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 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 57298604000

ΕΔΡΑ: ΟΛΥΜΠΟΥ 32, ΚΑΛΟΧΩΡΙ,  57009, ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από την 1
η
 Ιανουαρίου 2014 έως την 30

η
 Σεπτεμβρίου 2014

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ 1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ Κύκλος Εργασιών 198.849 0 198.849 227.470 2.981 230.451

Μικτά κέρδη / (ζημίες) 25.881 0 25.881 23.040 225 23.265

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών

30.09.2014 31.12.2013 30.09.2014 31.12.2013 & επενδυτικών αποτελεσμάτων 3.531 0 3.531 (438) (1.823) (2.261)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων (2.146) 0 (2.146) (6.235) (2.009) (8.244)

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 53.719 55.176 7.707 8.129 Μείον φόροι (442) 0 (442) 1.521 (553) 968

Επενδυτικά ακίνητα 26.460 26.102 8.754 8.754 Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους (Α) (1.704) 0 (1.704) (7.756) (1.456) (9.212)

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 17.231 19.449 857 967

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 22.103 21.762 43.818 40.168 Κατανέμονται σε:

Αποθέματα 17.999 23.055 2.982 3.359        -Ιδιοκτήτες μητρικής (2.341) 0 (2.341) (7.983) (1.450) (9.433)

Απαιτήσεις από πελάτες 69.784 69.458 32.655 31.071        -Μη ελέγχουσες συμμετοχές 637 0 637 227 (6) 221

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 23.846 23.796 11.253 10.758

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 231.142 238.798 108.026 103.206 Λοιπά συνολικά έσοδα / (ζημίες) μετά από φόρους (Β) 339 0 339 (8) 0 (8)

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (1.365) 0 (1.365) (7.764) (1.456) (9.220)

Μετοχικό Κεφάλαιο 50.775 50.775 50.775 50.775

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων (35.646) (33.478) (31.297) (30.708) Κατανέμονται σε:

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) 15.129 17.297 19.478 20.067        -Ιδιοκτήτες μητρικής (2.168) 0 (2.168) (7.916) (1.449) (9.365)

Μη ελέγχουσες συμμετοχές (β) 12.294 12.004 0 0        -Μη ελέγχουσες συμμετοχές 803 0 803 152 (7) 145

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α)+(β) 27.423 29.301 19.478 20.067

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 7.091 9.860 4.286 6.325 Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά

Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 30.315 31.760 402 426 (σε €) (0,0738) 0,0000 (0,0738) (0,2516) (0,0456) (0,2972)

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 91.896 85.098 48.285 44.803 Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών,

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 74.417 82.779 35.575 31.585 επενδυτικών αποτελεσμάτων & συνολικών 

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 203.719 209.497 88.548 83.139 αποσβέσεων 8.271 0 8.271 3.755 (1.722) 2.033

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 231.142 238.798 108.026 103.206

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κύκλος Εργασιών 65.393 0 65.393 77.160 181 77.341

Μικτά κέρδη / (ζημίες) 8.707 0 8.707 7.655 101 7.756

Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών & 

επενδυτικών αποτελεσμάτων 1.262 0 1.262 (204) (219) (423)

Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων (634) 0 (634) (2.002) (282) (2.284)

Μείον φόροι (113) 0 (113) 19 (171) (152)

Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους (Α) (521) 0 (521) (2.021) (111) (2.132)

Κατανέμονται σε:

       -Ιδιοκτήτες μητρικής (745) 0 (745) (2.199) (120) (2.319)

       -Μη ελέγχουσες συμμετοχές 224 0 224 178 9 187

Λοιπά συνολικά έσοδα / (ζημίες) μετά από φόρους (Β) (111) 0 (111) (11) 0 (11)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (ζημίες) μετά από 

φόρους (Α) + (Β) (632) 0 (632) (2.032) (111) (2.143)

Κατανέμονται σε:

       -Ιδιοκτήτες μητρικής (800) 0 (800) (2.208) (119) (2.327)

       -Μη ελέγχουσες συμμετοχές 168 0 168 176 8 184

Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά 

(σε €) (0,0235) 0,0000 (0,0235) (0,0694) (0,0036) (0,0730)

Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, 

επενδυτικών αποτελεσμάτων & συνολικών αποσβέσεων 2.856 0 2.856 1.161 (185) 976

01.01 - 30.09.2014 01.01 - 30.09.2013 01.07 - 30.09.2014 01.07 - 30.09.2013

Κύκλος Εργασιών 59.435 68.393 17.973 23.646

Μικτά κέρδη / (ζημίες) 14.666 12.822 4.555 4.840

Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών & 

επενδυτικών αποτελεσμάτων 1.825 628 238 170

Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων (823) (5.656) (657) (4.748)

Μείον φόροι (196) 16 (16) 29

Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους (Α) (627) (5.672) (641) (4.777)

Λοιπά συνολικά έσοδα / (ζημίες) μετά από φόρους (Β) 38 93 (1) (6)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (ζημίες) μετά από 

φόρους (Α) + (Β) (589) (5.579) (642) (4.783)

Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά 

(σε €) (0,0197) (0,1787) (0,0201) (0,1505)

Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, 

επενδυτικών αποτελεσμάτων & συνολικών αποσβέσεων 2.401 1.347 446 393

1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ

30.09.2014 30.09.2013 30.09.2014 30.09.2013

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου

(01.01.2014 και 01.01.2013 αντίστοιχα) 29.301 54.733 20.067 44.761

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους

(συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες) (1.365) (9.220) (589) (5.579)

Απόκτηση μη ελέγχουσας συμμετοχής 0 (189) 0 0

Ίδρυση θυγατρικών (αναλογία μη ελέγχουσας συμμετοχής) 0 200 0 0

Πώληση θυγατρικής (16) 0 0 0

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών (αναλογία μη ελέγχουσας συμμετοχής) 208 0 0 0
Μερίσματα καταβληθέντα σε μη ελέγχουσες συμμετοχές (705) (301) 0 0

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.09.2014 και 

30.09.2013 αντίστοιχα) 27.423 45.223 19.478 39.182

1.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ 01.01 - 30.09.2014 01.01 - 30.09.2013 01.01 - 30.09.2014 01.01 - 30.09.2013

Λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (2.146) (6.235) (823) (5.656)

Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων από διακοπείσες δραστηριότητες 0 (2.009) 0 0

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Αποσβέσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων 5.026 4.479 576 719

Προβλέψεις 1.449 1.480 708 4.507

Μη πραγματοποιηθείσες συναλλαγματικές διαφορές (27) 17 5 0

Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής θυγατρικών 76 128 0 0

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (286) (286) 0 0

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη

και ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας (115) (154) (78) (84)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 5.813 5.474 2.649 2.084

Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές

λογ/σμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται

με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Μείωση / (Αύξηση) αποθεμάτων 5.025 1.538 347 1.010

Μείωση / (Αύξηση) απαιτήσεων (4.085) 14.376 (6.228) 10.955

Αύξηση / (Μείωση) υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (8.218) (12.390) 3.993 (14.327)

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (5.453) (5.547) (2.250) (2.141)

Καταβεβλημένοι φόροι (605) (391) 0 0

Λειτουργικές δραστηριότητες από διακοπείσες δραστηριότητες 0 1.357 0 0

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Σύνολο εισροών / (εκροών) από  

λειτουργικές δραστηριότητες ( α ) (3.546) 1.837 (1.101) (2.933)

Επενδυτικές δραστηριότητες

Αύξηση συμμετοχής σε θυγατρική 0 0 0 (189)

Αύξηση κεφαλαίου θυγατρικών 0 0 (480) (4.381)

Είσπραξη από πώληση θυγατρικών εταιριών 

(μείον χρηματικών διαθεσίμων θυγατρικής) (74) 0 0 0

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων (1.417) (1.727) (249) (177)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΤΣΙΩΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων 108 51 200 26

Α.Δ.Τ. :  X 232184 / 01 Α.Δ.Τ. :  X 080389 / 02 Αγορά επενδυτικών ακινήτων (18) (58) 0 0

