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

5ο χλµ Εθν. Οδού Θεσ/νίκης - Κατερίνης (Θεσσαλονίκη)
Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2015 έως 30 Σεπτεµβρίου 2015

Σύµφωνα µε την απόφαση 4/507/28.04.2009 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Αρµόδια Υπηρεσία - Νοµαρχία : Υπουργείο Ανάπτυξης - ∆ιεύθυνση Α.Ε. και πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
∆ιεύθυνση διαδυκτίου : www.yalco.gr ποσά εκφρασµένα σε €
Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου : ∆ηµήτριος Σ. Κωνσταντίνου  / Πρόεδρος - Εκτελεστικό Μέλος Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡEΙΑ

Καλλιόπη - Αναστασία Κωνσταντίνου  / Αντιπρόεδρος - Εκτελεστικό Μέλος 1/1-30/09/2015 1/1-30/09/2014 1/1-30/09/2015 1/1-30/09/2014
Σωκράτης ∆. Κωνσταντίνου  / ∆/νων Σύµβουλος - Εκτελεστικό Μέλος Λειτουργικές δραστηριότητες
Γεώργιος Α. Μακρής / Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Κέρδη/ (ζηµίες) προ φόρων (2.082.443,05) (2.184.507,31) (2.404.195,39) (2.426.393,71)
Ιωάννης A. Βεζύρογλου / Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αµεντέο Οντόνι / Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Αποσβέσεις 726.994,21 754.657,13 712.527,75 738.808,65

Προβλέψεις 236.944,82 191.567,66 236.944,82 191.567,66
Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συναλλαγµατικές διαφορές -- -- -- --
Συµβούλιο των ετήσιων οικονοµικών Αποτελέσµατα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζηµίες) επενδυτικής δραστηριότητας (15.476,06) (39.699,84) (10.483,46) (29.711,17)
καταστάσεων 23  Νοεµβρίου 2015 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 2.007.238,81 2.008.161,23 1.933.367,86 1.922.332,29
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής : Εµµανουήλ Πηλείδης Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης 
Ελεγκτική εταιρεία : Deloitte Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καµπάνης Α.Ε. ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών : Με σύµφωνη γνώµη - Θέµα έµφασης Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων (53.642,09) (299.097,55) (175.451,79) 125.162,54

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 573.455,18 272.691,72 478.502,68 336.032,43
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (373.128,53) (448.074,81) (160.915,30) (784.554,09)

ποσά εκφρασµένα σε € Μείον:
Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡEΙΑ Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα 388.199,29 533.769,57 314.328,34 447.940,63

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/9/2015 31/12/2014 30/9/2015 31/12/2014 Καταβεβληµένοι φόροι 58.203,02 48.188,15 14.677,05 --
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 15.172.353,13 15.767.845,13 13.779.332,86 14.333.210,22 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 573.540,98 (326.259,49) 281.291,78 (374.696,03)

Επενδύσεις σε ακίνητα -- -- 1.303.434,43 1.345.211,92 Επενδυτικές δραστηριότητες
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 13.165,75 21.946,77 10.789,63 19.827,61 Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών , κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων (17.538,80) -- (24.038,80) --
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 124.082,24 121.744,91 894.813,45 876.485,42 Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων (122.083,73) (81.987,99) (107.834,92) (71.803,34)
Αποθέµατα 6.879.656,35 6.797.613,82 5.023.666,23 4.848.214,44 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων 2.111,20 9.726,02 -- 2.626,02
Απαιτήσεις από πελάτες 11.474.661,42 12.118.435,83 9.941.890,89 10.687.436,26 Τόκοι εισπραχθέντες 15.098,92 3.803,93 15.091,00 3.788,74
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 4.908.911,35 4.046.450,75 4.534.034,50 3.763.848,02 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (122.412,41) (68.458,04) (116.782,72) (65.388,58)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 38.572.830,24 38.874.037,21 35.487.961,99 35.874.233,89 Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 506.466,63 137.312,13 506.466,63 94.163,57
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Εξοφλήσεις δανείων (18.771,24) -- -- --
Μετοχικό Κεφάλαιο 8.178.804,40 8.178.804,40 8.178.804,40 8.178.804,40 Μερίσµατα πληρωθέντα (27.672,41) (11.386,88) (27.672,41) (11.386,88)
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων (25.011.056,94) (22.769.051,13) (25.480.083,52) (22.968.376,87) Πώληση / (Αγορά) ιδίων µετοχών -- 4.933,27 -- 4.933,27
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) (16.832.252,54) (14.590.246,73) (17.301.279,12) (14.789.572,47) Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 460.022,98 130.858,52 478.794,22 87.709,96

