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Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την 

περίοδο από 01 Ιανουαρίου 2010 έως 30 Σεπτεμβρίου 2010  είναι εκείνες που 

εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. Εμπόριο - Διανομές 

- Αντιπροσωπείες - Βιομηχανία» την 25η Νοεμβρίου 2010 και έχουν 

δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση 

www.elgeka.gr. Επισημαίνεται ότι τα δημοσιοποιηθέντα στον τύπο συνοπτικά 

οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν στο να παράσχουν στον 

αναγνώστη ορισμένες γενικές οικονομικές πληροφορίες, αλλά δεν παρέχουν την 

ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της 

Εταιρίας και του Ομίλου, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς. Επίσης, επισημαίνεται ότι, χάριν απλοποίησης, στα δημοσιευμένα 

στον τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία έχουν γίνει ορισμένες συμπτύξεις και 

ανακατατάξεις κονδυλίων. 
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Α1. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΙΛΟΥ  
Για την εννιάμηνη περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2010 

 
 

  ΟΜΙΛΟΣ 

 Σημείωση 
1/1 – 

30/09/2010  
1/1 – 

30/09/2009  
1/7 – 

30/09/2010  
1/7 – 

30/09/2009 
Πωλήσεις  236.871  222.693  94.032  76.153 
Κόστος πωληθέντων  (201.986)  (185.711)  (81.194)  (64.452) 
Μικτό κέρδος  34.885  36.982  12.838  11.701 
          
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης *  13.508  15.137  4.678  5.515 
Έξοδα διάθεσης *  (30.428)  (33.152)  (10.970)  (10.987) 
Έξοδα διοίκησης  (11.911)  (11.409)  (4.469)  (3.832) 
Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης  (306)  (250)  (94)  (80) 
Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης  (1.059)  (1.503)  (181)  1.374 
Αποτελέσματα προ φόρων, 
χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσμάτων  4.689  5.805  1.802  3.691 
         
Χρηματοοικονομικά έσοδα  132  283  66  35 
Χρηματοοικονομικά έξοδα  (3.787)  (4.583)  (1.484)  (1.054) 
Λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα  356  (1.736)  628  (1.744) 
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων   1.390  (231)  1.012  928 
Φόρος εισοδήματος 5 (1.347)  (122)  (660)  322 
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (Α)  43  (353)  352  1.250 
Κατανέμονται σε :         
-Ιδιοκτήτες Μητρικής  335  139  226  1.046 
-Δικαιώματα μειοψηφίας  (292)  (492)  126  204 
  43  (353)  352  1.250 
Λοιπά συνολικά έσοδα         
Αποτίμηση παραγώγων 15 (285)  -  (17)  - 
Φόρος εισοδήματος σχετιζόμενος με την 
αποτίμηση παραγώγων 15 62  -  (2)  - 
Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής 
θυγατρικών εξωτερικού  (190)  (2.194)  406  104 
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από 
φόρους (Β)  (413)  (2.194)  387  104 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / 
(ζημίες) μετά από φόρους (Α) + (Β)  (370)  (2.547)  739  1.354 
Κατανέμονται σε :         
-Ιδιοκτήτες μητρικής  159  (1.259)  371  1.099 
-Δικαιώματα μειοψηφίας  (529)  (1.288)  368  255 
  (370)  (2.547)  739  1.354 
Κέρδη  μετά από φόρους ανά μετοχή-
βασικά και απομειωμένα (σε ευρώ) 6 0,0105  0,0044  0,0071  0,0328 
         
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσμάτων & 
συνολικών αποσβέσεων  9.008  10.299  3.326  5.263   

 
* Στα Έξοδα Διάθεσης συμπεριλαμβάνονται δαπάνες και προμήθειες προώθησης και τοποθέτησης των 
εμπορευμάτων της Μητρικής Εταιρίας και μίας θυγατρικής του εξωτερικού, στις οποίες οι αντίστοιχοι οίκοι - 
προμηθευτές τους συμμετέχουν εν μέρει ή στο σύνολο των εν λόγω δαπανών. Αυτές οι συνεισφορές (έσοδα) 
των προμηθευτών τους που αποσκοπούν στην προώθηση των πωλήσεων συγκεκριμένων προϊόντων, 
παρουσιάζονται αφαιρετικά από τα αντίστοιχα έξοδα προώθησης - διάθεσης. 
Ως εκ τούτου, τα κονδύλια “Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης” και “Έξοδα Διάθεσης” στην παρούσα ενδιάμεση 
Κατάσταση Συνολικών Εσόδων του Ομίλου για την περίοδο 01/01/2010-30/09/2010, εμφανίζονται έτσι όπως 
διαμορφώνονται μετά την αφαίρεση ποσού 5.516 χιλ. ευρώ (01/01/2009-30/09/2009: 3.243 χιλ. ευρώ), που 
αφορούν έσοδα – έξοδα της Μητρικής Εταιρίας και μιας θυγατρικής του εξωτερικού, όπως αναφέρεται 
παραπάνω. 
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Α2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
Για την εννιάμηνη περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2010 

 
 

  ΕΤΑΙΡΙΑ 

 Σημείωση 
1/1 – 

30/09/2010  
1/1 – 

30/09/2009  
1/7 – 

30/09/2010  
1/7 – 

30/09/2009 
Πωλήσεις  86.102  96.357  24.125  32.449 
Κόστος πωληθέντων  (67.545)  (76.032)  (19.221)  (26.062) 
Μικτό κέρδος  18.557  20.325  4.904  6.387 
          
Λοιπά έσοδα εκμετελλευσης *  7.598  5.885  3.045  2.007 
Έξοδα διάθεσης *  (18.616)  (18.573)  (5.743)  (6.220) 
Έξοδα διοίκησης  (4.948)  (4.616)  (1.637)  (1.560) 
Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης  (84)  (683)  1  (69) 
Αποτελέσματα προ φόρων, 
χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσμάτων  2.507  2.338  570  545 
         
Χρηματοοικονομικά έσοδα  1  3  -  3 
Χρηματοοικονομικά έξοδα  (1.000)  (923)  (412)  (230) 
Λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα  (371)  (27)  (59)  (78) 
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων   1.137  1.391  99  240 
Φόρος εισοδήματος 5 (549)  (428)  (93)  (94) 
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (Α)  588  963  6  146 
         
         
         
         
Λοιπά συνολικά έσοδα         
Αποτίμηση παραγώγων 15 (211)  -  (12)  - 
Φόρος εισοδήματος σχετιζόμενος με την 
αποτίμηση παραγώγων 15 47  -  (1)  - 
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από 
φόρους (Β)  (164)  -  (13)  - 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / 
(ζημίες) μετά από φόρους (Α) + (Β)  424  963  (7)  146 
         
         
         
         
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή-
βασικά και απομειωμένα (σε ευρώ) 6 0,0184  0,0302  0,0002  0,0046 
         
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσμάτων & 
συνολικών αποσβέσεων  3.424  3.371  876  902   

 
* Στα Έξοδα Διάθεσης συμπεριλαμβάνονται δαπάνες και προμήθειες προώθησης και τοποθέτησης των 
εμπορευμάτων της Μητρικής Εταιρίας, στις οποίες οι αντίστοιχοι οίκοι - προμηθευτές της συμμετέχουν εν 
μέρει ή στο σύνολο των εν λόγω δαπανών. Αυτές οι συνεισφορές (έσοδα) των προμηθευτών της Εταιρίας 
που αποσκοπούν στην προώθηση των πωλήσεων συγκεκριμένων προϊόντων, παρουσιάζονται αφαιρετικά 
από τα αντίστοιχα έξοδα προώθησης - διάθεσης. 
Ως εκ τούτου, τα κονδύλια “Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης” και “Έξοδα Διάθεσης” στην παρούσα ενδιάμεση 
Κατάσταση Συνολικών Εσόδων της Μητρικής Εταιρίας για την περίοδο 01/01/2010-30/09/2010, εμφανίζονται 
έτσι όπως διαμορφώνονται μετά την αφαίρεση ποσού 3.292 χιλ. ευρώ (01/01/2009-30/09/2009: 3.243 χιλ. 
ευρώ), που αφορούν έσοδα – έξοδα της Εταιρίας, όπως αναφέρεται παραπάνω. 
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Α3. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ  

Για την εννιάμηνη περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2010 
 

  ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημείωση        
Μη Κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού  30/09/2010  31/12/2009  30/09/2010  31/12/2009 
Ενσώματες ακινητοποιήσεις 7         57.046         63.791  10.431  10.596 
Επενδύσεις σε ακίνητα 8         44.842          44.515  13.456  13.456 
Υπεραξία επιχείρησης 4         15.124            8.387  -  - 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 9         26.672          17.400  1.219  1.115 
Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρίες 10 -                   -    51.923  37.082 
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις               308               434  -  - 
Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς 
πώληση 12           1.775               575  1.775  575 
Λοιπά μακροπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία            1.588            1.588  31  31 
       147.355       136.690  78.835  62.855 
Κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού         
Αποθέματα          40.743          34.554  13.468  14.515 
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις          98.021        100.106  35.672  54.740 
Λοιπές απαιτήσεις          11.355          14.688  5.557  10.114 
Λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού            9.598            1.344  2.890  178 
Παράγωγα χρημ/κά περιουσιακά στοιχεία 15              253  -  -  - 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα          11.022            7.871  482  130 
       170.992       158.563  58.069  79.677 
Σύνολο Ενεργητικού       318.347       295.253  136.904  142.532 
         
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ         
Ίδια κεφάλαια         
Μετοχικό κεφάλαιο 13         51.099          51.099  51.099  51.099 
Υπέρ το άρτιο αποθεματικό 13              362               362  362  362 
Ίδιες μετοχές 13             (158)  -  (158)  - 
Αποθεματικά εύλογης αξίας                    1             1  1  1 
Λοιπά αποθεματικά  9.958          10.334  6.742  6.906 
Αποθεματικά συναλλαγματικών διαφορών 
μετατροπής θυγατρικών εξωτερικού          (3.103)          (3.151)  -  - 
Αποτελέσματα εις νέον  6.912            6.441            6.104   5.516 
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους 
της μητρικής (α)  

  
65.071          65.086         64.150   63.884 

Δικαιώματα μειοψηφίας (β)          10.798          13.273                   -    - 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)          75.869          78.359         64.150   63.884 
         
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις         
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 14         21.922          27.978  10.500  11.750 
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις          10.094            8.454  613  557 
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω 
εξόδου από την υπηρεσία            1.528            1.471  627  604 
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις          22.644          24.929  -  - 
          56.188          62.832  11.740  12.911 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις         
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις          82.015          70.802  26.553  45.627 
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις            1.398            1.455  608  656 
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 14         71.744          58.876  23.023  9.807 
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην 
επόμενη χρήση 14           7.753           8.437  2.500  2.500 
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις          22.895          14.292  7.972  7.000 
Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία 15              485          200  358  147 
       186.290  154.062  61.014  65.737 
Σύνολο Υποχρεώσεων (δ)       242.478  216.894  72.754  78.648 
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)       318.347  295.253       136.904   142.532 



Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρίας ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. για την περίοδο από 01/01/2010 έως 30/09/2010 
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Α4. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ  
Για την εννιάμηνη περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2010 

 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Υπέρ το 
άρτιο 

Ίδιες 
μετοχές 

Αποθεματικά 
εύλογης 

αξίας 
Λοιπά 

αποθεματικά 

Αποθεματικά 
συν/κων 

διαφορών 
μετατροπής 

Οικ.Κατ/σεων 
Αποτελέσματα 

εις νέον Σύνολο 
Δικαιώματα 
μειοψηφίας 

Σύνολο 
ιδίων 

κεφαλαίων 
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010 51.099 362 - 1 10.334 (3.151) 6.441 65.086 13.273 78.359 
Κέρδη / (ζημίες) περιόδου - - - - - - 335 335 (292) 43 
Λοιπά συνολικά έσοδα / (ζημίες) μετά από 
φόρους - - - - (224) 48 - (176) (237) (413) 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (ζημίες)  
μετά από φόρους - - - - (224) 48 335 159 (529) (370) 
Μεταφορά αποσβ. επιχ. Ν.3299/2004     63  (79) (16) 16 - 
Αγορά ιδίων μετοχών (Σημείωση 13) - - (158) - - - - (158) - (158) 
Μείωση αποθεματικών λόγω πώλησης σε 
τρίτους (Σημείωση 10) - - - - (215) - 215 - (1.992) (1.992) 
Εξαγορά θυγατρικών (Σημείωση 4) - - - - - - - - 8 8 
Ίδρυση νέων θυγατρικών (Σημείωση 1) - - - - - - - - 20 20 
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών 
(Σημείωση 1) - - - - - - - - 2 2 
Υπόλοιπο 30 Σεπτεμβρίου 2010 51.099 362 (158) 1 9.958 (3.103) 6.912 65.071 10.798 75.869 
           

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2009 51.287 362 (139) 1 9.068 (1.669) 9.687 68.597 17.883 86.480 

Κέρδη / (ζημίες) περιόδου              -   
  

-   
  

-                        -                      -               - 139 139 (492) (353) 
Λοιπά συνολικά έσοδα / (ζημίες) μετά από 
φόρους              -   

  
-   

  
-                        -                      -   (1.398)                       -   (1.398) (796) (2.194) 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (ζημίες) 
μετά από φόρους              -   

  
-   

  
-                        -                      -   (1.398) 139 (1.259) (1.288) (2.547) 

Μεταφορά απόσβεσης επιχορήγησης 
Ν.3299/2004              -                -                -                -   148              -   (185) (37) 37              -   
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών 
(Σημείωση 1) - - - - - - - - 5 5 
Ακύρωση ιδίων μετοχών (188) - 139 - 49 - - - - - 
Διανομή κερδών σε αποθεματικά - - - - 44 - (44) - - - 
Υπόλοιπο 30  Σεπτεμβρίου 2009 51.099 362 - 1 9.309 (3.067) 9.597 67.301 16.637 83.938 
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Α5. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑΣ  
Για την εννιάμηνη περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2010 

 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Υπέρ το 
άρτιο 

Ίδιες 
μετοχές 

Αποθεματικά 
εύλογης 
αξίας 

Λοιπά 
αποθεματικά 

Αποτελέσματα 
εις νέον 

Σύνολο 
ιδίων 

κεφαλαίων 
        
        
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010 51.099 362 - 1 6.906 5.516 63.884 
Κέρδη περιόδου - - - - - 588 588 

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους - - - - (164) - (164) 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (ζημίες)  
μετά από φόρους 

- - - - (164) 588 424 

Αγορά ιδίων μετοχών (Σημείωση 13) - - (158) - - - (158) 
Υπόλοιπο 30  Σεπτεμβρίου  2010 51.099 362 (158) 1 6.742 6.104 64.150 

        

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2009 51.287 362 (139) 1 6.415 5.196 63.122 

Κέρδη περιόδου - - - - - 963 963 

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους - - - - - - - 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από 
φόρους - - - - - 963 963 
Ακύρωση ιδίων μετοχών (188) - 139 - 49 - - 
Διανομή κερδών σε αποθεματικά - - - - 44 (44) - 
Υπόλοιπο 30  Σεπτεμβρίου  2009 51.099 362 - 1 6.508 6.115 64.085 
        



Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρίας ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. για την περίοδο από 01/01/2010 έως 30/09/2010 
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Α6. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ  
Για την εννιάμηνη περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2010 

 
 

  ΟΜΙΛΟΣ  ETAΙΡΙΑ 

 Σημειώσεις 
1/1 έως 

30/09/2010  1/1 έως 
30/09/2009  

1/1 έως 
30/09/2010  1/1 έως 

30/09/2009 
Ταμειακές ροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες         
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 16 12.198  12.500  6.830  1.920 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα  (3.612)  (6.219)  (617)  (928) 
Καταβλημένοι φόροι εισοδήματος  (1.186)  (381)  (494)  (156) 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α)  7.400  5.900  5.719  836 
         
Ταμειακές ροές από επενδυτικές 
δραστηριότητες         
Αύξηση κεφαλαίου θυγατρικών   1 -  -  (1.186)  (1.558) 
Απόκτηση θυγατρικών εταιριών (μείον χρηματικών 
διαθεσίμων θυγατρικής) 4 (12.898)  -  (16.655)  - 
Είσπραξη από πώληση θυγατρικών εταιριών (μείον 
χρηματικών διαθεσίμων θυγατρικής) 10 1.777  -  1.800  - 
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων 7, 9 (2.627)  (3.675)  (871)  (479) 
Αγορά χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθεσίμων 
προς πώληση 12 (200)  (80)  (200)  (80) 
Εισπράξεις από πώληση χρηματοοικονομικών 
στοιχείων διαθεσίμων προς πώληση 12 5  -  5  - 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων 
παγίων στοιχείων  63  561  28  184 
Αγορά ακινήτων για επένδυση 8 (2)  (76)  -  - 
Εισπράξεις από πώληση ακινήτων σε επένδυση  10  -  -  - 
Τόκοι εισπραχθέντες  132  283  1  3 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β)  (13.740)  (2.987)  (17.078)  (1.930) 
         
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες         
Αγορά ιδίων μετοχών 13 (158)  -  (158)  - 
Εισπράξεις από μετόχους μειοψηφίας λόγω 
αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 1 22  5  -  - 
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια  94.461  81.456  17.000  9.000 
Εξοφλήσεις δανείων  (84.286)  (84.707)  (5.131)  (7.860) 
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές 
μισθώσεις (χρεολύσια)  (520)  (821)  -  - 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από 
χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)  9.519  (4.067)  11.711  1.140 
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά 
διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσεως (α) + (β) + (γ)  3.179  (1.154)  352  46 
         
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης 
χρήσεως  7.871  7.970  130  186 
Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα 
και ισοδύναμα  (28)  

 
(185)  -  - 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης 
χρήσεως  11.022  6.631  482  232 
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Β.  ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ  ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ   
 
1. Γενικές πληροφορίες της Εταιρίας και του Ομίλου 
 
Η εταιρία «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. Εμπόριο – Διανομές – Αντιπροσωπείες – Βιομηχανία» έχει τη μορφή της 

Ανωνύμου Εταιρίας και η διεύθυνση της έδρας της, από 1η Μαΐου 2009, είναι στο Δήμο Εχεδώρου 

Θεσσαλονίκης, στη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Δ.Α. 13, Ο.Τ. 31 - Β’ ΦΑΣΗ. Επίσης διαθέτει υποκατάστημα στις Αχαρνές 

Αττικής, στη διεύθυνση Αγίου Ιωάννου Θεολόγου 60. Η Εταιρία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων 

Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης με αριθμό μητρώου 8649/06/Β/86/45. Οι μετοχές της Εταιρίας 

εισήχθησαν στο Χρηματιστήριο Αθηνών το 1999. 

 

Οι ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου για την εννιάμηνη περίοδο 

που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2010 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την 25η Νοεμβρίου 2010. 

 

Η ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. και οι θυγατρικές της (στο εξής «Όμιλος») δραστηριοποιούνται στους παρακάτω τομείς: 

 

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.: Χονδρικό Εμπόριο και διανομή προϊόντων ευρείας κατανάλωσης και κυρίως τροφίμων, καθώς 

και αντιπροσώπευση προϊόντων άλλων εταιριών. 

ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε.: Παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης, διανομής και συσκευασίας εμπορευμάτων τρίτων. 

ΒΙΟΤΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε.: Παραγωγή τυροκομικών και αναπληρωμάτων τυριού. 

SAMBROOK ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.: Παροχή υπηρεσιών ιατρικής ενημέρωσης. 

MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Α.Ε.: Λειτουργία φαρμακαποθήκης. 

ΒΗΤΑ ΠΙ Α.Ε.Β.Ε.: Αντιπροσώπευση, διανομή και εμπορία ειδών διατροφής και λοιπών καταναλωτικών 

προϊόντων. 

ELGEKA (CYPRUS) LTD: Επενδύσεις μέσω συμμετοχών σε Εταιρίες. 

ELGEKA FERFELIS ROMANIA SΑ: Εμπορία καταναλωτικών προϊόντων και τροφίμων.  

CERA VILLA DESIGN SRL: Εμπορία λοιπών καταναλωτικών αγαθών πλην τροφίμων. 

ELGEKA FERFELIS BULGARIA SRL: Εμπορία καταναλωτικών προϊόντων και τροφίμων.  

ELGEKA FERFELIS SRL: Εμπορία καταναλωτικών προϊόντων και τροφίμων. 

GATEDOOR HOLDINGS LTD: Συμμετοχή σε Εταιρίες εκμετάλλευσης ακινήτων. 

SC GATEDOOR HOLDINGS COM SRL: Εκμετάλλευση ακινήτων στη Ρουμανία. 

GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL: Εκμετάλλευση ακινήτων στη Ρουμανία. 

DIAKINISIS PORT (CY) LTD: Επενδύσεις μέσω συμμετοχών σε εταιρίες. 

DIAKINISIS PORT ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.: Διενέργεια λιμενικών εργασιών.  
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Η δομή του Ομίλου κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2010 έχει ως εξής: 

 

 

Τα παραπάνω ποσοστά αναφέρονται στο άμεσο και έμμεσο ποσοστό που κατέχει η Μητρική στις 

παραπάνω εταιρίες.  

 

Μεταβολές περιόδου 

(1) Στις 16 Μαρτίου 2010 ο Όμιλος προχώρησε στην πώληση των μετοχών της εταιρίας «SAMBROOK 

PHARMA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Μ.Ε.Π.Ε.», στην οποία αποκλειστικός μέτοχος ήταν η κατά 91,34% θυγατρική 

εταιρία «SAMBROOK ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.». Το τίμημα της πώλησης ανήλθε σε 21 χιλ. ευρώ που 

αντιπροσωπεύει το κόστος απόκτησης της συμμετοχής από τη θυγατρική εταιρία. Η ανωτέρω πώληση δεν 

είχε ουσιαστική επίδραση στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις καθώς τα μεγέθη της θυγατρικής 

εταιρίας ήταν επουσιώδη για τον Όμιλο (Ίδια Κεφάλαια κατά την 31/12/2009 ύψους 70 χιλ. ευρώ και ζημίες 

προ φόρων ύψους 10,6 χιλ. ευρώ). Από την ανωτέρω πώληση προέκυψε συνολικό κέρδος για τον Όμιλο 

ποσού 70 χιλ. ευρώ, το οποίο καταχωρήθηκε στα «Λοιπά Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα». 

 

(2) Στις 15 Απριλίου 2010 ο Όμιλος προχώρησε στην πώληση μέρους της συμμετοχής του στην εταιρία 

«ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ. Α.Β.Ε.Τ.» Συγκεκριμένα, η Μητρική Εταιρία πούλησε 37.372 ονομαστικές μετοχές 

της θυγατρικής από το σύνολο των 62.283 ονομαστικών μετοχών που κατείχε και αντιπροσωπεύουν  

ποσοστό 30% συν δύο (2) μετοχές. Κατόπιν αυτού, το νέο ποσοστό συμμετοχής της στην ως άνω εταιρία 

διαμορφώνεται σε 19,99% από 50% συν μία (1) μετοχή που ήταν πριν την ως άνω μεταβίβαση (βλέπε 

αναλυτικότερα στη Σημείωση 10). 

 

(3) Η Ετήσια Τακτική Γ.Σ. της εταιρίας «MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Α.Ε.» αποφάσισε στις 30/06/2010 

τη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των 1.174 χιλ. ευρώ, με σκοπό τον συμψηφισμό 

ζημιών προηγουμένων χρήσεων, και ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 1.186 χιλ. ευρώ 

με την έκδοση 118.600 νέων κοινών ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ εκάστη. H ΕΛΓΕΚΑ 

  Ποσοστό Ποσοστό   

Επωνυμία 
Χώρα 
Έδρας 

Συμμετοχής
30.09.2010 

Συμμετοχής 
31.12.2009 

Σχέση 
Ενοποίησης

Μέθοδος 
Ενοποίησης

      
ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ A.E. ΕΛΛΑΔΑ 99,99% 99,99% ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ 
ΧΡ. Κ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Β.Ε.Τ. (2) ΕΛΛΑΔΑ - 50,00% + 1 μ. ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ 
ΒΙΟΤΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΛΛΑΔΑ 80,00% 80,00% ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ 
SAMBROOK ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. (1,8)  ΕΛΛΑΔΑ 91,34% 91,34% ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ 
MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Α.Ε. (3,7) ΕΛΛΑΔΑ 98,48% 96,95% ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ 
SAMBROOK PHARMA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Μ.Ε.Π.Ε. (1) ΕΛΛΑΔΑ - 91,34% ΕΜΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ 
ΒΗΤΑ ΠΙ Α.Ε.Β.Ε. (5) ΕΛΛΑΔΑ 99,92% - ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ 
ELGEKA (CYPRUS) LTD (4) ΚΥΠΡΟΣ 100,00% 100,00% ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ 
ELGEKA FERFELIS ROMANIA S.A. ΡΟΥΜΑΝΙΑ 50,02% 50,02% ΕΜΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ 
ELGEKA FERFELIS SRL ΜΟΛΔΑΒΙΑ 50,02% 50,02% ΕΜΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ 
GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL ΡΟΥΜΑΝΙΑ 25,00% 25,00% ΕΜΜΕΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ
CERA VILLA DESIGN SRL (9) ΡΟΥΜΑΝΙΑ 35,01% 35,01% ΕΜΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ 
GATEDOOR HOLDINGS LTD ΚΥΠΡΟΣ 50,00% 50,00% ΕΜΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ 
SC GATEDOOR HOLDINGS COM SRL ΡΟΥΜΑΝΙΑ 50,01% 50,01% ΕΜΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ 
ELGEKA FERFELIS BULGARIA LTD  ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 37,52% 37,52% ΕΜΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ 
DIAKINISIS PORT (CY) LTD (4,6) ΚΥΠΡΟΣ 50,01% - ΕΜΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ 
DIAKINISIS PORT ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. (6) ΕΛΛΑΔΑ 49,51% - ΕΜΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ 
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Α.Ε. ανέλαβε να καλύψει εξ’ ολοκλήρου την εν λόγω αύξηση και στις 19/08/2010 κατέβαλε το ποσό των 

1.186 χιλ. ευρώ, αυξάνοντας έτσι το ποσοστό συμμετοχής της από 96,95% σε 98,48% περίπου. 

 

(4) Στις 5 Ιουλίου 2010 η κατά 100% θυγατρική εταιρία ELGEKA (CYPRUS) L.T.D. προχώρησε στη σύσταση 

νέας εταιρίας με την επωνυμία «DIAKINISIS PORT (CY) LIMITED», η οποία έχει την έδρα της στη Λευκωσία 

της Κύπρου. Το ποσοστό συμμετοχής της «ELGEKA (CYRPUS) L.T.D.» στο μετοχικό κεφάλαιο της 

νεοϊδρυθείσας εταιρίας «DIAKINISIS PORT (CY) LIMITED», το οποίο ανέρχεται σε 40 χιλ. ευρώ, είναι 

50,01%. Το αντικείμενο δραστηριότητας της νέας εταιρίας είναι η συμμετοχή της σε άλλες εταιρίες.  

 

(5) Στις 7 Ιουλίου 2010, η Μητρική Εταιρία προχώρησε στην εξαγορά του δικαιώματος προτίμησης στην 

αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του 99,71% των μετοχών της χονδρεμπορικής εταιρίας «ΒΗΤΑ ΠΙ 

Α.Ε.Β.Ε.» από την εισηγμένη εταιρία «ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε.Ε.» έναντι του ποσού των 10.280 

χιλ. ευρώ. Η ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. κατόπιν της προαναφερθείσας εξαγοράς, και σε συνδυασμό με την παραίτηση 

από το δικαίωμα προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του έτερου μετόχου μειοψηφίας, 

προχώρησε στην ολοσχερή καταβολή της εν λόγω αύξησης, ύψους 1.855 χιλ. ευρώ (ήτοι 3.500 χιλ. μετοχές 

αξίας 0,53 ευρώ έκαστη), διαμορφώνοντας το ποσοστό συμμετοχής της στη «ΒΗΤΑ ΠΙ Α.Ε.Β.Ε.» σε 72,92% 

περίπου.  

 

Επιπλέον, την ίδια ημέρα η Μητρική Εταιρία προχώρησε στην εξαγορά και της εναπομείνουσας συμμετοχής 

της εισηγμένης εταιρίας «ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε.Ε.» στη χονδρεμπορική εταιρία «ΒΗΤΑ ΠΙ 

Α.Ε.Β.Ε.» (ήτοι 1.296.182 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,53 ευρώ έκαστη ή ποσοστό 27,00% του μετοχικού 

της κεφαλαίου) έναντι του ποσού των 4.520 χιλ. ευρώ. Ως επακόλουθο της ως άνω εξαγοράς, το ποσοστό 

συμμετοχής της ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. στη «ΒΗΤΑ ΠΙ Α.Ε.Β.Ε.» διαμορφώνεται σε 99,92% περίπου.  

 

(6) Στις 5 Αυγούστου 2010, η κατά 50,01% νεοσυσταθείσα θυγατρική εταιρία «DIAKINISIS PORT (CY) 

LIMITED», στην οποία όπως αναφέρθηκε παραπάνω συμμετέχει η θυγατρική εταιρία «ELGEKA (CYPRUS) 

L.T.D.», προχώρησε στη σύσταση νέας εμπορικής ετερόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «DIAKINISIS 

PORT ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», η οποία έχει την έδρα της στο Δήμο Πειραιώς. Το ποσοστό συμμετοχής της πρώτης 

στο εταιρικό κεφάλαιο της  «DIAKINISIS PORT ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», το οποίο ανέρχεται σε 30 χιλ. ευρώ, είναι 

99%. Το αντικείμενο δραστηριότητας της νέας εταιρίας είναι η διενέργεια λιμενικών εργασιών που σχετίζονται 

με τη φόρτωση, εκφόρτωση και το χειρισμό των εμπορευματοκιβωτίων καθώς και τη μεταφορά τους σε 

περιοχές αποθήκευσης αυτών. 

