/06/2012 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 1.298.105,18 1.479.506,01 1.234.256,69 1.410.968,34 
Ζηµία από παράγωγα 
χρηµατοοικονοµικά προϊόντα 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εξόδων 1.298.105,18 1.479.506,01 1.234.256,69 1.410.968,34 

 
 
 

10. Έσοδα από επενδύσεις 
Τα έσοδα από επενδύσεις αναλύονται ως ακολούθως: 
 
ποσά εκφρασµένα σε € 
 

 Ο Όµιλος   Η Εταιρεία 
 1/1-30/06/2013 1/1-30/06/2012 1/1-30/06/2013 1/1-30/06/2012 

Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 1.429,22 1.732,50 1.412,10 1.732,50 
Έσοδα από χρηµατοοικονοµικά 
παράγωγα 4.653,52 

 
14.047,40 4.653,52 

 
14.047,40 

Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εσόδων 6.082,74 15.779,90 6.065,62 15.779,90 
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11. Βραχυπρόθεσµες χρηµατοδοτήσεις 

Οι βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 
 

ποσά εκφρασµένα σε € 
 
 Ο Όµιλος Η Εταιρεία 
 30-6-2013 31-12-2012 30-6-2013 31-12-2012 
∆άνεια Τραπεζών 8.711.136,03 8.620.603,88 7.004.383,69 6.920.583,82 
Factoring 143.588,18 121.812,68 143.588,18 121.812,68 
Μακροπρόθεσµα δάνεια πληρωτέα 
στην επόµενη χρήση 30.411.102,22 29.258.069,36 30.411.102,22 29.258.069,36 
Ληξιπρόθεσµα δάνεια 1.692.717,06 289.541,78 1.692.717,06 289.541,78 
Σύνολο βραχυπρόθεσµων 

χρηµατοδοτήσεων 40.958.543,49 38.290.027,70 39.251.791,15 36.590.007,64 

 
Η εταιρεία έχει εκδώσει κοινό οµολογιακό δάνειο ποσού 26.450.000,00 € πενταετούς 
διάρκειας, µε το οποίο έγινε αναχρηµατοδότηση των υφιστάµενων δανείων της εταιρείας. 
Τα ληξιπρόθεσµα δάνεια αφορούν κατά 334.080,00 € και 55.341,83 € αντίστοιχα κεφάλαιο και 
τόκους µακροπρόθεσµου δανεισµού καθώς και κατά 703.295,23€ τόκους και κεφαλαίου 
600.000,00€ του κοινού οµολογιακού δανείου που προαναφέρθηκε. Το επιτόκιο των 
ληξιπρόθεσµων δανείων επιβαρύνεται µε προσαύξηση του επιτοκίου κατά 2,5%. Σύµφωνα µε 
το άρθρο 1 παράγραφος 74 των ∆ΠΧΑ, λόγω της µη καταβολής κατά την ηµεροµηνία λήξης 
µέρος των τόκων και κεφαλαίου ποσού 1.692.717,06 € απαιτείται η απεικόνιση του εν λόγω 
δανείου ως βραχυπρόθεσµη υποχρέωση και για το λόγο αυτό η εταιρεία µετέφερε ποσό Ευρώ 
26 εκατ. από το µακροπρόθεσµο δανεισµό στα µακροπρόθεσµα δάνεια πληρωτέα στην 
επόµενη χρήση. 

 
 

12. Μακροπρόθεσµα δάνεια 
Τα µακροπρόθεσµα δάνεια αναλύονται ως εξής : 
 
ποσά εκφρασµένα σε € 
 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 30/6/2013 31/12/2012 30/6/2013 31/12/2012 
     
Οµολογιακά δάνεια 28.623.172,09 28.066.791,27 28.623.172,09 28.066.791,27 
∆άνεια τραπεζών 3.480.647,19 3.468.939,87 3.480.647,19 3.468.939,87 
Σύνολο µακροπρόθεσµων 
δανείων 32.103.819,28 31.535.731,14 32.103.819,28 31.535.731,14 
Μείον: Βραχυπρόθεσµο µέρος 32.103.819,28 29.547.611,14 32.103.819,28 29.547.611,14 
Υπόλοιπο µακροπρόθεσµων 
δανείων -- 1.988.120,00 -- 1.988.120,00 

 
 
13. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 
 
Η εταιρεία και οι θυγατρικές της δεν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις 
ακόλουθες χρήσεις και ως εκ τούτου, οι φορολογικές τους υποχρεώσεις για τις χρήσεις αυτές 
δεν έχουν καταστεί οριστικές. 
 