Τόκοι εισπραχθέντες 84 97 83 80

Επενδυτικές δραστηριότητες από διακοπείσες δραστηριότητες 0 1 0 0

Σύνολο εισροών / (εκροών) από  
επενδυτικές δραστηριότητες ( β ) (1.317) (1.636) (446) (4.641)

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Εισπράξεις από μη ελέγχουσες συμμετοχές 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΜΙΛΟΥ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΟΜΙΛΟΥ (ίδρυση νέων θυγατρικών / αύξηση μετοχικού κεφαλαίου) 208 200 0 0

Απόκτηση μη ελέγχουσας συμμετοχής 0 (189) 0 0

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 135.369 93.089 53.331 19.095

Εξοφλήσεις δανείων (131.840) (90.646) (52.276) (13.446)

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) (575) (224) 0 0

Μερίσματα καταβληθέντα σε μη ελέγχουσες συμμετοχές (705) (301) 0 0

Χρηματοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες 0 (2.924) 0 0

Σύνολο εισροών / (εκροών) από  
χρηματοδοτικές δραστηριότητες ( γ ) 2.457 (995) 1.055 5.649

ΑΡΙΣ ΧΑΤΖΑΤΟΥΡΙΑΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΪΝΤΑΝΗΣ Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα

Α.Δ.Τ. Χ 540791 / 03 ΑΦΜ:030961080  ΔΟΥ: Ζ' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ και ισοδύναμα περιόδου ( α ) + ( β ) + ( γ ) (2.406) (794) (492) (1.925)

Α.Μ.Α. 0017678  ΤΑΞΗ: Α' Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 6.853 10.153 1.150 2.602
Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 3 (1) 0 0

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 4.450 9.358 658 677

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

Ο ΟΜΙΛΟΣ

01.07 - 30.09.2014 01.07 - 30.09.2013

Διακοπείσες 

δραστηριότητες
Σύνολο

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες

Σύνολο

Διακοπείσες 

δραστηριότητες
Σύνολο

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (ζημίες) μετά από 

φόρους (Α) + (Β)

Συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες

Αχαρνές Αττικής, 20 Νοεμβρίου 2014

Διακοπείσες 

δραστηριότητες
Σύνολο

01.01 - 30.09.2014

Συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες

Συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες

Διακοπείσες 

δραστηριότητες

Διεύθυνση Διαδικτύου: http://www.elgeka.gr

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των Ενδιάμεσων 

Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων του εννιαμήνου 2014:  20 Νοεμβρίου 2014

01.01 - 30.09.2013

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρίας «ΕΛΓΕΚΑ  Α.Ε. Εμπόριο-Διανομές-Αντιπροσωπείες-Βιομηχανία». Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιουδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη 
συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι Ενοποιημένες και Εταιρικές οικονομικές καταστάσεις, που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.  

1.Οι εταιρίες του Ομίλου με τις αντίστοιχες επωνυμίες, τη χώρα της καταστατικής τους έδρας και τα ποσοστά με τα οποία η Μητρική Εταιρία συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα στο μετοχικό τους κεφάλαιο, 
καθώς και η μέθοδος ενσωμάτωσής τους παρατίθενται αναλυτικά στη Σημείωση 1 των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων. Δεν έχει επέλθει κανένα γεγονός που να συνιστά διακοπτόμενη 
εκμετάλλευση.  

2.Για την κατάρτιση των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη σύνταξη των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 
χρήσης που έληξε την 31

η
 Δεκεμβρίου 2013, με εξαίρεση τα νέα ή αναθεωρημένα λογιστικά πρότυπα και διερμηνείες τα οποία τέθηκαν σε ισχύ το 2014, όπως αυτά αναφέρονται στη Σημείωση 2 

των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων. 

3.Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Μητρικής Εταιρίας και των εταιριών του Ομίλου παρατίθενται αναλυτικά στη Σημείωση 5 των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων. 

4.Επί των ακινήτων της Μητρικής Εταιρίας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη, ενώ επί των ακινήτων των θυγατρικών της εταιριών υπήρχαν κατά την 30
η
 Σεπτεμβρίου 2014 προσημειώσεις για 

εξασφάλιση υποχρεώσεων συνολικού ύψους 11.586 χιλ. ευρώ (31/12/2013: 10.976 χιλ. ευρώ). 