 

Μεταβολές συγκρίσιμης περιόδου 

(7) Η Ετήσια Τακτική Γ.Σ. της εταιρίας «MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Α.Ε.» αποφάσισε στις 30/06/2009 

τη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των 846 χιλ. ευρώ, με σκοπό την κεφαλαιοποίηση 

ζημιών προηγουμένων χρήσεων, και ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 1.502 χιλ. ευρώ 

με την έκδοση 75.100 νέων κοινών ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 20 ευρώ εκάστη. H ΕΛΓΕΚΑ 

Α.Ε. ανέλαβε να καλύψει εξ’ ολοκλήρου την εν λόγω αύξηση και στις 23/07/2009 κατέβαλε το ποσό των 

1.502 χιλ. ευρώ, αυξάνοντας έτσι το ποσοστό συμμετοχής της από 91,54% σε 96,95% περίπου. 

 

(8) Η Ετήσια Τακτική Γ.Σ. της εταιρίας «SAMBROOK ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.» αποφάσισε στις 30/06/2009 

την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των 61.500 ευρώ με έκδοση 4.100 νέων κοινών 

ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 15 ευρώ εκάστη. Η ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. στις 23/07/2009 κατέβαλε το ποσό 
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των 56.190 ευρώ, συμμετέχοντας έτσι κατά το ποσοστό που κατέχει, ήτοι 91,34%, στην ως άνω αύξηση του 

μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρίας «SAMBROOK ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.» 

 

(9) Η εταιρία «CERA VILLA DESIGN SRL» εντός του α’ τριμήνου 2009 αιτήθηκε προς το Ρουμανικό Δημόσιο 

την υπαγωγή της σε διαδικασία εκκαθάρισης. Η εκκαθάριση δεν είχε ολοκληρωθεί μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 

2010. Τα μεγέθη της είναι επουσιώδη για τον Όμιλο. 

 

(10) Στις 16 Οκτωβρίου 2009 η εταιρία «HODDLE HOLDINGS LTD», η οποία βρισκόταν σε διαδικασία 

εκούσιας εκκαθάρισης, διαγράφηκε από το Μητρώο Εταιριών της Κύπρου. 

 

Η οικονομική χρήση όλων των εταιριών του Ομίλου είναι ετήσια και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου εκάστου έτους. 

 

Ο αριθμός του προσωπικού της Μητρικής Εταιρίας κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2010 διαμορφώθηκε σε 215 

εργαζομένους (έναντι 223 στις 30 Σεπτεμβρίου 2009) και του Ομίλου κατά την ίδια ημερομηνία σε 1.893 

εργαζομένους (έναντι 1.804 στις 30 Σεπτεμβρίου 2009). 

 

2. Βάση παρουσίασης των ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων 
 

Οι συνημμένες ενδιάμεσες εταιρικές και ενοποιημένες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις έχουν 

καταρτισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις». 

 

Οι παρούσες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως 

αυτή τροποποιείται με την αναπροσαρμογή συγκεκριμένων στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού σε εύλογες 

αξίες (Επενδύσεις σε ακίνητα, Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση και Χρηματοοικονομικά 

στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων και Παράγωγα χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία) και την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας («going concern»). 

 

Οι συνημμένες ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις πρέπει να διαβαστούν σε συνδυασμό με τις 

ετήσιες πλήρεις Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2009, που έχουν 

αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας και οι οποίες περιλαμβάνουν πλήρη ανάλυση των λογιστικών 

αρχών, μεθόδων και εκτιμήσεων που εφαρμόστηκαν καθώς και ανάλυση των σημαντικών κονδυλίων των 

Οικονομικών Καταστάσεων. 

 

Η σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

απαιτεί όπως η Διοίκηση του Ομίλου προβαίνει σε σημαντικές παραδοχές και λογιστικές εκτιμήσεις που 

επηρεάζουν τα υπόλοιπα των λογαριασμών Ενεργητικού και Παθητικού, τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων 

απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων, καθώς και 

τα παρουσιαζόμενα έσοδα και έξοδα κατά την υπό εξέταση χρήση. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισμοί 

βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της Διοίκησης σε σχέση με τις περιστάσεις και τις τρέχουσες 

συνθήκες  τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί τελικά να διαφέρουν από τις εκτιμήσεις αυτές. 

 

Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις αξιολογούνται συνεχώς και βασίζονται σε εμπειρικά δεδομένα και άλλους 

παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των προσδοκιών για μελλοντικά γεγονότα που θεωρούνται 

αναμενόμενα υπό εύλογες συνθήκες. Η Διοίκηση της Εταιρίας εκτιμά ότι δεν υπάρχουν εκτιμήσεις και 
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παραδοχές που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρμογές στις λογιστικές αξίες 

των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων.   

 

Κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2010, πραγματοποιήθηκε ανακατάταξη της πρόβλεψης υποτίμησης της αξίας 

αποθεμάτων της 30ης Σεπτεμβρίου 2009  (Όμιλος: 125 χιλ. ευρώ και Εταιρία: 90 χιλ. ευρώ) από τα «Λοιπά 

Έξοδα Εκμετάλλευσης» στο «Κόστος Πωληθέντων», ώστε να καταστούν τα κονδύλια ομοειδή και 

συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα της κλειόμενης περιόδου. Η ανακατάταξη αυτή δεν έχει επιφέρει μεταβολή στα 

«Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων».  

 
Οι λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν για την ετοιμασία και την παρουσίαση των συνημμένων ενδιάμεσων 

Οικονομικών Καταστάσεων είναι συνεπείς με αυτές που ακολουθήθηκαν στην κατάρτιση των ετήσιων 

Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας και του Ομίλου για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2009, 

εκτός από την υιοθέτηση των παρακάτω νέων προτύπων και διερμηνειών που ισχύουν για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2010.  

 

Τα σημαντικότερα πρότυπα και διερμηνείες αναλύονται ως ακολούθως: 

 Διερμηνεία 17 Διανομές μη χρηματικών περιουσιακών στοιχείων σε ιδιοκτήτες 
 Τροποποίηση στο ΔΛΠ 39 Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση - 

Αντικείμενα κατάλληλα προς αντιστάθμιση 
 Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 2 Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών 
 Αναθεωρημένο ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων και Τροποποιημένο ΔΛΠ 27 

Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις 
 Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 Επιπρόσθετες Εξαιρέσεις κατά την πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΑ 
 Ετήσιες Αναβαθμίσεις των ΔΠΧΑ (Μάιος 2008) Όλες οι αναβαθμίσεις που εκδόθηκαν είχαν 

εφαρμογή στη χρήση 2009, εκτός από την ακόλουθη: ΔΠΧΑ 5 Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία 

που Κατέχονται προς Πώληση και Διακοπείσες Δραστηριότητες: Η τροποποίηση αυτή διευκρινίζει το 

γεγονός ότι όλα τα στοιχεία Ενεργητικού και Παθητικού μίας θυγατρικής κατατάσσονται ως Κατεχόμενα για 

Πώληση, σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 5, ακόμη και στην περίπτωση που η εταιρία, μετά από πώληση, διατηρήσει 

μη ελέγχουσα συμμετοχή στη θυγατρική. 

 Ετήσιες Αναβαθμίσεις των ΔΠΧΑ (Απρίλιος 2009) 

• Διερμηνεία 17 Διανομές μη χρηματικών περιουσιακών στοιχείων σε ιδιοκτήτες 

Η Διερμηνεία διευκρινίζει το λογιστικό χειρισμό σε περίπτωση διανομής μη-χρηματικών περιουσιακών 

στοιχείων σε ιδιοκτήτες. Συγκεκριμένα διευκρινίζεται το πότε θα πρέπει να αναγνωρίζεται υποχρέωση, ο 

τρόπος επιμέτρησης της υποχρέωσης και των σχετιζόμενων περιουσιακών στοιχείων καθώς και το πότε 

θα πρέπει να αποαναγνωρίζεται η υποχρέωση και το περιουσιακό στοιχείο. Η Διερμηνεία έχει 

μελλοντική εφαρμογή. Η Διερμηνεία 17 δεν έχει επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου. 

 

• Αναθεωρημένο ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων και Τροποποιημένο ΔΛΠ 27 Ενοποιημένες 
και Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις 

Το αναθεωρημένο ΔΠΧΑ 3 εισάγει μια σειρά αλλαγών στο λογιστικό χειρισμό συνενώσεων 

επιχειρήσεων οι οποίες θα επηρεάσουν το ποσό της αναγνωρισθείσας υπεραξίας, τα αποτελέσματα της 

περιόδου στην οποία πραγματοποιείται η συνένωση επιχειρήσεων και τα μελλοντικά αποτελέσματα. 

Αυτές οι αλλαγές περιλαμβάνουν την εξοδοποίηση των δαπανών που σχετίζονται με την απόκτηση 

καθώς και την αναγνώριση μελλοντικών μεταβολών στην εύλογη αξία του ενδεχόμενου τιμήματος στα 

αποτελέσματα (αντί για προσαρμογή της υπεραξίας). Το τροποποιημένο ΔΛΠ 27 απαιτεί όπως 
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συναλλαγές που οδηγούν σε αλλαγές ποσοστών συμμετοχής σε θυγατρική καταχωρούνται στην 

Καθαρή Θέση. Συνεπώς δεν επηρεάζουν την υπεραξία ούτε δημιουργούν αποτέλεσμα (κέρδος ή ζημία). 

Επιπλέον το τροποποιημένο πρότυπο αλλάζει τον τρόπο που λογίζονται οι ζημίες θυγατρικών καθώς 

και το λογιστικό χειρισμό σε περίπτωση απώλειας ελέγχου θυγατρικής. Όλες οι αλλαγές των ανωτέρω 

προτύπων θα επηρεάσουν μελλοντικές αποκτήσεις και συναλλαγές με μετόχους μειοψηφίας. 

 

• Τροποποίηση στο ΔΛΠ 39 Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση - Αντικείμενα 
κατάλληλα προς αντιστάθμιση 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι μία εταιρία επιτρέπεται να χαρακτηρίσει μέρος των μεταβολών στην 

εύλογη αξία ή της διακύμανσης των χρηματοροών ενός χρηματοοικονομικού μέσου ως αντισταθμισμένο 

αντικείμενο. Επίσης, η Διερμηνεία αυτή καλύπτει το χαρακτηρισμό του πληθωρισμού ως κίνδυνο προς 

αντιστάθμιση ή μέρος ενός τέτοιου κινδύνου σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Η τροποποίηση δεν έχει 

επίδ ραση στις Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου καθώς ο Όμιλος έχει ήδη μεταβεί στα ΔΠΧΑ. 

 

• Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 Πρόσθετες εξαιρέσεις κατά την πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΑ  

Σύμφωνα με την τροποποίηση αυτή, οι επιχειρήσεις που για πρώτη φορά συντάσσουν Οικονομικές 

Καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧA δύνανται: α) Να μην επανεξετάσουν το αν μία συμφωνία εμπεριέχει 

μίσθωση (βάσει της Διερμηνείας 4) στην περίπτωση που την αξιολόγηση αυτή την έχουν ήδη 

πραγματοποιήσει σύμφωνα με τα προηγούμενα λογιστικά πρότυπα, β) Να αποτιμήσουν, κατά τη 

μετάβαση στα ΔΠΧA, το τεκμαρτό κόστος των προϊόντων του πετρελαίου και του φυσικού αερίου στη 

λογιστική αξία που είχαν προσδιορίσει με βάση τα προηγούμενα λογιστικά πρότυπα (αφορά στις 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο του πετρελαίου και του φυσικού αερίου). Η 

τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου. 

 

• Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 2 Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών 

Η τροποποίηση αυτή διευκρινίζει το λογιστικό χειρισμό των συναλλαγών που εξαρτώνται από την αξία 

των μετοχών μεταξύ εταιριών του ιδίου ομίλου και πως αυτές αντιμετωπίζονται στις ατομικές 

Οικονομικές Καταστάσεις των θυγατρικών εταιριών. Η τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις Οικονομικές 

Καταστάσεις του Ομίλου. 

 

• Τον Απρίλιο του 2009 το ΣΔΛΠ εξέδωσε μια δεύτερη σειρά αναβαθμίσεων των ΔΠΧΑ με σκοπό την 

εξάλειψη ασυνεπειών καθώς και την παροχή διευκρινίσεων. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν 

επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου.  

 

 ΔΠΧΑ 2 Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών 

Διευκρινίζεται ότι η εισφορά μιας επιχείρησης κατά το σχηματισμό μιας κοινοπραξίας καθώς και συνενώσεις 

οντοτήτων υπό κοινό έλεγχο δεν εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΑ 2, παρόλο που εξαιρούνται 

από το πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΑ 3 (αναθεωρημένο). Σε περίπτωση που μια εταιρία έχει υιοθετήσει 

νωρίτερα το ΔΠΧΑ 3 (αναθεωρημένο), η τροποποίηση του ΔΠΧΑ 2 πρέπει να υιοθετηθεί επίσης νωρίτερα. 

 

 ΔΠΧΑ 5 Μη-Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση και 
Διακοπείσες Δραστηριότητες 

Διευκρινίζεται ότι οι γνωστοποιήσεις που απαιτούνται αναφορικά με τα μη-κυκλοφορούντα περιουσιακά 

στοιχεία και τις ομάδες περιουσιακών στοιχείων που έχουν ταξινομηθεί ως κατεχόμενα προς πώληση ή 
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διακοπείσες δραστηριότητες είναι μόνο εκείνες που ορίζονται από το ΔΠΧΑ 5. Οι απαιτήσεις για 

γνωστοποιήσεις που ορίζονται από άλλα πρότυπα, εφαρμόζονται μόνο εάν υπάρχει ειδική απαίτηση για τα 

συγκεκριμένα μη-κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία ή διακοπείσες δραστηριότητες.  

 
 ΔΠΧΑ 8 Λειτουργικοί Τομείς 

Διευκρινίζεται ότι τα κατά λειτουργικό τομέα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις είναι υποχρεωτικό να 

δημοσιεύονται μόνο στην περίπτωση που τα περιουσιακά αυτά στοιχεία και υποχρεώσεις 

συμπεριλαμβάνονται σε επιμετρήσεις οι οποίες χρησιμοποιούνται από τον Επικεφαλής Λήψης 

Επιχειρηματικών Αποφάσεων.  

 
 ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων 

Οι όροι μιας υποχρέωσης η οποία μπορεί να καταλήξει, οποιαδήποτε στιγμή, σε διευθέτηση μέσω της 

έκδοσης στοιχείων της καθαρής θέσης κατά την προαίρεση του αντισυμβαλλομένου, δεν επηρεάζουν την 

ταξινόμησή του. 

 
 ΔΛΠ 7 Κατάσταση Ταμειακών Ροών 

Ρητά αναφέρεται ότι μόνο οι δαπάνες που καταλήγουν σε αναγνώριση ενός περιουσιακού στοιχείου 

μπορούν να ταξινομηθούν ως ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες. Η τροποποίηση αυτή θα 

επηρεάσει την παρουσίαση, στην κατάσταση ταμειακών ροών, του ενδεχόμενου τιμήματος σε μια συνένωση 

επιχειρήσεων η οποία ολοκληρώθηκε εντός του 2009 με ταμειακή διευθέτηση.  

 
 ΔΛΠ 17 Μισθώσεις 

Η τροποποίηση καταργεί τις ειδικές οδηγίες εφαρμογής αναφορικά με την ταξινόμηση της γης ως μίσθωση 

έτσι ώστε να παραμείνουν μόνο οι γενικές οδηγίες εφαρμογής.  