 
Επωνυµία Εταιρείας Ανέλεγκτες Χρήσεις 
  
1. ΣΩΚΡΑΤΗΣ ∆. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε Για τις χρήσεις 2005-2010 
2. ROTALOGISTICS A.E. Για την χρήση 2010 
3. S.C YALCO ROMANIA SRL Από την χρήση 2007 
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Για την µητρική εταιρεία και την θυγατρική εταιρεία ROTA LOGISTICS ΑΕ για την χρήση 2011 
µε βάση το άρθρο 82 παρ. 5 του Ν. 2238/94 και την ΠΟΛ 1159/2011 έχει εκδοθεί έκθεση 
φορολογικής συµµόρφωσης από τον Ορκωτό Ελεγκτή. 
 
Η µητρική εταιρεία έχει σχηµατίσει πρόβλεψη 167.354,43€ µε σκοπό να καλυφθεί το 
ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων σε περίπτωση ελέγχου από τις φορολογικές αρχές, 
και η πρόβλεψη αυτή έχει επιβαρύνει τα αποτελέσµατα των προηγούµενων χρήσεων. Το 
ποσό της πρόβλεψης εµφανίζεται στον ισολογισµό στις «Λοιπές µακροπρόθεσµες 
υποχρεώσεις». Για τις υπόλοιπες εταιρείες του Οµίλου δεν έχει σχηµατισθεί πρόβλεψη για τις 
ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις καθώς εκτιµάται ότι δεν θα υπάρξει επιβολή πρόσθετων 
φόρων. 
 
 
14. Κέρδη / (Ζηµιές) ανά µετοχή  

 
Ο υπολογισµός των βασικών κερδών ανά µετοχή βασίζεται στις ακόλουθες πληροφορίες: 
 
ποσά εκφρασµένα σε € 
 

 Ο Όµιλος   Η Εταιρεία 
 1/1-30/06/2013 1/1-30/06/2012 1/1-30/06/2013 1/1-30/06/2012 
Κέρδη/(Ζηµιές) χρήσεως µετά 
την φορολογία ως κατάσταση 
αποτελεσµάτων 

 
       (2.650.107,91) 

 
 

(3.105.859,32) 
 

(2.679.830,69) 

 
 

(3.067.119,66) 
Μέσος σταθµισµένος αριθµός 
κοινών µετοχών για τους 
σκοπούς των βασικών κερδών 
ανά µετοχή 

 
 

13.163.909 

 
 
 

    13.163.909 

 
 

   13.163.909 

 
 
 

13.163.909 
Κέρδος / (Ζηµία) ανά µετοχή (0,2013) (0,2359) (0,2036) (0,2330) 

 
 
15. Μετοχικό κεφάλαιο 

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

16. 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. 
 

 
17. 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 30/6/2013 ανέρχεται στο ποσό των 26.450.000,00€.  
 

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

τον Όµιλο 36.399,54 € ενώ για την µητρική 29.900,78 €.  
Επίσης οι πωλήσεις των ενσώµατων πάγιων στοιχείων είναι για τον Όµιλο 4.077,50 €, ενώ 
για την µητρική Εταιρεία 4.077,50 €. 
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19. ∆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. 

 
 
 
20. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού την 30/6/2013 είναι για τον Όµιλο 195 και για 

την µητρική 164 άτοµα, ενώ την 30/6/2012 ήταν 227 και 195 αντίστοιχα.  
 