5.Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία 
της Εταιρίας και του Ομίλου. Τα ποσά των σωρευτικών προβλέψεων στις 30/09/2014 για επισφαλείς & επίδικους πελάτες – χρεώστες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις για τον Όμιλο και για την 
Εταιρία ανήλθαν σε 13.294 χιλ. ευρώ και 3.109 χιλ. ευρώ αντίστοιχα (31/12/2013: 11.930 χιλ. ευρώ και 2.442 χιλ. ευρώ, αντίστοιχα). Το συνολικό ποσό των προβλέψεων που έχουν διενεργηθεί 
για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιριών του Ομίλου στις 30/09/2014 ανέρχεται σε 522 χιλ. ευρώ και για τη Μητρική Εταιρία σε 318 χιλ. ευρώ (31/12/2013: 482 χιλ. ευρώ και 318 χιλ. 
ευρώ, αντίστοιχα), ενώ δεν έχουν διενεργηθεί “Λοιπές Προβλέψεις” από τον Όμιλο και την Εταιρία κατά την έννοια των παραγράφων 10, 11 και 14 του ΔΛΠ 37 “Προβλέψεις, ενδεχόμενες 
υποχρεώσεις και ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία”. 

6.Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στις 30/09/2014 ήταν για τον Όμιλο 1.720 άτομα και για την Εταιρία 185 άτομα (30/09/2013: Όμιλος 1.633 άτομα και Εταιρία 136 άτομα). 

7.Οι πάσης φύσεως συναλλαγές (εισροές και εκροές) σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της  Εταιρίας και του Ομίλου 
στη λήξη της χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές τους µε τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται στο ∆ΛΠ 24, µε διακριτή  παράθεση  των  συνολικών αμοιβών διευθυντικών 
στελεχών και µελών της διοίκησης, των συναλλαγών τους, καθώς και των απαιτήσεων και υποχρεώσεών τους, έχουν ως εξής:  
 

 

 
Τα υπόλοιπα των πωλήσεων-εσόδων, αγορών-εξόδων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας με συνδεδεμένα μέρη έχουν απαλειφθεί κατά την ενοποίηση της 30

ης
 Σεπτεμβρίου 2014. 

8.Το ύψος των επενδύσεων σε πάγια περιουσιακά στοιχεία και επενδύσεις σε ακίνητα που πραγματοποιήθηκαν από τον Όμιλο και τη Μητρική Eταιρία κατά το εννιάμηνο του 2014 ανήλθε στο ποσό 
των 1.435 χιλ. ευρώ (εννιάμηνο 2013: 1.785 χιλ. ευρώ) και 249 χιλ. ευρώ αντίστοιχα (εννιάμηνο 2013: 177 χιλ. ευρώ). 

9.Οι βασικές (ζημίες) / κέρδη ανά μετοχή υπολογίστηκαν βάσει των ζημιών ή των κερδών μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας δια του σταθμισμένου μέσου όρου του αριθμού των κοινών 
ονομαστικών μετοχών της Μητρικής Εταιρίας που ήταν σε κυκλοφορία κατά το εννιάμηνο του 2014. 

10.Στη λήξη της τρέχουσας περιόδου τόσο η Μητρική όσο και οι θυγατρικές εταιρίες δεν κατείχαν μετοχές της Μητρικής Εταιρίας.  

11.α. Οι εταιρίες «CERA VILLA DESIGN S.R.L.» και «ELGEKA FERFELIS S.R.L.» έχουν αιτηθεί προς τις τοπικές αρχές την υπαγωγή τους σε διαδικασία εκκαθάρισης. Η εκκαθάριση δεν είχε 
ολοκληρωθεί μέχρι την 30

η
 Σεπτεμβρίου 2014. Τα μεγέθη τους είναι επουσιώδη για τον Όμιλο. 