 
 ΔΛΠ 18 Έσοδα 

Το ΣΔΛΠ πρόσθεσε οδηγίες (οι οποίες συνοδεύουν το πρότυπο) προκειμένου να καθορίσει εάν μια εταιρία 

ενεργεί ως κατ’ ουσία συμβαλλόμενος ή ως αντιπρόσωπος. Τα χαρακτηριστικά που λαμβάνονται υπόψη 

είναι εάν η εταιρία: 

- Έχει πρωταρχική ευθύνη για την παροχή αγαθών ή υπηρεσιών 

- Επωμίζεται τον κίνδυνο των αποθεμάτων 

- Έχει ευχέρεια καθορισμού των τιμών 

- Επωμίζεται τον πιστωτικό κίνδυνο 

 

 ΔΛΠ 36 Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 

Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι η μεγαλύτερη μονάδα που επιτρέπεται να κατανεμηθεί η υπεραξία, η 

οποία αποκτήθηκε σε μια συνένωση επιχειρήσεων, είναι ο λειτουργικός τομέας όπως ορίζεται στο ΔΠΧΑ 8 

πριν εφαρμοστούν οι κανόνες συγκέντρωσης για σκοπούς δημοσίευσης. 

 

 ΔΛΠ 38 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Διευκρινίζεται ότι οι μέθοδοι αποτίμησης που παρουσιάζονται προκειμένου για τον καθορισμό της εύλογης 

αξίας ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου το οποίο αποκτάται σε μια συνένωση επιχειρήσεων και το οποίο 
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δεν διαπραγματεύεται σε ενεργό αγορά είναι μόνο παραδείγματα και δεν είναι περιοριστικές αναφορικά με τη 

μέθοδο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Σε περίπτωση που μια εταιρία έχει υιοθετήσει νωρίτερα το ΔΠΧΑ 3 

(αναθεωρημένο), η τροποποίηση του ΔΛΠ 38 πρέπει να υιοθετηθεί επίσης νωρίτερα. 

 

 ΔΛΠ 39 Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι: 

- Το δικαίωμα προπληρωμής θεωρείται στενά συνδεδεμένο με το κύριο συμβόλαιο όταν η τιμή εξάσκησης 

ενός δικαιώματος προπληρωμής αποζημιώνει το δανειζόμενο μέχρι κατά προσέγγιση την παρούσα αξία του 

χαμένου τόκου για το υπόλοιπο διάστημα του κύριου συμβολαίου. 

- Η εξαίρεση σχετικά με συμβόλαια μεταξύ ενός αγοραστή και ενός πωλητή σε μια συνένωση επιχειρήσεων 

για την αγορά ή πώληση του αποκτώμενου σε μελλοντική ημερομηνία, εφαρμόζεται μόνο σε δεσμευτικά 

συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, και όχι σε συμβόλαια παραγώγων όπου περαιτέρω ενέργειες από 

οποιαδήποτε πλευρά πρέπει να ληφθούν (Εφαρμόζεται για όλα τα συμβόλαια που δεν έχουν λήξει για 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2010). 

- Κέρδη και ζημίες σε αντισταθμίσεις ταμειακών ροών μιας μελλοντικής συναλλαγής η οποία τελικώς 

καταλήγει στην αναγνώριση ενός χρηματοοικονομικού μέσου ή σε αντιστάθμιση ταμειακών ροών ήδη 

αναγνωρισμένων χρηματοοικονομικών μέσων πρέπει να επαναταξινομούνται στην περίοδο όπου οι 

αντισταθμισμένες μελλοντικές ταμειακές ροές επηρεάζουν το κέρδος ή τη ζημία (Εφαρμόζεται για όλα τα 

συμβόλαια που δεν έχουν λήξει για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2010). 

 

 Διερμηνεία 9 Επανεκτίμηση των ενσώματων παραγώγων 

Το ΣΔΛΠ τροποποίησε το πεδίο εφαρμογής της Διερμηνείας 9 προκειμένου να διευκρινίσει ότι δεν 

εφαρμόζεται σε πιθανές επανεκτιμήσεις, κατά την ημερομηνία εξαγοράς, των ενσωματωμένων παραγώγων 

σε συμβόλαια που αποκτώνται κατά τη συνένωση επιχειρήσεων μεταξύ εταιριών ή επιχειρήσεων υπό κοινό 

έλεγχο ή σχηματισμό μιας κοινοπραξίας. Σε περίπτωση που μια εταιρία έχει υιοθετήσει νωρίτερα το ΔΠΧΑ 3 

(αναθεωρημένο), η τροποποίηση του ΔΛΠ 38 πρέπει να υιοθετηθεί επίσης νωρίτερα. 

 

 Διερμηνεία 16 Αντισταθμίσεις καθαρής επένδυσης σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό 

Η τροποποίηση αναφέρει ότι σε μια αντιστάθμιση καθαρής επένδυσης σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό, τα 

μέσα αντιστάθμισης μπορούν να διατηρηθούν από οποιαδήποτε εταιρία ή εταιρίες εντός του Ομίλου, 

συμπεριλαμβανομένης και της εκμετάλλευσης στο εξωτερικό, δεδομένου ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις το 

ΔΛΠ 39 σχετικά με το χαρακτηρισμό, την τεκμηρίωση και την αποτελεσματικότητα που συνδέονται με την 

αντιστάθμιση σε καθαρή επένδυση. 

 

Πρότυπα που έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν εφαρμογή στην παρούσα λογιστική περίοδο και ο 
Όμιλος δεν έχει υιοθετήσει νωρίτερα (αναφέρονται μόνο εκείνα τα οποία δεν είχαν περιληφθεί στις 
Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2009) 
 
 Τροποποίηση στη Διερμηνεία 14 Περιπτώσεις Προπληρωμών όταν υπάρχουν Υποχρεώσεις 

Ελάχιστων Εισφορών, εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 

Ιανουαρίου 2011. Σκοπός αυτής της τροποποίησης είναι να επιτρέψει στις εταιρίες να αναγνωρίσουν 

ορισμένες εθελοντικές προκαταβολές για ελάχιστες κεφαλαιακές υποχρεώσεις ως περιουσιακά στοιχεία. 

Η τροποποίηση έχει αναδρομική ισχύ ενώ επιτρέπεται η νωρίτερη εφαρμογή της. 
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 Διερμηνεία 19 Διακανονισμός Υποχρεώσεων με Στοιχεία της Καθαρής Θέσης, εφαρμόζεται για 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2010. Η Διερμηνεία αυτή διευκρινίζει 

το λογιστικό χειρισμό που ακολουθείται σε περιπτώσεις επαναδιαπραγμάτευσης των όρων μιας 

υποχρέωσης μεταξύ εταιρίας και πιστωτή, όπου ο πιστωτής αποδέχεται μετοχές ή άλλα στοιχεία 

Καθαρής Θέσης της εταιρίας προκειμένου να διακανονιστεί η υποχρέωση, μερικώς ή ολικώς. Με τη 

Διερμηνεία αυτή αποσαφηνίζεται ότι αυτά τα στοιχεία της Καθαρής Θέσης αποτελούν το τίμημα που 

πληρώνεται βάσει της παραγράφου 41 του ΔΛΠ 39. Συνεπώς η υποχρέωση απο-αναγνωρίζεται και τα 

στοιχεία της Καθαρής Θέσης που εκδίδονται αντιμετωπίζονται ως το τίμημα που πληρώθηκε για την 

εξάλειψη της υποχρέωσης.  

 
 Αναθεώρηση του ΔΛΠ 24 Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων Μερών, εφαρμόζεται για ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2011. Η αναθεώρηση αυτή αναφέρεται 

στην εκτίμηση που απαιτείται προκειμένου να προσδιοριστεί εάν το Δημόσιο και εταιρίες οι οποίες είναι 

γνωστό ότι ελέγχονται από το Δημόσιο μπορούν να θεωρηθούν ως ένας και μοναδικός πελάτης. Για την 

εκτίμηση αυτή, η Εταιρία θα πρέπει να αξιολογήσει το βαθμό στον οποίο υπάρχει οικονομική 

αλληλεπίδραση μεταξύ αυτών των εταιριών. Η τροποποίηση έχει αναδρομική ισχύ ενώ επιτρέπεται η 

νωρίτερη εφαρμογή της.  

 

• Τον Μάιο του 2010 το ΣΔΛΠ εξέδωσε μια τρίτη σειρά τροποποιήσεων των ΔΠΧΑ με σκοπό την 

εξάλειψη ασυνεπειών καθώς και την παροχή διευκρινίσεων. Οι ημερομηνίες εφαρμογής είναι 

διαφορετικές για κάθε τροποποίηση, η νωρίτερη εκ των οποίων είναι για λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2010. Επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή για όλες τις περιπτώσεις ενώ η 

Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει αυτές τις τροποποιήσεις. 

  

 ΔΠΧΑ 1 Πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΑ, εφαρμόζεται για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 1η Ιανουαρίου 2011. Η αναβάθμιση αυτή διευκρινίζει το χειρισμό των αλλαγών λογιστικών πολιτικών 

κατά τη χρήση της πρώτης εφαρμογής των ΔΠΧΑ μετά τη δημοσίευση Ενδιάμεσων Οικονομικών 

Καταστάσεων βάσει του ΔΛΠ 34 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις, επιτρέπει κατά την πρώτη 

εφαρμογή τη χρήση μίας εύλογης αξίας η οποία καθοδηγείται από συγκεκριμένο γεγονός  ως τεκμαρτό 

κόστος και διευρύνει το πλαίσιο εφαρμογής του ‘τεκμαρτού κόστους’ για ενσώματα και άυλα πάγια 

περιουσιακά στοιχεία συμπεριλαμβάνοντας στοιχεία που χρησιμοποιούνται σε δραστηριότητες που 

υπόκεινται σε ρύθμιση τιμών.  

 

 ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων, εφαρμόζεται για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

1η Ιουλίου 2010. Η αναβάθμιση αυτή διευκρινίζει ότι οι τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 7 Χρηματοοικονομικά 

μέσα: Γνωστοποιήσεις, ΔΛΠ 32 Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση και ΔΛΠ 39 Χρηματοοικονομικά 

μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση, οι οποίες εξαλείφουν την εξαίρεση για ενδεχόμενες υποχρεώσεις, 

δεν έχουν εφαρμογή σε ενδεχόμενες υποχρεώσεις που προκύπτουν από συνενώσεις επιχειρήσεων των 

οποίων οι ημερομηνίες απόκτησης προηγούνται της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 3 (όπως τροποποιήθηκε το 

2008). 

Επιπρόσθετα, η αναβάθμιση αυτή περιορίζει το πλαίσιο εφαρμογής για επιλογή μεθόδου επιμέτρησης 

(εύλογη αξία ή ποσοστιαία συμμετοχή στα αναγνωρίσιμα καθαρά περιουσιακά στοιχεία της αποκτώμενης 

εταιρίας βάσει της παρούσας συμμετοχής ιδιοκτησίας) μόνο στα συστατικά στοιχεία της μη-ελέγχουσας 
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συμμετοχής που αποτελούν παρούσα συμμετοχή ιδιοκτησίας η οποία προσδίδει στους κατόχους 

ποσοστιαία συμμετοχή στα καθαρά περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας.  

Τέλος, απαιτεί από μια εταιρία (σε μία συνένωση επιχειρήσεων) να λαμβάνει υπόψη την αντικατάσταση 

των συναλλαγών της αποκτώμενης εταιρίας για παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών (είτε 

υποχρεωτικές είτε εθελοντικές), δηλαδή, να γίνεται διαχωρισμός μεταξύ του τιμήματος και των εξόδων 

που καταχωρούνται μετά τη συνένωση. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης 

αυτού του προτύπου στις Οικονομικές του Καταστάσεις. 

 

 ΔΠΧΑ 7 Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις, εφαρμόζεται για λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2011. Η αναθεώρηση αυτή παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με τις 

γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από το ΔΠΧΑ 7 και δίνει έμφαση στην αλληλεπίδραση μεταξύ 

ποσοτικών και ποιοτικών γνωστοποιήσεων και της φύσης και της έκτασης των κινδύνων που σχετίζονται 

με τα χρηματοοικονομικά μέσα. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτού του 

προτύπου στις Οικονομικές του Καταστάσεις. 

 

 ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων, εφαρμόζεται για λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2011. Η αναθεώρηση αυτή διευκρινίζει το γεγονός ότι μια εταιρία 

θα παρουσιάζει ανάλυση του λοιπού συνολικού εισοδήματος για κάθε στοιχείο της Καθαρής Θέσης, είτε 

στην «Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων» είτε στις σημειώσεις των Οικονομικών Καταστάσεων. Ο 

Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτού του προτύπου στις Οικονομικές του 

Καταστάσεις. 

 

 ΔΛΠ 27 Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις, εφαρμόζεται για λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2010. Η αναθεώρηση αυτή διευκρινίζει ότι οι 

συνεπακόλουθες τροποποιήσεις που επέφερε η τροποποίηση του ΔΛΠ 27 στο ΔΛΠ 21 «Επιδράσεις 

μεταβολών των τιμών συναλλάγματος», στο ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις» και στο 

ΔΛΠ 31 «Συμμετοχές σε κοινοπραξίες» έχουν μελλοντική εφαρμογή για λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2009 ή νωρίτερα σε περίπτωση πρόωρης εφαρμογής του ΔΛΠ 27. Ο 

Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτού του προτύπου στις Οικονομικές του 

Καταστάσεις. 

 

 ΔΛΠ 34 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις, εφαρμόζεται για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 

την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2011. Η αναθεώρηση αυτή παρέχει καθοδήγηση όσον αφορά την εφαρμογή 

των αρχών γνωστοποίησης στο ΔΛΠ 34 και προσθέτει απαιτήσεις γνωστοποιήσεων. Ο Όμιλος βρίσκεται 

στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτού του προτύπου στις Οικονομικές του Καταστάσεις. 

 
 Διερμηνεία 13 Προγράμματα Επιβράβευσης Πελατών, εφαρμόζεται για λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2011. Η αναθεώρηση αυτή διευκρινίζει ότι κατά την επιμέτρηση 

της εύλογης αξίας των προγραμμάτων επιβράβευσης βάσει της αξίας των προγραμμάτων επιβράβευσης 

την οποία οι πελάτες θα μπορούσαν να εξαργυρώσουν, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και το ποσό 

των εκπτώσεων ή κινήτρων που έχουν υπό άλλες συνθήκες χορηγηθεί σε πελάτες οι οποίοι δεν 

συμμετέχουν σε προγράμματα επιβράβευσης. Ο Όμιλος έχει συμπεράνει ότι αυτή η Διερμηνεία δεν έχει 

επίδραση στις Οικονομικές του Καταστάσεις εφόσον δεν εφαρμόζει τέτοια προγράμματα. 
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 ΔΠΧΑ 7 Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις, εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους 

που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2011. Σκοπός της τροποποίησης αυτής είναι να επιτρέψει στους 

χρήστες των Οικονομικών Καταστάσεων να βελτιώσουν την κατανόησή τους ως προς τις συναλλαγές 

μεταφοράς χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων (π.χ τιτλοποίηση) καθώς και των πιθανών 

επιπτώσεων των οποιοδήποτε κινδύνων που μπορεί να παραμείνουν στην οντότητα η οποία έχει 

πραγματοποιήσει τη μεταφορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Επίσης, η τροποποίηση 

απαιτεί πρόσθετες γνωστοποιήσεις σε περίπτωση που ένα δυσανάλογο ποσό των συναλλαγών 

μεταφοράς έχει πραγματοποιηθεί προς το τέλος της ημερομηνίας των Οικονομικών Καταστάσεων. Η 

τροποποίηση αυτή συμμορφώνει σε μεγάλο βαθμό τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων των ΔΠΧΑ και των 

αμερικάνικων λογιστικών προτύπων. 