 
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 € 
 

    Ο ΟΜΙΛΟΣ   Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 30/6/2013 30/6/2012 30/6/2013 30/6/2012  
      
Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών      
προς Θυγατρικές                  -- -- 210.289,59 115.966,58  
προς Λοιπά συνδεδεµένα µέρη                  --                  --               --               --  
                  --                  -- 210.289,59 115.966,58  
Αγορές αγαθών και υπηρεσιών      
από Θυγατρικές -- -- 19.761,23 59.015,08  
από Λοιπά συνδεδεµένα µέρη 90.000,00 2.203.403,02 90.000,00 2.203.403,02  
 90.000,00 2.203.403,02 109.761,23 2.262.418,10  
Απαιτήσεις      
από Θυγατρικές -- -- 357.008,46 428.243,06  
από Λοιπά συνδεδεµένα µέρη 28.309,55 121.262,55 28.309,55 121.262,55  
 28.309,55 121.262,55 385.318,01 549.505,61  
Υποχρεώσεις      
προς Θυγατρικές -- -- 725.549,88 793.247,47  
προς Λοιπά συνδεδεµένα µέρη 273,63 1.451.253,65 273,63 1.451.253,65  
 273,63 1.451.253,65 725.823,51 2.244.501,12  
Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών 
στελεχών και µέλη της διοίκησης 

 
305.726,13 

 
368.046,99 

 
252.547,25 

 
289.429,63 

 

Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη 
και µέλη της διοίκησης  

 
               -- 

 
                 -- 

 
                 -- 

 
                   -- 

 

Υποχρεώσεις προς διευθυντικά 
στελέχη και µέλη της διοίκησης 

 
117.364,60 

 
138.220,95 

 
80.296,25 

 
88.753,01 

 

 
 
Για τις πωλήσεις και αγορές µε τα συνδεδεµένα µέρη που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα 
εφαρµόζεται χαµηλότερη τιµολογιακή πολιτική διότι τα άµεσα κόστη για τις συναλλαγές αυτές 
είναι πολύ χαµηλά εξασφαλίζοντας έτσι ισοδύναµη περίπου απόδοση µε τις συναλλαγές µε τα 
µη συνδεδεµένα µέρη. Σε περιπτώσεις όπου οι θυγατρικές εταιρείες εξωτερικού για αγορές 
εµπορευµάτων που δεν µπορούν να εξασφαλίσουν ίδιους µε την µητρική εταιρεία όρους 
τιµολογιακής και πιστοληπτικής πολιτικής, οι αγορές αυτές πραγµατοποιούνται από την 
µητρική εταιρεία και επανατιµολογούνται προς τις θυγατρικές στο κόστος αγοράς µε 
προσαύξηση 10% περίπου για κάλυψη του άµεσου κόστους. 
Οι ενδοοµιλικές συναλλαγές δηµιουργούν απαιτήσεις για την µητρική εταιρεία µε ανάλογο 
χρηµατοοικονοµικό κόστος, το οποίο µεσοπρόθεσµα θα µειώνεται ανάλογα µε την ανάπτυξη 
των εργασιών και τη βελτίωση των ταµειακών ροών των θυγατρικών εταιρειών.   
 
Η µητρική εταιρεία έχει δώσει εγγυήσεις προς τρίτους για λογαριασµό των θυγατρικών 
εταιρειών ποσού 2.200.000,00€. 
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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 1/1-30/6/2013 
 

ποσά εκφρασµένα σε € 
 

 
 ΣΩΚΡΑΤΗΣ ∆. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
& ΥΙΟΣ Α.Ε. 

S.C. YALCO 
ROMANIA SRL 

Λοιπά Απαλείψεις Ενοποιηµένα 

Πωλήσεις σε τρίτους 11.021.560,53 2.415.613,91 14.600,00   
Εσωτερικές πωλήσεις 198.289,59 19.761,23                -- (218.050,82)  
Σύνολο 11.219.850,12 2.435.375,14 14.600,00 (218.050,82) 13.451.774,44 
      
Μικτό κέρδος 3.779.192,60 805.908,30 (3.719,07) 5.100,00 4.586.481,83 
Λειτουργικά κέρδη(ζηµίες) (1.170.049,58) 167.584,25 (65.575,00)  (1.068.040,33) 
Χρηµατοδοτικά έσοδα (έξοδα) (1.228.191,07) (51.419,27) (12.412,10)                       -- (1.292.022,44) 
Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων (2.398.240,65) 116.164,98 (77.987,10)                       -- (2.360.062,77) 
      
Σύνολο Ενεργητικού 41.744.706,29 3.553.311,82 821.583,61 (1.842.041,13) 44.277.560,59 
Σύνολο Υποχρεώσεων 50.283.808,11 3.027.735,08 408.222,61 (1.082.558,34) 52.637.207,46 
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Περιόδου 1/1 - 30/6/2012 

 
ποσά εκφρασµένα σε ευρώ 
 

 ΣΩΚΡΑΤΗΣ ∆. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

& ΥΙΟΣ Α.Ε. 