∆ικαιώµατα µειοψηφίας (β) 69,14 19.895,93 -- -- Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) (16.832.183,40) (14.570.350,80) (17.301.279,12) (14.789.572,47) χρήσης (α)+(β)+(γ) 911.151,55 (263.859,01) 643.303,28 (352.374,65)
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 0,00 22.117,50 0,00 22.117,50 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 1.644.037,81 1.761.741,25 1.511.821,10 1.711.118,94
Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 4.032.417,45 3.952.413,93 4.005.786,72 3.921.890,23 Επίδραση συναλλαγµατικών  διαφορών 2.648,91 1.214,11 -- --

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 45.591.854,70 43.440.041,89 43.824.877,56 41.677.253,91 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 2.557.838,27 1.499.096,35 2.155.124,38 1.358.744,29

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 5.780.741,49 6.029.814,69 4.958.576,83 5.042.544,72
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 55.405.013,64 53.444.388,01 52.789.241,11 50.663.806,36 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 38.572.830,24 38.874.037,21 35.487.961,99 35.874.233,89 ποσά εκφρασµένα σε €

Ο ΟΜΙΛΟΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1/1-30/9/2015 1/1-30/9/2014 1/7-30/9/2015 1/7-30/9/2014
ποσά εκφρασµένα σε € Κύκλος εργασιών 17.924.319,42 18.682.668,88 4.461.052,55 5.508.717,17

Μικτά κέρδη/ (ζηµίες) 6.572.083,29 7.048.190,25 1.617.378,75 1.989.642,98
30/9/2015 30/9/2014 30/9/2015 30/9/2014 Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου και επενδυτικών αποτελεσµάτων (76.757,91) (178.227,53) (278.464,40) (358.886,02)
(01.01.2015 και 01.01.2014 αντίστοιχα) (14.570.350,80) (10.436.880,99) (14.789.572,47) (10.743.243,58) Κέρδη/ (ζηµίες) προ φόρων (2.082.443,05) (2.184.507,29) (1.007.268,02) (1.060.346,91)
Κέρδη / (ζηµίες) περιόδου µετά από φόρους (2.249.481,33) (2.240.309,83) (2.505.559,83) (2.434.653,91) Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α) (2.249.481,33) (2.240.309,83) (1.139.424,41) (1.077.641,67)
Λοιπά συνολικά έσοδα 5.187,53 8.114,13 (6.146,82) (1.671,15) Κατανέµονται σε:
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα (2.244.293,80) (2.232.195,70) (2.511.706,65) (2.436.325,06)     -Ιδιοκτήτες  µητρικής (2.249.477,71) (2.235.596,56) (1.141.705,16) (1.076.609,38)
Μεταβολή από πρόσθετη εξαγορά µετοχών (17.538,80) -- -- --     -∆ικαιώµατα µειοψηφίας (3,62) (4.713,27) 2.280,75 (1.032,29)
(Αγορά)/Πώληση Ιδίων Μετοχών -- 6.604,42 -- 6.604,42
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα -- -- -- -- Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) 5.187,53 8.114,13 5.109,33 (5.964,96)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α) + (Β) (2.244.293,80) (2.232.195,70) (1.134.315,08) (1.083.606,63)
(30.9.2015 και 30.9.2014 αντίστοιχα) (16.832.183,40) (12.662.472,27) (17.301.279,12) (13.172.964,22) Κατανέµονται σε:

    -Ιδιοκτήτες  µητρικής (2.244.290,18) (2.227.482,43) (1.136.595,83) (1.082.574,34)
    -∆ικαιώµατα µειοψηφίας (3,62) (4.713,27) 2.280,75 (1.032,29)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή – βασικά (σε €) (0,1705) (0,1695) (0,0865) (0,0816)

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων 638.425,10 548.337,18 (39.447,63) (116.673,38)

Η ΕΤΑΙΡEΙΑ
     1/1-30/9/2015 1/1-30/9/2014 1/7-30/9/2015 1/7-30/9/2014

Κύκλος εργασιών 13.668.073,12 15.154.463,34 3.057.277,39 4.354.621,10
Μικτά κέρδη/ (ζηµίες) 5.164.464,27 5.824.599,57 1.164.570,33 1.612.061,26
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών

και επενδυτικών αποτελεσµάτων (472.373,27) (505.927,69) (418.733,65) (435.355,86)
Κέρδη/ (ζηµίες) προ φόρων (2.404.195,39) (2.426.393,71) (1.123.685,70) (1.108.236,16)
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α) (2.505.559,83) (2.434.653,91) (1.227.650,16) (1.113.031,71)
Κατανέµονται σε:
    -Ιδιοκτήτες  µητρικής (2.505.559,83) (2.434.653,91) (1.227.650,16) (1.113.031,71)
    -∆ικαιώµατα µειοψηφίας -- -- -- --