 
 
3. Οικονομικές πληροφορίες κατά τομέα 
 

Ο Όμιλος με αφετηρία τη χρήση 2009, εφαρμόζει το ΔΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί Τομείς» το οποίο αντικατέστησε 

το ΔΛΠ 14 «Οικονομικές Πληροφορίες κατά Τομέα Δραστηριότητας». Σύμφωνα, με τις διατάξεις του ΔΠΧΑ 8, 

ο καθορισμός των λειτουργικών τομέων βασίζεται στη «διοικητική προσέγγιση».  Σύμφωνα με την 

προσέγγιση αυτή, η πληροφόρηση που θα γνωστοποιείται για τους λειτουργικούς τομείς πρέπει να είναι 

αυτή που βασίζεται στις εσωτερικές οργανωτικές και διοικητικές δομές του Ομίλου και στα κυριότερα 

κονδύλια των εσωτερικών οικονομικών αναφορών που δίνονται στους επικεφαλείς λήψης επιχειρηματικών 

αποφάσεων. 

 

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην εμπορία τροφίμων και λοιπών καταναλωτικών αγαθών, στην παραγωγή 

τροφίμων και λοιπών καταναλωτικών αγαθών, στην παραγωγή, εμπορία και παροχή υπηρεσιών 

φαρμακευτικού κλάδου, στην παροχή υπηρεσιών «logistics» καθώς και στη διαχείριση ακινήτων, οι οποίοι 

θεωρούνται οι λειτουργικοί τομείς του Ομίλου.  

 

Η Διοίκηση παρακολουθεί τα λειτουργικά αποτελέσματα των επιχειρηματικών τομέων ξεχωριστά με σκοπό 

τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη διάθεση πόρων και την αξιολόγηση της απόδοσης. Η αξιολόγηση της 

απόδοσης του τομέα βασίζεται στις πωλήσεις, στα λειτουργικά αποτελέσματα και στο EBITDA (κέρδη προ 

φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων). Σημειώνεται ότι ο 

Όμιλος εφαρμόζει τις ίδιες λογιστικές αρχές για την επιμέτρηση των λειτουργικών αποτελεσμάτων των 

τομέων με αυτές των Οικονομικών Καταστάσεων. Η χρηματοδότηση του Ομίλου, που περιλαμβάνει τα 

«Χρηματοοικονομικά Έξοδα» και τα «Χρηματοοικονομικά Έσοδα», καθώς και οι φόροι εισοδήματος 

παρακολουθούνται σε ενοποιημένο επίπεδο χωρίς να επιμερίζονται στους λειτουργικούς τομείς που 

δημιουργούν κέρδος. 

 

Οι συναλλαγές μεταξύ των επιχειρηματικών τομέων πραγματοποιούνται μέσα στα φυσιολογικά πλαίσια 

λειτουργίας του Ομίλου.  Οι διατομεακές πωλήσεις απαλείφονται σε επίπεδο ενοποίησης. 
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Τα αποτελέσματα του Ομίλου ανά τομέα για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2010 – 30 Σεπτεμβρίου 2010 

αναλύονται ως εξής: 

 

 
Εμπορία 

τροφίμων και 
λοιπών 

καταναλωτικών 
αγαθών 

Παραγωγή 
τροφίμων και 

λοιπών 
καταναλωτικών 

αγαθών 
Διαχείριση 
ακινήτων 

Παραγωγή, 
εμπορία και 

παροχή 
υπηρεσιών 

φαρμακευτικού 
κλάδου 

Παροχή 
υπηρεσιών 
«Logistics» Λοιπά 

Σύνολο 
Ομίλου 

 
Συνολικές μικτές 
πωλήσεις 173.902 11.554 724 16.521 38.349 13 241.063 
Διατομεακές πωλήσεις (3) (1.492) (38) - (2.659) - (4.192) 
Καθαρές πωλήσεις 173.899 10.062 686 16.521 35.690 13 236.871 
        
Λειτουργικά κέρδη 4.687 (562) 318 (916) 1.156 6 4.689 
Χρηματοοικονομικά 
αποτελέσματα       (3.299) 
Κέρδη / (ζημίες) προ 
φόρων       1.390 
Φόρος εισοδήματος       (1.347) 
Κέρδη / (ζημίες) μετά 
από φόρους       43 

Κατανέμονται σε: 
- Ιδιοκτήτες μητρικής       335 
- Δικαιώματα 
μειοψηφίας       (292) 
 
Συμπληρωματικές 
Πληροφορίες 
        
EBITDA 6.252 (71) 342 (795) 3.274 6 9.008 
        
Αποσβέσεις 1.565 623 24 121 2.118 - 4.451 
        
Αποσβέσεις 
επιχορηγήσεων - (132) - - - - (132) 

Προβλέψεις 670 44 141 233 113 - 1.201 
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Τα αποτελέσματα του Ομίλου ανά τομέα για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2009 – 30 Σεπτεμβρίου 2009 

αναλύονται ως εξής: 

 
Εμπορία 

τροφίμων και 
λοιπών 

καταναλωτικών 
αγαθών 

Παραγωγή 
τροφίμων και 

λοιπών 
καταναλωτικών 

αγαθών 
Διαχείριση 
ακινήτων 

Παραγωγή, 
εμπορία και 

παροχή 
υπηρεσιών 

φαρμακευτικού 
κλάδου 

 
 
 
 

Παροχή 
υπηρεσιών 
«Logistics» Λοιπά 

Σύνολο 
Ομίλου 

 
Συνολικές μικτές 
πωλήσεις 

  
153.698 

  
11.993                921 

  
21.290 

   
37.011  

   
200  

  
225.113 

Διατομεακές 
πωλήσεις 

  
(160) 

  
(1.208)                (40) 

  
(1.012)   

   
-            -   

  
(2.420) 

Καθαρές πωλήσεις   
153.538 

  
10.785                881 

  
20.278 

   
37.011  

   
200  

  
222.693 

        

Λειτουργικά κέρδη                  4.416 
  

(1.338)              832 181 1.886 (172) 5.805 
Χρηματοοικονομικά 
αποτελέσματα       

  
(6.036) 

Κέρδη / (ζημίες) 
προ φόρων     

 
            (231) 

Φόρος 
εισοδήματος     

 
               (122) 

Κέρδη / (ζημίες) 
μετά από φόρους     

 
 

  
(353) 

        
Κατανέμονται σε: 
- Ιδιοκτήτες 
μητρικής       139 
- Δικαιώματα 
μειοψηφίας        (492) 
 
Συμπληρωματικές 
Πληροφορίες 
        
EBITDA 6.026 (718) 856 298 4.008 (171) 10.299 
        

Αποσβέσεις 
  

1.610 
  

785                    24 
  

117 
   

2.122           1   
  

4.659 
        
Αποσβέσεις 
επιχορηγήσεων - (165) - - - - (165) 

Προβλέψεις 968 237 109 20 44 - 1.378 

Ζημίες απομείωσης 80 - - - - - 80 
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Η κατανομή των ενοποιημένων στοιχείων του Ενεργητικού και των Υποχρεώσεων στους επιχειρηματικούς 

τομείς, στις 30 Σεπτεμβρίου 2010, αναλύεται ως εξής: 

 

Εμπορία 
τροφίμων και 

λοιπών 
καταναλωτικών 

αγαθών 

Παραγωγή 
τροφίμων και 

λοιπών 
καταναλωτικών 

αγαθών 
Διαχείριση 
ακινήτων 

Παραγωγή, 
εμπορία & 

παροχή 
υπηρεσιών 

φαρμακευτικού 
κλάδου 

Παροχή 
υπηρεσιών 
«Logistics» Λοιπά 

Μη 
κατανε-
μημένα 
στοιχεία 

Σύνολο 
Ομίλου 

Σύνολο Ενεργητικού 169.128 15.775 43.002 13.805 75.393 937 307 318.347 
Υποχρεώσεις 91.120 2.987 388 4.512 7.573 42 135.856 242.478 
Επενδύσεις σε  
ενσώματα πάγια, 
ακίνητα σε επένδυση & 
άυλα στοιχεία 
Ενεργητικού  1.597 250 2 8 772 - - 2.629 
         

         
Η κατανομή των ενοποιημένων στοιχείων του Ενεργητικού και των Υποχρεώσεων στους επιχειρηματικούς 

τομείς στις 31 Δεκεμβρίου 2009, αναλύεται ως εξής: 

 

 
Εμπορία 

τροφίμων και 
λοιπών 

καταναλωτικών 
αγαθών 

Παραγωγή 
τροφίμων και 

λοιπών 
καταναλωτικών 

αγαθών 
Διαχείριση 
ακινήτων 

Παραγωγή, 
εμπορία και 

παροχή 
υπηρεσιών 

φαρμακευτικού 
κλάδου 

Παροχή 
υπηρεσιών 
«Logistics» Λοιπά 

Μη 
κατανε-
μημένα 
στοιχεία 

Σύνολο 
Ομίλου 

Σύνολο Ενεργητικού 129.659 27.606 42.560 17.824 76.076  1.094  434 295.253 
Υποχρεώσεις 67.843 6.158 339 6.782 6.629  132  129.011 216.894 
           
Επενδύσεις σε  
ενσώματα πάγια, 
ακίνητα σε 
επένδυση & άυλα 
στοιχεία 
Ενεργητικού 1.294 645 84 44 2.512 - - 4.579 
         

 

Τα μη κατανεμημένα στοιχεία Ενεργητικού αφορούν την αναβαλλόμενη φορολογία, ενώ τα μη κατανεμημένα 

στοιχεία των Υποχρεώσεων αφορούν τις υποχρεώσεις από φόρους εισοδήματος, την αναβαλλόμενη 

φορολογία, τις δανειακές υποχρεώσεις και τις χρηματοδοτικές μισθώσεις. 

 

4. Εξαγορά νέας εταιρίας 
 

Την 7η Ιουλίου 2010, η Μητρική Εταιρία προχώρησε στην εξαγορά του δικαιώματος προτίμησης στην 

αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του 99,71% των μετοχών της χονδρεμπορικής εταιρίας «ΒΗΤΑ ΠΙ 

Α.Ε.Β.Ε.» από την εισηγμένη εταιρία «ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε.Ε.» έναντι του ποσού των 10.280 

χιλ. ευρώ. Η ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. κατόπιν της προαναφερθείσας εξαγοράς, και σε συνδυασμό με την παραίτηση 

από το δικαίωμα προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του έτερου μετόχου μειοψηφίας, 

προχώρησε στην ολοσχερή καταβολή της εν λόγω αύξησης, ύψους 1.855 χιλ. ευρώ (ήτοι 3.500 χιλ. μετοχές 

αξίας 0,53 ευρώ έκαστη), διαμορφώνοντας το ποσοστό συμμετοχής της στη «ΒΗΤΑ ΠΙ Α.Ε.Β.Ε.» σε 72,92% 

περίπου. 
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Επιπλέον, την ίδια ημέρα η Μητρική Εταιρία προχώρησε στην εξαγορά και της εναπομείνουσας συμμετοχής 

της εισηγμένης εταιρίας «ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε.Ε.» στη χονδρεμπορική εταιρία «ΒΗΤΑ ΠΙ 

Α.Ε.Β.Ε.» (ήτοι 1.296.182 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,53 ευρώ έκαστη ή ποσοστό 27,00% του μετοχικού 

της κεφαλαίου) έναντι του ποσού των 4.520 χιλ. ευρώ. Ως επακόλουθο της ως άνω εξαγοράς, το ποσοστό 

συμμετοχής της ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. στη «ΒΗΤΑ ΠΙ Α.Ε.Β.Ε.» διαμορφώνεται σε 99,92% περίπου.  

 

Η εύλογη αξία των αναγνωρίσιμων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία 

εξαγοράς και οι αντίστοιχες λογιστικές αξίες της «ΒΗΤΑ ΠΙ Α.Ε.Β.Ε.» παρατίθενται ακολούθως: 

  Εύλογη αξία   

  
που 

αναγνωρίστηκε   

  
κατά την 
εξαγορά  

Λογιστικά 
υπόλοιπα 

Ενεργητικό     
Ενσώματες ακινητοποιήσεις   439  439 
Επενδύσεις σε ακίνητα  698  1.270 
Ασώματες ακινητοποιήσεις   9.405  - 
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις  306  306 
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις  27  27 
Αποθέματα  7.980  7.980 
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις   12.966  12.966 
Λοιπές απαιτήσεις   2.171  2.171 
Λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού  1.146  1.146 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  3.757  3.757 
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων   38.895  30.062 
     
Υποχρεώσεις     
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις   94  94 
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις  2.054  - 
Προμηθευτές  24.800  24.800 
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις   2.021  2.021 
Σύνολο υποχρεώσεων   28.969  26.915 
      
Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων   9.926  
Δικαιώματα μειοψηφίας  (8)  
Συνολικό κόστος εξαγοράς   16.655     
Υπεραξία   6.737     

 

Η ταμειακή εκροή του Ομίλου υπολογίστηκε ως ακολούθως: 

Ταμειακά διαθέσιμα που αποκτήθηκαν   
από την εξαγορά της θυγατρικής  3.757   
Ταμειακά διαθέσιμα που καταβλήθηκαν  (16.655) 
Καθαρή ταμειακή εκροή  12.898 

 

Η υπεραξία, η οποία προέκυψε, συνολικού ποσού 6.737 χιλ. ευρώ, περιλαμβάνει την αξία των 

αναμενόμενων συνεργιών που πρόκειται να δημιουργηθούν από την εξαγορά της εταιρίας.  
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Από την ημερομηνία της εξαγοράς, η «ΒΗΤΑ ΠΙ Α.Ε.Β.Ε.» έχει συνεισφέρει το ποσό των 29.592 χιλ. ευρώ 

στις πωλήσεις και το ποσό των 1.101 χιλ. ευρώ στα κέρδη προ φόρων του Ομίλου. Εάν η εξαγορά λάμβανε 

χώρα από την αρχή του τρέχοντος έτους, οι πωλήσεις του Ομίλου θα είχαν διαμορφωθεί στο ποσό των 

283.518 χιλ. ευρώ και τα κέρδη προ φόρων στο ποσό των 1.628 χιλ. ευρώ .   

 

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Δ.Π.Χ.Α. 3 «Επιχειρηματικές συνενώσεις», ο Όμιλος έχει περίοδο 12 μηνών 

από την ημερομηνία της εξαγοράς για να ολοκληρώσει την κατανομή του κόστους απόκτησης. Η κατανομή 

του κόστους απόκτησης αναφορικά με την ανωτέρω συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος 

της κλειόμενης χρήσης, χωρίς ωστόσο να αναμένονται σημαντικές διαφοροποιήσεις από την 

προαναφερθείσα κατανομή. 