S.C. YALCO 
ROMANIA SRL 

Λοιπά Απαλείψεις Ενοποιηµένα 

Πωλήσεις σε τρίτους 12.337.962,34 2.388.944,55 181.551,22   
Εσωτερικές πωλήσεις       75.966,58       59.015,08                -- (134.981,66)  
Σύνολο 12.413.928,92 2.447.959,63 181.551,22 (134.981,66) 14.908.458,11 
      
Μικτό κέρδος 4.230.430,34 858.608,07 53.008,93 34.000,00 5.176.047,34 
Λειτουργικά κέρδη(ζηµίες) (1.607.122,29) 36.011,83 (9.007,06)  (1.580.117,52) 
Χρηµατοδοτικά έσοδα 
(έξοδα) (1.395.188,44) (57.397,07) (11.140,60)                       -- (1.463.726,11) 
Κέρδη / (ζηµίες) προ 
φόρων (3.002.310,73) (21.385,24) (20.147,66)                       -- (3.043.843,63) 
      
Σύνολο Ενεργητικού 50.472.136,23 3.513.189,90 1.026.159,07 (2.531.071,70) 52.480.413,50 
Σύνολο Υποχρεώσεων 52.663.728,13 3.135.017,01 358.175,43 (1.221.490,53) 54.935.430,04 

 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
 

 
 

 

  
∆. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

ΑΤ. ΑΗ 582847 
Σ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

ΑΤ. ΑΚ031283 
 
 
 
 
 

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆/ΝΤΗΣ Ο ∆/ΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
 

 
 

 

  
ΗΛ. ΜΑΛΑΝ∆ΡΗΣ 

ΑΤ. ΑΕ 123166 
Θ. ΦΥΤΙΛΗΣ 

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



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

5ο χλµ Εθν. Οδού Θεσ/νίκης - Κατερίνης (Θεσσαλονίκη)
Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 30 Ιουνίου 2013

Σύµφωνα µε την απόφαση 4/507/28.04.2009 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της ΣΩΚΡΑΤΗΣ ∆. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε.. Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους 

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

                                            ∆ιεύθυνση διαδικτύου : www.yalco.gr                                     Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των οικονοµικών καταστάσεων : 26 Αυγούστου 2013
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής :  Εµµανουήλ Α. Πηλείδης                    Ελεγκτική εταιρία :  Deloitte Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καµπάνης Α.Ε.                    Τύπος έκθεσης επισκόπησης :  Με σύµφωνη γνώµη - Θέµατα έµφασης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

ποσά εκφρασµένα σε € ποσά εκφρασµένα σε €
Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡEΙΑ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡEΙΑ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/6/2013 31/12/2012 30/6/2013 31/12/2012 1/1-30/06/2013 1/1-30/06/2012 1/1-30/06/2013 1/1-30/06/2012
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 17.145.791,66 17.796.330,95 15.610.669,61 16.221.329,35 Λειτουργικές δραστηριότητες

Επενδύσεις σε ακίνητα -- -- 1.429.036,92 1.456.888,60 Κέρδη/ (ζηµίες) προ φόρων (2.360.062,79) (3.043.843,63) (2.398.240,65) (3.002.310,73)
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 49.270,75 59.663,84 49.075,24 59.663,62 Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 162.028,03 179.150,48 915.963,21 933.071,21 Αποσβέσεις 693.123,53 714.802,19 674.923,08 687.540,16
Αποθέµατα 7.200.294,21 9.195.001,02 5.629.318,70 7.856.325,94 Προβλέψεις 338.812,94 690.274,69 375.182,46 689.427,11
Απαιτήσεις από πελάτες 16.035.563,43 15.595.989,58 14.419.795,16 14.086.694,17 Συναλλαγµατικές διαφορές -- 58.972,60 -- (7.117,79)
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 3.684.612,51 4.556.290,66 3.690.847,45 4.327.112,45 Αποτελέσµατα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζηµίες) επενδυτικής δραστηριότητας (1.429,22) (2.364,25) (1.412,10) (2.364,25)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 44.277.560,59 47.382.426,53 41.744.706,29 44.941.085,34 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 1.293.451,66 1.465.458,61 1.229.603,17 1.396.920,94

Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης 
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες
Μετοχικό Κεφάλαιο 8.178.804,40 8.178.804,40 8.178.804,40 8.178.804,40 Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 1.986.955,44 (5.611,86) 2.227.007,24 (169.833,39)
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων (16.568.626,62) (13.915.574,86) (16.717.906,22) (14.038.075,53) Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (852.482,38) (100.862,63) (780.603,99) 477.827,61
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  ιδιοκτητών µητρικής (α) (8.389.822,22) (5.736.770,46) (8.539.101,82) (5.859.271,13) (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (1.507.021,71) 1.298.492,07 (1.598.389,41) 892.616,97
∆ικαιώµατα µειοψηφίας (β) 30.175,35 36.362,30 -- -- Μείον:
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  (γ) = (α) + (β) (8.359.646,87) (5.700.408,16) (8.539.101,82) (5.859.271,13) Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα 503.052,88 1.066.595,23 439.204,39 998.057,56
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις -- 1.988.120,00 -- 1.988.120,00 Καταβεβληµένοι φόροι -- -- -- --
Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 4.067.867,68 3.832.694,13 4.030.125,26 3.765.347,85 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (911.705,41) 8.722,56 (711.134,59) (35.350,93)

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 40.958.543,49 38.290.027,70 39.251.791,15 36.590.007,64 Επενδυτικές δραστηριότητες

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 7.610.796,29 8.971.992,86 7.001.891,70 8.456.880,98 Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων (36.399,54) (38.413,08) (29.900,78) (35.921,14)
Σύνολο υποχρεώσεων  (δ) 52.637.207,46 53.082.834,69 50.283.808,11 50.800.356,47 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων 4.077,50 636,00 4.077,50 636,00
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 44.277.560,59 47.382.426,53 41.744.706,29 44.941.085,34 Τόκοι εισπραχθέντες 6.082,74 1.732,50 6.065,62 1.732,50

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (26.239,30) (36.044,58) (19.757,66) (33.552,64)

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια -- 716.911,27 -- 716.984,40
Εξοφλήσεις δανείων (109.998,16) -- (121.388,79) --
Μερίσµατα πληρωθέντα (6.227,96) (51.893,56) (6.227,96) (51.893,56)
Πώληση / (Αγορά) ιδίων µετοχών -- -- -- --

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) (116.226,12) 665.017,71 (127.616,75) 665.090,84

ποσά εκφρασµένα σε € Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡEΙΑ χρήσης (α)+(β)+(γ) (1.054.170,83) 637.695,69 (858.509,00) 596.187,27
30/6/2013 30/6/2012 30/6/2013 30/6/2012 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 2.298.443,03 584.991,04 2.089.970,27 529.965,56

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  έναρξης περιόδου Επίδραση συναλλαγµατικών διαφορών 1.834,68 (4.915,12) -- --

(01.01.2013 και 01.01.2012 αντίστοιχα) (5.700.408,16) 663.790,37 (5.859.271,13) 875.527,76 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 1.246.106,88 1.217.771,61 1.231.461,27 1.126.152,83

Κέρδη / (ζηµίες) περιόδου µετά από φόρους (2.656.294,86) (3.107.225,96) (2.679.830,69) (3.067.119,66)
Λοιπά συνολικά έσοδα (2.943,85) (11.580,95) -- -- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα (2.659.238,71) (3.118.806,91) (2.679.830,69) (3.067.119,66) ποσά εκφρασµένα σε €
Αγορά Ιδίων Μετοχών -- -- -- -- Ο ΟΜΙΛΟΣ

∆ιανεµηθέντα µερίσµατα -- -- -- -- 1/1-30/6/2013 1/1-30/6/2012 1/4-30/6/2013 1/4-30/6/2012
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  λήξης περιόδου Κύκλος εργασιών 13.451.774,44 14.908.458,11 7.458.343,01 8.312.989,94
(30.6.2013 και 30.6.2012 αντίστοιχα) (8.359.646,87) (2.455.016,54) (8.539.101,82) (2.191.591,90) Μικτά κέρδη/ (ζηµίες) 4.586.481,83 5.176.047,34 2.685.981,78 2.675.225,20