β. Την 14
η
 Απριλίου 2014 η Γενική Συνέλευση των μετόχων της «ELGEKA AG», η οποία συστάθηκε στις 26 Απριλίου 2013 και στην οποία συμμετείχε πλειοψηφικά με ποσοστό 50% συν μία (1) 

μετοχή, ήτοι 25.001 μετοχές, η κατά 100% θυγατρική εταιρία «ELGEKA (CYPRUS) LTD», αποφάσισε την αλλαγή της επωνυμίας της από «ELGEKA AG» σε «AMATO SCHREIBER Food + Retail 
AG». Στη συνέχεια, την ίδια ως άνω ημερομηνία, μετά τη λήψη σχετικών αποφάσεων από τη Διοίκηση τόσο της Μητρικής εταιρίας «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» όσο και της θυγατρικής της, «ELGEKA 
(CYPRUS) LTD», υπεγράφη σύμβαση για την πώληση των ως άνω 25.001 μετοχών που κατείχε η «ELGEKA (CYPRUS) LTD» στην «ELGEKA AG» έναντι τιμήματος 10 χιλ. ευρώ, η οποία και 
ολοκληρώθηκε την 16

η
 Απριλίου 2014. Από την ως άνω μεταβίβαση του ποσοστού συμμετοχής της «ELGEKA (CYPRUS) LTD» στην εταιρία «ELGEKA AG» προέκυψε ζημία ύψους 6 χιλ. ευρώ η 

οποία απεικονίζεται στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ κατά την 30
η
 Σεπτεμβρίου 2014, ενώ στις ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις της θυγατρικής «ELGEKA 

(CYPRUS) LTD» δεν προέκυψε κάποιο αποτέλεσμα, καθώς η συμμετοχή στην «ELGEKA AG» ήταν πλήρως απομειωμένη. (πρόβλεψη απομείωσης 190 χιλ. ευρώ κατά τη διάρκεια του 
εννιαμήνου του 2014). Ως εκ τούτου, η «ELGEKA AG» δεν ενσωματώθηκε στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις στην τρέχουσα περίοδο, ενώ στη συγκρίσιμη περίοδο του 2013 είχε 
ενσωματωθεί με ποσοστό 50,00% συν μία (1) μετοχή.     
γ. Στις 27 Ιουνίου 2014, η Τακτική Γενική Συνέλευση της θυγατρικής εταιρίας «ARISTA Α.Ε.Β.Ε.» αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των 5.035 χιλ. ευρώ με σκοπό 
την ισόποση κάλυψη ζημιών της, με τη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά 0,19 ευρώ, ήτοι από 0,53 ευρώ σε 0,34 ευρώ εκάστη, και την παράλληλη αύξηση του μετοχικού της 
κεφαλαίου κατά το ποσό των 2.800 χιλ. ευρώ, η οποία καλύφθηκε με την εισφορά εκ μέρους της «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» ισόποσων χρηματικών της απαιτήσεων από την πρώτη, με την έκδοση 
8.236.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,34 ευρώ εκάστη. Οι ως άνω μεταβολές στο μετοχικό κεφάλαιο της «ARISTA Α.Ε.Β.Ε.» καθώς και η αντίστοιχη τροποποίηση 
του άρθρου 5 του καταστατικού της που εγκρίθηκε με σχετική απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, ανακοινώθηκαν από το Εμπορικό και Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης με την υπ’ αριθμ. 22930/30-07-2014 ανακοίνωση καταχώρησης. Κατόπιν αυτών, το νέο μετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής εταιρίας «ARISTA Α.Ε.Β.Ε.», ανέρχεται 
συνολικά σε 11.810 χιλ. ευρώ, διαιρούμενο σε 34.736.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,34 ευρώ εκάστη, ενώ το ποσοστό συμμετοχής της «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» στην ως άνω 
εταιρία παραμένει σε 99,99% περίπου. 
δ. Στις 27 Ιουνίου 2014, η Τακτική Γενική Συνέλευση της θυγατρικής εταιρίας «G.S.B.G. Α.Ε.» αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των 900 χιλ. ευρώ με την έκδοση 
90.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ εκάστη. Η ανωτέρω αύξηση καλύφθηκε αποκλειστικά από την «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.», αφενός με την καταβολή μετρητών ύψους 
480 χιλ. ευρώ και αφετέρου με την εισφορά ισόποσων χρηματικών απαιτήσεών της από την πρώτη, ύψους 420 χιλ. ευρώ. Η ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της «G.S.B.G. Α.Ε.» καθώς 
και η αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της που εγκρίθηκαν με σχετική απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, ανακοινώθηκαν από 
το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης με την υπ’ αριθμ. 22474/30-07-2014 ανακοίνωση καταχώρησης. Κατόπιν αυτών, το νέο μετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής εταιρίας 
«G.S.B.G. Α.Ε.», ανέρχεται συνολικά σε 960 χιλ. ευρώ, διαιρούμενο σε 96.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ εκάστη, ενώ το ποσοστό συμμετοχής της «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» 
στην ως άνω εταιρία αυξήθηκε από 70,00% σε 98,13% περίπου, το οποίο είναι και το νέο ποσοστό ενσωμάτωσής της στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της 30