 

5. Φορολογία 
 

Ο φόρος εισοδήματος που αναγνωρίστηκε στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων του Ομίλου και της Εταιρίας 

αναλύεται ως ακολούθως: 

 ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΙΑ 
 30/09/2010  30/09/2009  30/09/2010  30/09/2009 
Τρέχων φόρος 
εισοδήματος 762  680  321  330 
Πρόβλεψη για ανέλεγκτες 
χρήσεις  165  (85)  52  58 
Έκτακτη εισφορά 
κοινωνικής ευθύνης  236  -  73  - 
Αναβαλλόμενος φόρος 184  (473)  103  40 
Σύνολο 1.347  122  549  428 

 

Η Μητρική Εταιρία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές  για τις χρήσεις 2007-2009.  

 

Αναφορικά με τις θυγατρικές εταιρίες, τα βιβλία και στοιχεία τους δεν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές 

αρχές για τις χρήσεις που αναλύονται ως ακολούθως: 

Επωνυμία Εταιρίας 
Χώρα 

Εγκατάστασης 
 Ανέλεγκτες  

χρήσεις 
ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ A.E. (1) ΕΛΛΑΔΑ  2008-2009 
SAMBROOK ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. (2) ΕΛΛΑΔΑ  2009 
ΒΙΟΤΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε. (3) ΕΛΛΑΔΑ  2009 
MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Α.Ε. ΕΛΛΑΔΑ  2007 – 2009 
ΒΗΤΑ ΠΙ Α.Ε.Β.Ε. ΕΛΛΑΔΑ  2007 – 2009 
ELGEKA (CYPRUS) LTD ΚΥΠΡΟΣ  2005 – 2009 
ELGEKA FERFELIS ROMANIA SA (4) ΡΟΥΜΑΝΙΑ  2009 
ELGEKA FERFELIS BULGARIA LTD ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ  2006 – 2009 
ELGEKA FERFELIS SRL ΜΟΛΔΑΒΙΑ  2007 – 2009 
CERA VILLA DESIGN SRL ΡΟΥΜΑΝΙΑ  2005 – 2009 
GATEDOOR HOLDINGS LTD ΚΥΠΡΟΣ  2003 – 2009 
SC GATEDOOR HOLDINGS COM SRL ΡΟΥΜΑΝΙΑ  2005 – 2009 
GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL ΡΟΥΜΑΝΙΑ  2004 – 2009 

 

(1) Στις 26 Φεβρουαρίου 2009 περαιώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος που διενεργήθηκε στην εταιρία 

LOGISTICS SERVICE HELLAS A.E  από το Διαπεριφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Αθηνών, σε εκτέλεση της 

εντολής 1105/22-09-2008 για την περίοδο του α' εξαμήνου 2007. Από τον έλεγχο επήλθε μείωση της 
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φορολογικής ζημίας κατά το ποσό των 140 χιλ. ευρώ, η οποία όμως δεν είχε αναγνωρισθεί και δηλωθεί 

φορολογικά από την εταιρία ώστε να έχει δικαίωμα μελλοντικού συμψηφισμού, λόγω της απορρόφησης 

αυτής από την εταιρία ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε.  

 

Επίσης, στις 26 Φεβρουαρίου 2009 περαιώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος που διενεργήθηκε στην 

εταιρία ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε. από το Διαπεριφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Αθηνών, σε εκτέλεση της  υπ΄ αριθμ.  

924/18-07-2008  εντολής για τη χρήση του 2007. Από τον έλεγχο επήλθε μείωση της φορολογικής ζημίας 

που θα έχει δικαίωμα να συμψηφίσει μελλοντικά η εταιρία κατά το ποσό των 444 χιλ. ευρώ καθώς και λοιποί 

πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις συνολικού ποσού 48 χιλ. ευρώ που επιβάρυναν τα αποτελέσματα του 

2009. Η πλεονάζουσα πρόβλεψη ύψους 88 χιλ. ευρώ που είχε σχηματιστεί σε προηγούμενες χρήσεις 

μεταφέρθηκε σαν έσοδο στο φόρο εισοδήματος στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων του 2009.  

 

(2) Από την εταιρία SAMBROOK ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. έγινε αποδοχή περαίωσης του Β’ εξαμήνου της 

χρήσης 2006, βάσει του Ν.3697/2008, με την υπ' αριθμό 376136/1/26-02-2009 πράξη αποδοχής περαίωσης 

και προέκυψαν για την εταιρία πρόσθετοι φόροι συνολικού ύψους 48 χιλ. ευρώ, καθώς επίσης επήλθε και 

μείωση της φορολογικής ζημίας που θα έχει δικαίωμα να συμψηφίσει μελλοντικά η εταιρία κατά το ποσό των 

458 χιλ. ευρώ.  

 
(3) Εκδόθηκε εντολή ελέγχου από το Δ.Ε.Κ. με αριθμό 153/2008 για την εταιρία ΒΙΟΤΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε. για το 

φορολογικό έλεγχο των ανέλεγκτων χρήσεων 2005 έως και 2008 και ο οποίος ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο 

του 2009. Με βάση το πόρισμα του ελέγχου προέκυψαν για την εταιρία πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις 

συνολικού ύψους 186 χιλ. ευρώ, έναντι των οποίων είχε ήδη σχηματιστεί πρόβλεψη στις προηγούμενες 

χρήσεις καθώς και λοιποί φόροι και προσαυξήσεις ύψους 2 χιλ. ευρώ. Η πλεονάζουσα πρόβλεψη ύψους 96 

χιλ. ευρώ που είχε σχηματιστεί σε προηγούμενες χρήσεις μεταφέρθηκε σαν έσοδο στο φόρο εισοδήματος 

στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων του 2009. 

 

(4) Το δ’ τρίμηνο του 2009 περαιώθηκε ο φορολογικός έλεγχος της θυγατρικής εταιρίας ELGEKA FERFELIS 

ROMANIA S.A. για τις χρήσεις 2004 έως και 2008. Από τον έλεγχο προέκυψαν πρόσθετοι φόροι και 

προσαυξήσεις ποσού ύψους 62 χιλ. ευρώ που επιβάρυναν το φόρο εισοδήματος στην Κατάσταση 

Συνολικών Εσόδων του 2009. 
 

Η Ελληνική φορολογική νομοθεσία και οι σχετικές διατάξεις υπόκεινται σε ερμηνείες από τις φορολογικές 

αρχές. Οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος κατατίθενται σε ετήσια βάση, αλλά τα κέρδη ή οι ζημιές που 

δηλώνονται για φορολογικούς σκοπούς παραμένουν προσωρινά έως ότου οι φορολογικές αρχές εξετάσουν 

τις φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία του φορολογούμενου και εκκαθαριστούν οι σχετικές φορολογικές 

υποχρεώσεις. 

 

Σε έναν μελλοντικό φορολογικό έλεγχο των σχετικών ανέλεγκτων  χρήσεων είναι πιθανόν να επιβληθούν 

πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις. Ο Όμιλος και η Εταιρία θεωρεί ότι έχει σχηματίσει επαρκείς προβλέψεις 

έναντι των πρόσθετων φόρων που πιθανόν να προκύψουν κατά τους μελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους, 

βάσει των ευρημάτων των φορολογικών ελέγχων προηγούμενων ετών και προγενέστερων διερμηνειών των 

φορολογικών νόμων. 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3845/2010 (Φ.Ε.Κ. Α’ 65/06-05-2010) επιβλήθηκε έκτακτη εφάπαξ εισφορά 

κοινωνικής ευθύνης στο συνολικό καθαρό εισόδημα των νομικών προσώπων του οικονομικού έτους 2010, 
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εφόσον το συνολικό εισόδημα αυτό υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ. Κατόπιν αυτών, η 

πρόβλεψη για την έκτακτη εισφορά του άρθρου 5 του Ν. 3845/2010 που συμπεριλαμβάνεται στα 

αποτελέσματα του εννιαμήνου 2010 ανέρχεται στο ποσό των 73 χιλ. ευρώ για την Μητρική Εταιρία και 236 

χιλ. ευρώ για τον Όμιλο.  

 

Την 30η Σεπτεμβρίου 2010, ορισμένες θυγατρικές του εσωτερικού είχαν σωρευμένες μεταφερόμενες 

φορολογικές ζημίες συνολικού ύψους 19.512 χιλ. ευρώ (31.12.2009: 17.292 χιλ. ευρώ), για τις οποίες δεν 

αναγνωρίστηκε αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση, καθώς η Διοίκηση δεν προβλέπει ότι θα υπάρχουν 

επαρκή μελλοντικά φορολογικά κέρδη, για την ανάκτηση της απαίτησης από αναβαλλόμενους φόρους. 

 

6. Κέρδη ανά μετοχή 
 

Τα βασικά  κέρδη / (ζημίες) ανά μετοχή υπολογίζονται με διαίρεση του κέρδους ή της ζημίας, μετά από 

φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, που αναλογεί στους κατόχους κοινών μετοχών της Μητρικής Εταιρίας με 

το μέσο σταθμισμένο αριθμό κοινών μετοχών που είναι σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της περιόδου. Ο 

συνολικός αριθμός των κοινών μετοχών της Εταιρίας ανέρχεται σε 31.937.030 μετοχές, στις οποίες κατά την 

30η Σεπτεμβρίου 2010 συμπεριλαμβάνονται 202.500 κατεχόμενες ίδιες μετοχές. 

  ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΙΑ 
  30/09/2010  30/09/2009  30/09/2010  30/09/2009 
Κέρδη / (Ζημίες) που αναλογούν 
στους ιδιοκτήτες της Μητρικής  335  139  588  963  
Μέσος σταθμισμένος όρος του 
αριθμού των μετοχών (χιλ.)  31.853  31.937  31.853  31.937  
 
Βασικά και απομειωμένα κέρδη / 
(ζημίες) ανά μετοχή  0,0105  0,0044  0,0184  0,0302  

 

Σημειώνεται ότι η Μητρική Εταιρία δεν έχει εκδώσει προνομιούχες μετοχές, δυνητικούς τίτλους ή δικαιώματα 

μετατρέψιμα σε μετοχές. 
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7. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 
 

Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις του Ομίλου αναλύονται ως εξής: 

9μηνη περίοδος έως 30 Σεπτεμβρίου 2010 Γήπεδα Κτίρια Μηχανήματα Μεταφορικά Μέσα 

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισμός 
Ακινητοποιήσεις 

υπό εκτέλεση Σύνολο 

Υπόλοιπο έναρξης στις 1 Ιανουαρίου 2010 17.195 24.478 9.637 4.851 5.496 2.134 63.791 

Προσθήκες 
77 72 380 640 505 439 2.113 

Προσθήκη νέας θυγατρικής (Σημείωση 4) 
- 329 - 56 54 - 439 

Μεταφορές (Σημείωση 9) 
- 61 839 15 232 (1.619) (472) 

Πώληση θυγατρικής (Σημείωση 10) 
(1.317) (2.051) (1.149) (39) (856) - (5.412) 

Μειώσεις 
- 2 (1) (41) (13) - (53) 

Συναλλαγματικές διαφορές 
(4) (11) (6) - (3) (1) (25) 

Αποσβέσεις 
- (810) (574) (962) (774) - (3.120) 

Αποσβέσεις Leasing 
- - (194) (21) - - (215) 

Υπόλοιπο στις 30 Σεπτεμβρίου 2010 15.951 22.070 8.932 4.499 4.641 953 57.046 
        
Στις 30 Σεπτεμβρίου 2010        

Αξία κτήσεως 
15.951 26.165 14.504 12.023 12.594 953 82.190 

Συσσωρευμένες αποσβέσεις 
- (4.095) (5.572) (7.524) (7.953) - (25.144) 

Αναπόσβεστη αξία 15.951 22.070 8.932 4.499 4.641 953 57.046 
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9μηνη περίοδος έως 30 Σεπτεμβρίου 2009 Γήπεδα Κτίρια Μηχανήματα 
Μεταφορικά 

Μέσα 

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισμός 
Ακινητοποιήσεις 

υπό εκτέλεση Σύνολο 

Υπόλοιπο έναρξης στις 1 Ιανουαρίου 2009 25.133 28.586 10.338 6.133 6.019 690 76.899 

Προσθήκες 8 303 520 501 599 1.541 3.472 

Μεταφορές - 54 106 32 11 (203) - 

Μειώσεις - (2) 11 (180) (18) - (189) 

Συναλλαγματικές διαφορές (20) (71) (9) (57) (15) 2 (170) 

Αποσβέσεις  - (926) (659) (1.118) (868) - (3.571) 

Αποσβέσεις Leasing  - - (113) (108) - - (221) 

Υπόλοιπο στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 25.121 27.944 10.194 5.203 5.728 2.030 76.220 

        

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2009        

Αξία κτήσεως 25.121 33.069 16.616 11.289 12.885 2.030 101.010 

Συσσωρευμένες αποσβέσεις - (5.125) (6.422) (6.086) (7.157) - (24.790) 

Αναπόσβεστη αξία 25.121 27.944 10.194 5.203 5.728 2.030 76.220 
        
        

Στις ενσώματες ακινητοποιήσεις του Ομίλου συμπεριλαμβάνονται τα μισθωμένα με χρηματοδοτική μίσθωση ενσώματα περιουσιακά στοιχεία θυγατρικών Εταιριών 

(μηχανήματα και μεταφορικά μέσα). Η αναπόσβεστη αξία των μηχανημάτων κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2010 ανέρχεται σε 1.713 χιλ. ευρώ (31.12.2009: 1.907 χιλ. ευρώ) και 

των μεταφορικών μέσων σε 208 χιλ. ευρώ (31.12.2009: 229 χιλ. ευρώ). 

Στις 21 Οκτωβρίου 2008 η εταιρία ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε. προέβη στη σύναψη σύμβασης πώλησης και επαναμίσθωσης κτιρίου και οικοπέδου ιδιοκτησίας της, αναπόσβεστης αξίας 

13.069 χιλ. ευρώ την 30η Σεπτεμβρίου 2010, ενώ την 31η Δεκεμβρίου 2009 το αντίστοιχο ποσό ανήλθε σε 13.293 χιλ. ευρώ.  
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Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 

9μηνη περίοδος έως 30 Σεπτεμβρίου 2010 Γήπεδα Κτίρια Μηχανήματα 
Μεταφορικά 

Μέσα 

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισμός 
Ακινητοποιήσεις 

υπό εκτέλεση Σύνολο 

Υπόλοιπο έναρξης στις 1 Ιανουαρίου 2010 3.068 3.956 654 1.947 971 - 10.596 

Προσθήκες - - 8 333 294 16 651 

Μεταφορές - - - 15 - (15) - 

Μειώσεις - - - (6) (9) - (15) 

Αποσβέσεις - (123) (63) (402) (213) - (801) 

Υπόλοιπο στις 30 Σεπτεμβρίου 2010 3.068 3.833 599 1.887 1.043 1 10.431 

        
 
Στις 30 Σεπτεμβρίου 2010        

 
Αξία κτήσεως 3.068 4.925 1.375 4.099 3.723 1 17.191 

 
Συσσωρευμένες αποσβέσεις - (1.092) (776) (2.212) (2.680) - (6.760) 

 
Αναπόσβεστη αξία 3.068 3.833 599 1.887 1.043 1 10.431 
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9μηνη περίοδος έως 30 Σεπτεμβρίου 2009 Γήπεδα Κτίρια Μηχανήματα 
Μεταφορικά 

Μέσα 

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισμός 
Ακινητοποιήσεις 

υπό εκτέλεση Σύνολο 
 
Υπόλοιπο έναρξης στις 1 Ιανουαρίου 2009 9.980 5.349 1.198 2.398 1.139 355 20.419 

Προσθήκες 
- 7 21 220 164 24 436 

Μεταφορές 
- 24 - - - (24) - 

Μειώσεις  
- - - (151) (18) - (169) 

Αποσβέσεις 
- (160) (97) (406) (247) - (910) 

Υπόλοιπο στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 9.980 5.220 1.122 2.061 1.038 355 19.776 
        
Στις 30 Σεπτεμβρίου 2009        

Αξία κτήσεως 
9.980 6.433 2.137 4.036 3.531 355 26.472 

Συσσωρευμένες αποσβέσεις 
- (1.213) (1.015) (1.975) (2.493) - (6.696) 

Αναπόσβεστη αξία 9.980 5.220 1.122 2.061 1.038 355 19.776 
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Επί των ακινήτων της Μητρικής Εταιρίας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη, ενώ επί των ακινήτων του Ομίλου 

υπήρχαν κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2010 προσημειώσεις για εξασφάλιση υποχρεώσεων, συνολικού ύψους 

1.588 χιλ. ευρώ (31.12.2009: 1.625 χιλ. ευρώ).  