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών
και επενδυτικών αποτελεσµάτων (1.068.040,33) (1.580.117,52) (154.209,17) (700.503,31)
Κέρδη/ (ζηµίες) προ φόρων (2.360.062,77) (3.043.843,63) (831.200,59) (1.272.314,45)
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α) (2.656.294,86) (3.107.225,96) (868.436,54) (1.327.671,07)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Κατανέµονται σε:
    -Ιδιοκτήτες  µητρικής (2.650.107,91) (3.105.859,32) (864.149,41) (1.326.791,33)
    -∆ικαιώµατα µειοψηφίας (6.186,95) (1.366,64) (4.287,13) (879,74)

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) (2.943,85) (11.580,95) (8.863,18) (6.347,45)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α) + (Β) (2.659.238,71) (3.118.806,91) (877.299,72) (1.334.018,52)
Κατανέµονται σε:
    -Ιδιοκτήτες  µητρικής (2.653.051,76) (3.117.440,27) (873.012,59) (1.333.138,78)
    -∆ικαιώµατα µειοψηφίας (6.186,95) (1.366,64) (4.287,13) (879,74)

Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή – βασικά (σε €) (0,2013) (0,2359) (0,0663) (0,1008)
--

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων (377.354,92) (887.540,70) 200.777,03 (358.137,32)

Η ΕΤΑΙΡEΙΑ

1/1-30/6/2013 1/1-30/6/2012 1/4-30/6/2013 1/4-30/6/2012
Κύκλος εργασιών 11.219.850,12 12.413.928,92 6.175.537,34 7.001.524,19
Μικτά κέρδη/ (ζηµίες) 3.779.192,60 4.230.430,34 2.207.226,10 2.141.997,55
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών
και επενδυτικών αποτελεσµάτων (1.170.049,58) (1.607.122,29) (233.427,75) (749.017,38)
Κέρδη/ (ζηµίες) προ φόρων (2.398.240,65) (3.002.310,73) (877.330,28) (1.287.191,11)
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α) (2.679.830,69) (3.067.119,66) (901.109,12) (1.343.238,24)

Ο ΟΜΙΛΟΣ    Η ΕΤΑΙΡEΙΑ Κατανέµονται σε:
    1. Προβλέψεις για υποθέσεις που αναφέρονται στην παραπάνω περίπτωση (6): -- --     -Ιδιοκτήτες  µητρικής (2.679.830,69) (3.067.119,66) (901.109,12) (1.343.238,24)
    2. Προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις : 167.354,43 167.354,43     -∆ικαιώµατα µειοψηφίας -- -- -- --
    3. Λοιπές προβλέψεις που έχουν σχηµατισθεί : -- --

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) -- -- -- --
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α) + (Β) (2.679.830,69) (3.067.119,66) (901.109,12) (1.343.238,24)
Κατανέµονται σε:
    -Ιδιοκτήτες  µητρικής (2.679.830,69) (3.067.119,66) (901.109,12) (1.343.238,24)
    -∆ικαιώµατα µειοψηφίας -- -- -- --

Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή – βασικά (σε €) (0,2036) (0,2330) (0,0685) (0,1020)
Ο ΟΜΙΛΟΣ    Η ΕΤΑΙΡEΙΑ --

α) Έσοδα -- 210.289,59 Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών,
β)  Έξοδα 90.000,00 109.761,23 επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων (511.939,13) (936.458,70) 95.627,47 (417.389,21)
γ) Απαιτήσεις 28.309,55 385.318,01
δ) Υποχρεώσεις 273,63 725.823,51
ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης 305.726,13 252.547,25
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης -- --
ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 117.364,60 80.296,25

Θεσσαλονίκη 26 Αυγούστου 2013

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

∆. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Σ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Η. ΜΑΛΑΝ∆ΡΗΣ Θ. ΦΥΤΙΛΗΣ

ΑΤ. ΑΗ 582847 ΑΤ. AK 031283 ΑΤ. ΑΕ 123166 ΑΤ. ΑΑ 262854-Αρ. Αδείας 15514 Α΄Τάξης

7. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού την 30/6/2013 είναι για τον όµιλο 195 άτοµα και για την µητρική 164 ενώ την 30/06/2012 ήταν 227 και 195 
αντίστοιχα