ης
 Σεπτεμβρίου 2014 σε 

σχέση με αυτό της συγκρίσιμης περιόδου του 2013.  
ε. Την 30

η
 Σεπτεμβρίου 2014, η εταιρία «C.A. PAPAELLINAS LTD» υπέγραψε με τις θυγατρικές της «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.», «DIAKINISIS LOGISTICS SERVICES (CY) LTD» και «ELGEKA CYPRUS 

LTD», συμφωνία με την οποία η «C.A. PAPAELLINAS LTD» απέκτησε το 40% του μετοχικού κεφαλαίου της «DIAKINISIS LOGISTICS SERVICES (CY) LTD» με την έκδοση 200 νέων συνήθων 
μετοχών επ’ ονόματί της, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ εκάστη υπέρ το άρτιο (at premium), με τιμή αγοράς το ποσό των 208 χιλ. ευρώ, ενώ η τελευταία ενέγραψε το ποσό των 208 χιλ. ευρώ στο 
share premium account της, μετά από παραίτηση της «ELGEKA CYPRUS LTD» από το δικαίωμα προτίμησης για την απόκτηση των νέων μετοχών. Κατόπιν των ανωτέρω, το νέο μετοχικό 
κεφάλαιο της «DIAKINISIS LOGISTICS SERVICES (CY) LTD» ανέρχεται συνολικά σε 500 ευρώ διαιρούμενο σε 500 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας 1 ευρώ εκάστη, το δε εγγεγραμμένο 
ποσό υπέρ το άρτιο (at premium) στο share premium account αυτής ανέρχεται συνολικά σε 937 χιλ. ευρώ, ενώ στη νέα μετοχική της σύνθεση συμμετέχουν εφεξής οι εταιρίες «ELGEKA CYPRUS 
LTD» και «C.A. PAPAELLINAS LTD» με ποσοστά συμμετοχής 60% και 40% αντίστοιχα. Κατά συνέπεια, η εταιρία «DIAKINISIS LOGISTICS SERVICES (CY) LTD» ενσωματώθηκε στις 
Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις κατά την 30

η
 Σεπτεμβρίου 2014 με ποσοστό 60%, ενώ κατά τη συγκρίσιμη περίοδο του 2013 είχε ενσωματωθεί με ποσοστό 100%.  

 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

α) Πωλήσεις - Έσοδα - 1.180 

β) Αγορές - Έξοδα 5 6.044 

γ) Απαιτήσεις - 3.392 

δ) Υποχρεώσεις 1 5.483 

ε) Συναλλαγές & αμοιβές διευθυντικών στελεχών & μελών της διοίκησης 977 754 

στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη & μέλη της διοίκησης 4 4 

ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη & μέλη της διοίκησης 8 8 

   

στ. Στις 20 Νοεμβρίου 2013, η «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» προχώρησε στη μεταβίβαση του ποσοστού συμμετοχής της (99,47% περίπου) στην εταιρία «MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Α.Ε.», η οποία 
δραστηριοποιείται στον φαρμακευτικό κλάδο. Η εν λόγω επιχειρηματική κίνηση πραγματοποιήθηκε σε πλήρη συνέπεια με την προηγηθείσα ανακοίνωση περί στρατηγικής απεμπλοκής του Ομίλου 
ΕΛΓΕΚΑ από την εν λόγω δραστηριότητα. Στις δημοσιευθείσες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ, η «MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Α.Ε.» από την 30