 

Εντός του εννιαμήνου 2010 πουλήθηκαν ενσώματα πάγια και επενδύσεις σε ακίνητα ύψους 53 χιλ. ευρώ και 123 

χιλ. ευρώ αντίστοιχα για τον Όμιλο  και 15 χιλ. ευρώ για τη Μητρική Εταιρία αντίστοιχα, πραγματοποιώντας ζημία 

από πώληση ύψους 103 χιλ. ευρώ για τον Όμιλο (2009: κέρδος 252 χιλ. ευρώ) και κέρδος 13 χιλ. ευρώ για τη 

Μητρική Εταιρία (2009: κέρδος 16 χιλ. ευρώ).  

 
Κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2010 ο  Όμιλος και η Εταιρία δεν είχαν δεσμεύσεις για κεφαλαιουχικές δαπάνες. 
 

8. Επενδύσεις σε ακίνητα 

 
Οι επενδύσεις σε ακίνητα του Ομίλου αναλύονται ως εξής:                                                                                

 Γήπεδα   Κτίρια   Σύνολο  
 
Υπόλοιπο έναρξης στις 1 Ιανουαρίου 2010 24.691 

  
19.824 

  
44.515 

 

Προσθήκες 2   -   2  
Προσθήκη νέας θυγατρικής (Σημείωση 4) 698   -   698  
Μειώσεις -   (123)   (123)  
Συναλλαγματικές διαφορές (138)   (112)   (250)  

Υπόλοιπο στις 30 Σεπτεμβρίου 2010 25.253 
  

19.589
  

44.842 
 

 
Υπόλοιπο έναρξης στις 1 Ιανουαρίου 2009 

  
22.946 

   
19.292 

 
 

  
42.238 

Προσθήκες             73                   3   76 
Μειώσεις (121)  -   (121) 
Συναλλαγματικές διαφορές        (996)  (1.672)   (2.668) 

Υπόλοιπο στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 
  

21.902 
   

17.623 
  

39.525 
 

 

Οι επενδύσεις σε ακίνητα της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 

 Γήπεδα  Κτίρια  Σύνολο 
Υπόλοιπο έναρξης στις 1 Ιανουαρίου 2010 8.775  4.681  13.456 
 
Υπόλοιπο στις 30 Σεπτεμβρίου 2010 8.775 

 
4.681 

 
13.456 

      
 
Υπόλοιπο έναρξης στις 1 Ιανουαρίου 2009 778  3.399 

 
4.177 

 
Υπόλοιπο στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 778  3.399 

 
4.177 

 

Ο Όμιλος διαθέτει δύο εταιρίες επενδυτικών ακινήτων στη Ρουμανία (GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL και 

GATEDOOR HOLDINGS COM SRL). Τα γήπεδα και τα κτίρια αυτών των εταιριών έχουν εξαγοραστεί με σκοπό 

την αποκόμιση ενοικίων και κεφαλαιουχικών κερδών. Επίσης, εκτός των δύο αυτών εταιριών ακινήτων, η 

Μητρική και τρεις ακόμη θυγατρικές εταιρίες διαθέτουν επενδύσεις σε ακίνητα. 

 

Ετησίως, τα ακίνητα αυτά αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους, όπως αυτή προσδιορίζεται από διεθνή εταιρία 

ανεξάρτητων εκτιμητών. 
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Η Διοίκηση αξιολόγησε τα δεδομένα της αγοράς και πιστεύει ότι οι εύλογες αξίες των επενδυτικών ακινήτων στη 

Ρουμανία δεν μεταβλήθηκαν σημαντικά κατά τη διάρκεια της εννιάμηνης περιόδου του 2010 και ως εκ τούτου δεν 

μεταβλήθηκαν οι αξίες από αυτές της 31ης Δεκεμβρίου 2009, οι οποίες είχαν προκύψει από εκτιμήσεις 

ανεξάρτητων εκτιμητών. Σημειώνεται ότι στη Ρουμανία υπάρχουν 9 ακίνητα και 22 δικαιώματα επί ακινήτων τα 

οποία έχουν καταχωρηθεί στο κόστος κτήσης τους, συνολικού ύψους 303 χιλ. ευρώ, καθώς υπάρχουν 

εκκρεμότητες αναφορικά με το καθεστώς κυριότητας αυτών. Αυτά θα εκτιμηθούν σε εύλογες αξίες όταν και 

εφόσον το θέμα αυτό οριστικοποιηθεί. Η αξία των ανωτέρω ακινήτων και δικαιωμάτων συμπεριλαμβάνεται στα 

«Λοιπά μακροπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία».  

 

Επί των ακινήτων για επένδυση υπήρχαν κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2010 προσημειώσεις για εξασφάλιση 

υποχρεώσεων, συνολικού ύψους 19.271 χιλ. ευρώ, ενώ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2009 ήταν 16.553 χιλ. ευρώ. 

 
Κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2010 ο  Όμιλος και η Εταιρία δεν είχαν δεσμεύσεις για δαπάνες απόκτησης 

επενδύσεων σε ακίνητα. 

 

9.  Άυλα περιουσιακά στοιχεία 
 
Τα Άυλα περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου αναλύονται ως ακολούθως: 

 

 Λογισμικό  Άδειες / Σήματα  

Λοιπές 
Ασώματες 
Ακιν/σεις  

 
Σύνολο 

9μηνη περίοδος έως 30 Σεπτεμβρίου 2010        
        
Υπόλοιπο έναρξης στις 1 Ιανουαρίου 2010 662  1.014  15.724  17.400 
Προσθήκες 514  -  -  514 
Προσθήκη νέας θυγατρικής (Σημείωση 4) -  -  9.405  9.405 
Μεταφορές (Σημείωση 7) 459  13  -  472 
Συναλλαγματικές Διαφορές (3)  -  -  (3) 
Αποσβέσεις (262)  (85)  (769)  (1.116) 
Υπόλοιπο στις 30 Σεπτεμβρίου 2010 1.370  942  24.360  26.672 

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2010        

Αξία κτήσεως 3.539  1.507  26.975  32.021 
Συσσωρευμένες αποσβέσεις (2.169)  (565)  (2.615)  (5.349) 

Αναπόσβεστη αξία 1.370  942  24.360  26.672 

        

        
9μηνη περίοδος έως 30 Σεπτεμβρίου 2009        
 
Υπόλοιπο έναρξης στις 1 Ιανουαρίου 2009 748  1.097  16.488  18.333 
Προσθήκες 189  15  -  204 
Συναλλαγματικές διαφορές 1  (1)  -  - 
Αποσβέσεις (221)  (73)  (573)  (867) 
Υπόλοιπο στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 717  1.038  15.915  17.670 

        
Στις 30 Σεπτεμβρίου 2009        
Αξία κτήσεως 2.651  1.500  17.570  21.721 
Συσσωρευμένες αποσβέσεις (1.934)  (462)  (1.655)  (4.051) 
Αναπόσβεστη αξία 717  1.038  15.915  17.670 
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Τα Άυλα περιουσιακά στοιχεία της Μητρικής αναλύονται ως ακολούθως: 

 Λογισμικό  Άδειες / Σήματα  Σύνολο 
9μηνη περίοδος έως 30 Σεπτεμβρίου 2010      
      
Υπόλοιπο έναρξης στις 1 Ιανουαρίου 2010 185  930  1.115 
Προσθήκες 220  -  220 
Αποσβέσεις (51)  (65)  (116) 
Υπόλοιπο στις 30 Σεπτεμβρίου 2010 354  865  1.219 

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2010      

Αξία κτήσεως 1.516  1.382  2.898 

Συσσωρευμένες αποσβέσεις (1.162)  (517)  (1.679) 

Αναπόσβεστη αξία 354  865  1.219 
 
 
9μηνη περίοδος έως 30 Σεπτεμβρίου 2009      

Υπόλοιπο έναρξης στις 1 Ιανουαρίου 2009 
  

210                            1.017                         1.227 
 
Προσθήκες 

  
43                                   -                               43 

 
Αποσβέσεις 

  
(58)  

   
(65)  

  
(123) 

 
Υπόλοιπο στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 

  
195                                952                         1.147 

      
Στις 30 Σεπτεμβρίου 2009      
 
Αξία κτήσεως                    1.288                            1.382                         2.670 
 
Συσσωρευμένες αποσβέσεις 

  
(1.093)  

   
(430)                      (1.523) 

 
Αναπόσβεστη αξία                       195                                952                         1.147 

      
 
10. Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρίες 

 
Οι επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρίες της Μητρικής αναλύονται ως ακολούθως: 

 Ποσοστό  ΕΤΑΙΡΙΑ 
 Επωνυμία εταιρίας  Συμμετοχής  30/09/2010  31/12/2009 

ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ A.E.   99,99%           13.918            13.918 
ΧΡ.Κ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Β.Ε.Τ. (1) 50% + 1μετοχή  -              3.459 
ΒΙΟΤΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 80,00%              3.226               3.226 
MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ A.E. (2) 96,65%  4.460              3.274 

ELGEKA (CYPRUS) LTD 100,00%           12.670            12.670 

SAMBROOK ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. 91,34%                 994                  994 
ΒΗΤΑ ΠΙ Α.Ε.Β.Ε.(3) 99,92%  16.655  - 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ   51.923           37.541 
Ζημία απομείωσης   -  (459) 

ΣΥΝΟΛΟ   51.923           37.082 
 
 

Στις Οικονομικές Καταστάσεις της Μητρικής, οι θυγατρικές εταιρίες εμφανίζονται στο κόστος απόκτησής τους 

μείον τυχόν προβλέψεις απομείωσης της αξίας τους.  
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Μεταβολές περιόδου 

 

(1) Στις 15 Απριλίου 2010, η Μητρική Εταιρία προέβη στην πώληση μέρους της συμμετοχής της στην 

εταιρία «ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ. Α.Β.Ε.Τ.». Συγκεκριμένα, η Μητρική Εταιρία πούλησε 37.372 ονομαστικές 

μετοχές της θυγατρικής της από το σύνολο των 62.283 ονομαστικών μετοχών που κατείχε και αντιπροσωπεύουν  

ποσοστό 30% συν δύο (2) μετοχές. Κατόπιν αυτού, το νέο ποσοστό συμμετοχής της στην ως άνω εταιρία 

διαμορφώνεται σε 19,99% από 50% συν μία (1) μετοχή που ήταν πριν την ως άνω μεταβίβαση. Το συνολικό 

τίμημα από τη μεταβίβαση των παραπάνω μετοχών της εταιρίας «ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ. Α.Β.Ε.Τ.» ανήλθε σε 

1.800 χιλ. ευρώ. 

 

Στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις δεν προέκυψε αποτέλεσμα, καθώς η συμμετοχή ήταν αποτιμημένη στο 

κόστος μείον τυχόν συσσωρευμένες ζημίες απομείωσης.  

 

Στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις προέκυψε κέρδος, ύψους 1.008 χιλ. ευρώ, στο οποίο 

περιλαμβάνεται ποσό ύψους 403 χιλ. ευρώ που αφορά κέρδος από αποτίμηση στην εύλογη αξία του 

εναπομείναντος ποσοστού συμμετοχής. 

 

Τα αποτελέσματα και τα ίδια κεφάλαια της θυγατρικής δεν είχαν ουσιώδη επίδραση στις Ενοποιημένες 

Οικονομικές Καταστάσεις. Συγκεκριμένα, το ύψος του κύκλου εργασιών και των αποτελεσμάτων (ζημία) μετά 

από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας της εν λόγω εταιρίας στις 15/04/2010, που συμπεριλήφθηκαν στην 

Ενοποιημένη Κατάσταση Συνολικών Εσόδων, ανέρχονται σε ποσό 1.734 χιλ. ευρώ και 128 χιλ. ευρώ αντίστοιχα 

(31/12/2009: 6.603 χιλ. ευρώ και 82 χιλ. ευρώ αντίστοιχα). 

 

Κατά συνέπεια, η εταιρία «ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ. Α.Β.Ε.Τ.», η οποία είχε ενσωματωθεί στις Ενοποιημένες 

Οικονομικές Καταστάσεις της ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. με την πλήρη μέθοδο κατά την 31η Δεκεμβρίου 2009, μετά τη 

μεταβίβασή της στις 15/04/2010, έπαυσε να ενοποιείται και απεικονίζεται ως Χρηματοοικονομικά Στοιχεία 

Διαθέσιμα προς πώληση αποτιμώμενη στην εύλογη αξία, ύψους 1.200 χιλ. ευρώ (Σημείωση 12). 

 

(2) Η Ετήσια Τακτική Γ.Σ. της εταιρίας «MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Α.Ε.» αποφάσισε στις 

30/06/2010 τη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των 1.174 χιλ. ευρώ, με σκοπό τον 

συμψηφισμό ζημιών προηγουμένων χρήσεων, και ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 1.186 

χιλ. ευρώ με την έκδοση 118.600 νέων κοινών ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ εκάστη. H 

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ανέλαβε να καλύψει εξ’ ολοκλήρου την εν λόγω αύξηση και στις 19/08/2010 κατέβαλε το ποσό των 

1.186 χιλ. ευρώ, αυξάνοντας έτσι το ποσοστό συμμετοχής της από 96,95% σε 98,48%. 

 

(3) Στις 7 Ιουλίου 2010, η Μητρική Εταιρία προχώρησε στην εξαγορά του δικαιώματος προτίμησης στην αύξηση 

του μετοχικού κεφαλαίου του 99,71% των μετοχών της χονδρεμπορικής εταιρίας «ΒΗΤΑ ΠΙ Α.Ε.Β.Ε.» από την 

εισηγμένη εταιρία «ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε.Ε.» έναντι του ποσού των 10.280 χιλ. ευρώ. Η ΕΛΓΕΚΑ 

Α.Ε. κατόπιν της προαναφερθείσας εξαγοράς, και σε συνδυασμό με την παραίτηση από το δικαίωμα προτίμησης 

στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του έτερου μετόχου μειοψηφίας, προχώρησε στην ολοσχερή καταβολή 

της εν λόγω αύξησης, ύψους 1.855 χιλ. ευρώ (ήτοι 3.500 χιλ. μετοχές αξίας 0,53 ευρώ έκαστη), διαμορφώνοντας 

το ποσοστό συμμετοχής της στη «ΒΗΤΑ ΠΙ Α.Ε.Β.Ε.» σε 72,92% περίπου.  