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) (6.146,82) (1.671,15) (6.146,82) --
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α) + (Β) (2.511.706,65) (2.436.325,06) (1.233.796,98) (1.113.031,71)

Κατανέµονται σε:
    -Ιδιοκτήτες  µητρικής (2.511.706,65) (2.436.325,06) (1.233.796,98) (1.113.031,71)

Ο ΟΜΙΛΟΣ    Η ΕΤΑΙΡEΙΑ     -∆ικαιώµατα µειοψηφίας -- -- -- --
    1. Προβλέψεις για υποθέσεις που αναφέρονται στην παραπάνω περίπτωση (6): -- --
    2. Προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις : 167.354,43 167.354,43 Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή – βασικά (σε €) (0,1899) (0,1846) (0,0931) (0,0844)
    3. Λοιπές προβλέψεις που έχουν σχηµατισθεί : -- -- -- --

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων 231.216,76 207.662,02 (183.824,28) (197.492,63)

Ο ΟΜΙΛΟΣ    Η ΕΤΑΙΡEΙΑ
α) Έσοδα -- 177.270,79
β)  Έξοδα 135.000,00 153.360,50
γ) Απαιτήσεις -- 407.330,05
δ) Υποχρεώσεις 97.414,79 521.848,13
ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης 337.635,37 337.635,37
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης -- --
ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 61.378,66 61.378,66

Θεσσαλονίκη 23 Νοεµβρίου 2015
Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆/ΝΤΗΣ Ο ∆/ΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

∆. 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

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

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της ΣΩΚΡΑΤΗΣ ∆. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε.. Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική 
επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόµιµου ελεγκτή  όποτε αυτή απαιτείται.

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡEΙΑ

1. Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις του τρίτου τριµήνου 2015  (1/1-30/9/2015) έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή  και έχουν 
συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) και ειδικότερα σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 34 περί ενδιάµεσων 
οικονοµικών  καταστάσεων.
2. Τo θέµα έµφασης συνίσταται στο ότι οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις  έχουν καταστεί µεγαλύτερες από τις βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις κατά 
29,3 εκατ. €, λόγω  της απεικόνισης µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων σε βραχυπρόθεσµες συνολικού ποσού 36 εκατ. €, επειδή δεν έχουν καλυφθεί 
όροι του κοινού οµολογιακού δανείου και υπάρχουν ληξιπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις και στο ότι λόγω των συσσωρευµένων  ζηµιών, το 
σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων είναι κατώτερο του 1/10 του µετοχικού κεφαλαίου και συντρέχει λόγος εφαρµογής του άρθρου 47 και 48 παράγραφος 
1γ του Ν. 2190/1920 (Σηµείωση 5 και 10 των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων).
Τα ανωτέρω θέµα  υποδηλώνει την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας που ενδεχοµένως  εγείρει σηµαντική αµφιβολία σχετικά µε την ικανότητα της 
Εταιρείας και του Οµίλου να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους.
3. Οι εταιρίες του Οµίλου µε τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους, τα ποσοστά µε τα οποία ο Όµιλος συµµετέχει στο µετοχικό τους κεφάλαιο καθώς και η µέθοδος
4. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας και των εταιριών του Οµίλου παρατίθενται αναλυτικά στην Σηµείωση 12 των ενδιάµεσων συνοπτικών

5. Έχουν τηρηθεί οι ίδιες βασικές λογιστικές αρχές µε την προηγούµενη χρήση 31/12/2014.
6. Επί των ακινήτων της εταιρείας υφίστανται εµπράγµατες εξασφαλίσεις ποσού 26.000.000,00€ σε τράπεζες προς εξασφάλιση κοινού οµολογιακού δανείου
7. ∆εν υπάρχουν σηµαντικές επιδικίες ή υπό διαιτησία διαφορές και αποφάσεις δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που να έχουν σηµαντική επίπτωση στην
7α. Το ποσό των προβλέψεων που έχουν διενεργηθεί για κάθε µία από τις κάτωθι περιπτώσεις είναι :

8. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού την 30/9/2015 είναι για τον όµιλο 197 άτοµα και για τη µητρική 155 ενώ την 30/09/2014 ήταν 205 και 
162 αντίστοιχα.

9. Τα λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους ανέρχονται την 30/9/2015 σε 5.187,53 € ενώ την 30/9/2014 σε 8.114,13 €  