η
 Ιουνίου 2013 εμφανιζόταν 

ως «Διακοπείσα δραστηριότητα» και ως «Μη κυκλοφοριακό στοιχείο προοριζόμενο προς πώληση». Από την εν λόγω μεταβίβαση, το τίμημα πώλησης της οποίας ανήλθε σε 7 χιλ. ευρώ περίπου, 
προέκυψε ζημία ύψους 147 χιλ. ευρώ στις Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις της «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.», καθώς η συμμετοχή ήταν αποτιμημένη στο κόστος μείον την πρόβλεψη απομείωσης της αξίας 
της, ενώ στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ προέκυψε ζημία ύψους 1.554 χιλ. ευρώ. Ως εκ τούτου, η «MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Α.Ε.» δεν ενσωματώθηκε 
στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις στην τρέχουσα περίοδο, ενώ είχε ενσωματωθεί στη συγκρίσιμη περίοδο του 2013.   
Πέραν των ανωτέρω μεταβολών στα ποσοστά των εταιριών που περιλαμβάνονται στον Όμιλο ή της μη ενσωμάτωσης εταιριών που είχαν ενσωματωθεί τη συγκρίσιμη περίοδο του 2013, δεν 
υπήρχαν άλλες μεταβολές ούτε υπήρχαν εταιρίες που δεν περιλαμβάνονται στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις κατά την 30

η
 Σεπτεμβρίου 2014. 

Τα ως άνω εταιρικά γεγονότα παρατίθενται στη Σημείωση 1 των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων.  

12.Τα ποσά και η φύση των λοιπών συνολικών εσόδων μετά από φόρους αναλύονται ως εξής: 
 

Φύση Λοιπών συνολικών εσόδων/(ζημιών)  μετά από φόρους  
ΟΜΙΛΟΣ 

(01.01-30.09.2014) 
ΕΤΑΙΡΙΑ 

(01.01-30.09.2014) 

Αποτίμηση παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων  38 38 

Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής θυγατρικών εταιριών εξωτερικού 233 - 

Συμμετοχή στα λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημίες) κοινοπραξιών 68 - 

Λοιπά Συνολικά έσοδα/(ζημίες) μετά από φόρους  339 38 

   

13.Στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης του Ομίλου της 31
ης

 Δεκεμβρίου 2013 αναταξινομήθηκε για λόγους συγκρισιμότητας με την Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της 30
ης

 Σεπτεμβρίου 2014 το 
ποσό των 44 χιλ. ευρώ το οποίο αφορά σε Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Διαθέσιμα προς Πώληση. Το σχετικό κονδύλι μεταφέρθηκε από τις Λοιπές Απαιτήσεις στα Χρηματοοικονομικά Στοιχεία 
Διαθέσιμα προς Πώληση και συνεπώς ο εν λόγω λογαριασμός διαμορφώθηκε σε 1.444 χιλ. ευρώ από 1.400 χιλ. ευρώ, ενώ αντίθετα οι Λοιπές Απαιτήσεις διαμορφώθηκαν σε 13.925 χιλ. ευρώ 
από 13.969 χιλ. ευρώ την 31

η
 Δεκεμβρίου 2013. Κανένας λογαριασμός της Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος δεν επηρεάστηκε από την εν λόγω μεταβολή, ενώ το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων 

του Ομίλου και των Μη ελεγχουσών συμμετοχών παρέμεινε αμετάβλητο. Παράθεση γίνεται στη Σημείωση 2 των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της 30
ης

 Σεπτεμβρίου 2014.     

14.Δεν υπήρξαν γεγονότα μεταγενέστερα των Οικονομικών Καταστάσεων της 30
ης

 Σεπτεμβρίου 2014, που να αφορούν είτε την Εταιρία είτε τον Όμιλο, για τα οποία να επιβάλλεται από τα Διεθνή 
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς είτε αναφορά είτε διαφοροποίηση στα κονδύλια των δημοσιευμένων Οικονομικών Καταστάσεων. 
 