8. Τα λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους ανέρχονται την 30/6/2013 σε 2.943,85 € ενώ την 30/6/2012 σε (11.580,95 €) € και αφορούν συν/κες διαφορές 
µετατροπής ισολογισµών θυγατρικών εξωτερικού

9. Τα ποσά των εσόδων και εξόδων σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων του Οµίλου 
και της Εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου που έχουν προκύψει από συναλλαγές της µε τα συνδεδεµένα µέρη, όπως ορίζονται από το ∆ΛΠ 24, είναι 
ως εξής:

1. Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις του πρώτου εξαµήνου 2013 (1/1-30/6/2013) έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή και έχουν

συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα ΧρηµατοοικονοµικήςΑναφοράς (∆ΠΧΑ) και ειδικότερα σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 34 περί ενδιάµεσων οικονοµικών
καταστάσεων. Τα θέµατα έµφασης συνίσταται σε: α) στο ότι οι ληξιπρόθεσµοι τόκοι και το κεφάλαιο του οµολογιακού και του µακροπρόθεσµουδανεισµού
ανέρχονταισε Ευρώ 1.693 χιλ. περίπου µε αποτέλεσµα την µεταφορά των δανείων συνολικού ποσού Ευρώ 26 εκατ. περίπου στα βραχυπρόθεσµαδάνεια
και το σύνολο των κυκλοφορούντωνπεριουσιακώνστοιχείωννα υπολείπεται του συνόλου των βραχυπρόθεσµωνυποχρεώσεωνκατά ποσό Ευρώ 22,5 εκατ.
περίπου. Επίσης η εταιρεία δεν έχει τηρήσει συγκεκριµένουςόρους των ανωτέρωδανείων (Σηµείωση 5 & 11). β) στο ότι λόγω των συσσωρευµένωνζηµιών,
το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων είναι κατώτερα του 1/10 του µετοχικού κεφαλαίου και συντρέχει λόγος εφαρµογής του άρθρου 47 και 48 παρ. 1γ του Ν.
2190/1920. Τα ανωτέρω θέµατα υποδηλώνουν την ύπαρξη οισιώδους αβεβαιότητας που ενδεχοµένως εγείρουν σηµαντική αµφιβολία σχετικά µε την

ικανότητα της εταιρείας και του Οµίλου να συνεχίσουν την δραστηριότητά τους. 
2. Οι εταιρίες του Οµίλου µε τις αντίστοιχεςδιευθύνσειςτους, τα ποσοστά µε τα οποία ο Όµιλος συµµετέχει στο µετοχικό τους κεφάλαιο καθώς και η µέθοδος
ενσωµάτωσηςτους στις ενοποιηµένεςοικονοµικέςκαταστάσεις του A' εξαµήνου2013, παρατίθενταιαναλυτικά στην σηµείωση 6 των ενδιάµεσωνσυνοπτικών
οικονοµικών καταστάσεων. 
3. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας και των εταιριών του Οµίλου παρατίθενται αναλυτικά στην σηµείωση 13 των ενδιάµεσωνσυνοπτικών
οικονοµικών καταστάσεων
4. Έχουν τηρηθεί οι ίδιες βασικές λογιστικές αρχές µε την προηγούµενη χρήση 31/12/2012
5. Επί των ακινήτων της εταιρείας υφίστανται εµπράγµατες εξασφαλίσεις ποσού 26.000.000,00€ σε τράπεζες προς εξασφάλιση κοινού οµολογιακούδανείου
που έχει εκδώσει η εταιρεία το οποίο την 30/06/2013 ανέρχεται στο ποσό των 26.450.000,00€. 
6. ∆εν υπάρχουν σηµαντικές επιδικίες ή υπό διαιτησία διαφορές και αποφάσεις δικαστικών ή διοικητικών οργάνωνπου να έχουν σηµαντική επίπτωση στην
οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας.
6α. Το ποσό των προβλέψεων που έχουν διενεργηθεί για κάθε µία από τις κάτωθι περιπτώσεις είναι :