 

Επιπλέον, την ίδια ημέρα η Μητρική Εταιρία προχώρησε στην εξαγορά και της εναπομείνουσας συμμετοχής της 

εισηγμένης εταιρίας «ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε.Ε.» στη χονδρεμπορική εταιρία «ΒΗΤΑ ΠΙ Α.Ε.Β.Ε.» 
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(ήτοι 1.296.182 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,53 ευρώ έκαστη ή ποσοστό 27,00% του μετοχικού της κεφαλαίου) 

έναντι του ποσού των 4.520 χιλ. ευρώ. Ως επακόλουθο της ως άνω εξαγοράς, το ποσοστό συμμετοχής της 

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. στη «ΒΗΤΑ ΠΙ Α.Ε.Β.Ε.» διαμορφώνεται σε 99,92% περίπου.  

 
11. Συμμετοχή σε Κοινοπραξία 
 

Ο Όμιλος συμμετέχει από κοινού (ποσοστό στο 50%) με άλλο μέρος στη Διοίκηση της εταιρίας «GREC-ROM 

BUSINESS GROUP SRL». 

 

Το μερίδιο του Ομίλου επί των στοιχείων Ενεργητικού, Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων, Εσόδων και Εξόδων 

της Κοινοπραξίας κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2010 και την 31η Δεκεμβρίου 2009, το οποίο έχει συμπεριληφθεί 

στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, έχει ως ακολούθως: 

 
  30/09/2010 

 
31/12/2009 

     

Πάγια στοιχεία Ενεργητικού  5.908  6.090 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό  74  88 
ΣΥΝΟΛΟ  5.982  6.178 
 
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 1.411  

 
1.590 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 282  233 
ΣΥΝΟΛΟ  1.693  1.823 
 
Κύκλος Εργασιών  261  

 
450 

Κόστος Πωληθέντων  (138)  (195) 
Κέρδη από εύλογη αξία  -  (632) 
Λοιπά Έσοδα / Έξοδα  (111)  (42) 
Έξοδα Διοίκησης  (22)  (34) 
Χρηματοοικονομικά Έξοδα  (19)  (37) 
Ζημίες προ φόρων  (29)  (490) 
Φόρος εισοδήματος  3  75 
Καθαρές ζημίες   (26)  (415) 

 
 

Κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2010 και την 31η Δεκεμβρίου 2009 η Κοινοπραξία δεν είχε καμία ενδεχόμενη 

υποχρέωση. 

 

12. Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 
 

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται συμμετοχές της ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. στο μετοχικό κεφάλαιο μη εισηγμένων 

Εταιριών. 

 

Η κίνησή τους παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα: 

 ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΙΑ 
    
Καθαρή αξία την 1η Ιανουαρίου 2010 575  575 
Προσθήκες  200  200 
Μεταφορά από Επενδύσεις σε θυγατρικές (Σημείωση 9) 1.200  1.200 
Πώληση (200)  (200) 

Καθαρή αξία την 30η Σεπτεμβρίου 2010 1.775  1.775 
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Καθαρή αξία την 1η Ιανουαρίου 2009            650             650 
Προσθήκες 80  80 
Αξία μετοχών που πουλήθηκαν (ΚΛΙΜΑΛΕΒΗΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ)              (50)               (50) 
Απομείωση (105)  (105) 

Καθαρή αξία την 31η Δεκεμβρίου 2009              575                575 
 

Στις 14 Ιουνίου 2010, η Μητρική Εταιρία συμμετείχε στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας 

«GALACO A.E.» καταβάλλοντας το ποσό των 200 χιλ ευρώ. Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2009 είχε απομειωθεί όλη 

η αξία της συμμετοχής στην ανωτέρω εταιρία. Στη συνέχεια, στις 17 Ιουνίου 2010 η Εταιρία πούλησε τη 

συμμετοχή της στην ως άνω εταιρία έναντι τιμήματος 5 χιλ. ευρώ και προέκυψε ζημία ύψους 195 χιλ. ευρώ, η 

οποία καταχωρήθηκε στα «Λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα».  

 

Κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2010 ο Όμιλος και η Εταιρία αναγνώρισαν το αναλογούν ποσό μερίσματος από τα 

κέρδη της χρήσης 2009 της εταιρίας «ΚΛΙΜΑΛΕΒΗΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» ύψους 2 χιλ. ευρώ, το οποίο αναμένεται να 

εισπραχθεί εντός του δ’ τριμήνου 2010. 

 
13. Μετοχικό κεφάλαιο - Υπέρ το άρτιο αποθεματικό 
 
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται την 30η  Σεπτεμβρίου 2010 σε 51.099 χιλ. ευρώ (31.12.2009: 

51.099 χιλ. ευρώ) διαιρούμενο σε 31.937.030 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1,60 ευρώ έκαστη. 

 

Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από τον Ν.3604/2007, οι εταιρίες των 

οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, μπορούν να αποκτούν δικές τους μετοχές μέχρι το 10% 

του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Σύμφωνα με την από 28/06/2010 απόφαση της Τακτικής Γενικής 

Συνέλευσης των Μετόχων, η Εταιρία δύναται να χρησιμοποιήσει τις ίδιες μετοχές της, στο σύνολό τους ή μέρος 

αυτών, με σκοπό είτε την εκπλήρωση υποχρεώσεων από μελλοντικό πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στο 

προσωπικό της Εταιρίας είτε τη δυνατότητα ανταλλαγής μετοχών που αποκτώνται στο πλαίσιο μελλοντικού 

προγράμματος αγοράς ιδίων με μετοχές άλλων εταιριών είτε τη μελλοντική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με 

την ακύρωση ιδίων μετοχών. Οι ανωτέρω αγορασθείσες μετοχές πρέπει να πουληθούν εντός τριετίας και εφόσον 

παραμένουν στην κατοχή της μετά τη λήξη της τριετίας πρέπει να ακυρωθούν με απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης των Μετόχων της. 

 

Η Εταιρία, με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2010 και σε εφαρμογή της απόφασης 

της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30ης Ιουνίου 2008, προέβη κατά το χρονικό διάστημα από 22 Απριλίου 

2010 έως 19 Ιουλίου 2010, σε αγορά 202.500 ιδίων μετοχών αξίας κτήσης 158 χιλ. ευρώ, ποσό το οποίο μείωσε 

τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρίας και του Ομίλου. 

 

Η μετοχή της ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμη στο Χρηματιστήριο Αθηνών και συμμετέχει στο 

δείκτη FTSE / ΧΑΑ SMALLCAP 80, και στο δείκτη FTSE / Τρόφιμα και ποτά. 

 

Η διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ανέρχεται σε 362 χιλ. ευρώ και προέκυψε το 1999  με την έκδοση 

μετοχών έναντι μετρητών σε αξία μεγαλύτερη της ονομαστικής τους αξίας. Το ποσό αυτό δεν μπορεί να 

διανεμηθεί κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της Εταιρίας. 
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14. Μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 
 

Οι μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις παρουσιάζονται στις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις ως 

ακολούθως:   

 

  ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΙΑ 
  30/09/2010  31/12/2009  30/09/2010  31/12/2009 
Μακροπρόθεσμες δανειακές 
υποχρεώσεις  21.922  27.978  10.500  11.750 
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
πληρωτέες στην επόμενη χρήση  7.753  8.437  2.500  2.500 
Σύνολο μακροπρόθεσμων 
δανειακών υποχρεώσεων  29.675  36.415  13.000  14.250 

 

 

Πληροφορίες αναφορικά με τα μακροπρόθεσμα δάνεια του Ομίλου κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2010 και 31η 

Δεκεμβρίου 2009, παρατίθενται ακολούθως:  

 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΝ 30η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010 

Τράπεζα 
Βραχ/σμες 

δόσεις  

Μακρ/μες 
δόσεις 
2-5 έτη  

Μακρ/μες 
δόσεις
> 5 έτη  

Σύνολο 
ανεξόφλητου 

δανείου  Επιτόκιο  Λήξη 
Εurobank 
ομολογιακό 333  -  -  333  Euribor + 2,50%  24/02/2011 
Εurobank 267  400  -  667  Euribor + 2,50%  05/02/2013 
Εθνική ομολογιακό 1.000  6.000  -  7.000  Euribor + 3,00%  02/12/2013 
Εμπορική 
ομολογιακό 3.000  9.000  -  12.000  Euribor + 2,75%  16/10/2013 
EFG Eurobank 154  154  -  308  Euribor + 2,50%  06/07/2012 
EFG Eurobank 141  425  -  566  Euribor + 2,50%  28/08/2014 
Εurobank 
ομολογιακό 1.556  -  -  1.556  Euribor + 2,50%  28/02/2012 
Εurobank 
ομολογιακό 127  555  -  682  Euribor + 2,50%  20/03/2014 
Bancpost 60  1.608  -  1.668  Euribor + 2,20%  28/07/2014 
Bulgaria Post bank 70  278  157  505  Euribor + 2,00%  04/12/2017 
Bancpost 205  617  -  822  Euribor + 2,20%  12/09/2014 
Πειραιώς 840  2.728  -  3.568  Euribor + 6,00%  15/11/2014 
 7.753  21.765  157  29.675     
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ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 

Τράπεζα 
Βραχ/σμες 

δόσεις  

Μακρ/σμες 
δόσεις 
2-5 έτη  

Μακρ/σμες 
δόσεις
> 5 έτη  

Σύνολο 
ανεξόφλητου 

δανείου  Επιτόκιο  Λήξη 
Εurobank 
ομολογιακό 

   
667   333  

  
-                 1.000  Euribor + 1,75%  24/02/2011 

Εurobank 
   

266   667  
  

-                 933  Euribor + 1,75%  05/02/2013 
Εθνική 
ομολογιακό 1.000  

   
6.500   

  
-                 7.500  Euribor + 3,00%  02/12/2013 

Εμπορική 
ομολογιακό 

   
3.000   

   
10.500   

  
-               13.500  Euribor + 2,75%  16/10/2013 

EFG Eurobank 
   

154   
   

308   -                  462  Euribor + 1,75%  06/07/2012 

EFG Eurobank 
   

141   
   

531   -                  672  Euribor + 1,75%  28/08/2014 
Εurobank 
ομολογιακό 

   
1.556   

   
2.333   -               3.889  Euribor + 1,75%  28/02/2012 

Εurobank 
ομολογιακό 

   
127   682  -                  809  Euribor + 1,75%  20/03/2014 

Bancpost 
   

411   
   

1.507   -               1.918  Euribor + 2,20%  28/07/2014 
Bulgaria Post 
bank 

   
70   

   
278   209  557  Euribor + 4,50%  04/12/2017 

Bancpost 
   

205   771  -               976  Euribor + 2,20%  12/09/2014 

Πειραιώς 840  
   

3.359   -               4.199  Euribor + 4,00%  15/11/2014 

 
   

8.437   
   

27.769   209  36.415     
 

Πληροφορίες αναφορικά με τα μακροπρόθεσμα δάνεια της Εταιρίας, κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2010 και 31η 

Δεκεμβρίου 2009, παρατίθενται ακολούθως: 

 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΝ 30η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010 

Τράπεζα 
Βραχ/σμες 

δόσεις  

Μακρ/σμες 
δόσεις 
2-5 έτη  

Μακρ/σμες 
δόσεις
> 5 έτη  

Σύνολο 
ανεξόφλητ
ου δανείου  Επιτόκιο  Λήξη 

Εθνική 
ομολογιακό 1.000  

   
6.000   

  
-    

  
7.000  Euribor + 3,00%  02/12/2013 

Εμπορική 
ομολογιακό 1.500  4.500  -  6.000  Euribor + 2,75%  16/10/2013 
 2.500  10.500  -  13.000   

 

 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΝ 31η  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 

Τράπεζα 
Βραχ/σμες 

δόσεις  

Μακρ/σμες 
δόσεις
2-5 έτη  

Μακρ/σμες 
δόσεις
> 5 έτη  

Σύνολο 
ανεξόφλ

ητου 
δανείου  Επιτόκιο  Λήξη 

Εθνική 
ομολογιακό 1.000  

  
6.500                      -   

  
7.500  Euribor + 3,00%  02/12/2013 

Εμπορική 
ομολογιακό 

  
1.500             5.250                      -    

  
6.750  Euribor + 2,75%  16/10/2013 

 
  

2.500  
  

11.750  -  14.250   
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Κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2010 και 31η Δεκεμβρίου 2009 δεν υπήρχαν δάνεια του Ομίλου και της Εταιρίας σε 

ξένο νόμισμα. Η εύλογη αξία του δανεισμού προσεγγίζει αυτή που εμφανίζεται στα βιβλία. 

 

Ο Όμιλος και η Εταιρία, την 30η Σεπτεμβρίου 2010, έχουν χρησιμοποιήσει το σύνολο των εγκεκριμένων 

διαθέσιμων μακροπρόθεσμων πιστωτικών ορίων (31.12.2009: 5 εκατ. ευρώ). 

 

Οι βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις ύψους 71.744 χιλ. ευρώ (31.12.2009: 58.876 χιλ. ευρώ) και 23.023 

χιλ. ευρώ (31.12.2009: 9.807 χιλ. ευρώ) για τον Όμιλο και την Εταιρία αντίστοιχα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά 

για κεφάλαια κίνησης. Η εύλογη αξία των δανειακών υποχρεώσεων προσεγγίζει τα λογιστικά υπόλοιπα λόγω 

των κυμαινόμενων επιτοκίων και της βραχυπρόθεσμης λήξης τους. 

 

Τα πιστωτικά όρια που διατηρεί ο Όμιλος σε διάφορες τράπεζες έχουν χρησιμοποιηθεί ως εξής: 

 ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΙΑ 
 30/09/2010 31/12/2009  30/09/2010 31/12/2009 
Διαθέσιμα πιστωτικά όρια 93.018 90.078  30.000 20.800 
Χρησιμοποιηθέν τμήμα 71.744 58.876  23.023 9.807 
Αχρησιμοποίητο όριο 21.274 31.202  6.977 10.993 

 

Τα βραχυπρόθεσμα δάνεια του Ομίλου και της Εταιρίας είναι όλα εκφρασμένα σε ευρώ. 

 

Το μέσο σταθμικό επιτόκιο των βραχυπροθέσμων δανείων του Ομίλου στις 30 Σεπτεμβρίου 2010, ήταν Euribor + 

3,56% και της Μητρικής Εταιρίας Euribor + 3,59%, ενώ στις 31 Δεκεμβρίου 2009 για τον Όμιλο και για τη 

Μητρική ανήλθε σε Euribor + 2,36% και Euribor + 1,98% αντίστοιχα. 

 

15. Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία 
 
Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2010 η θυγατρική εταιρία ELGEKA FERFELIS ROMANIA S.A. σύναψε με την 

τράπεζα “UNICREDIT TIRIAC BANK S.A.” 7 συμβόλαια παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων (Put 

European and Call Knock Out at Expiration) με σκοπό την αντιστάθμιση σημαντικών κινδύνων, εκ των οποίων τα 

τέσσερα βρίσκονται εν ισχύ την 30η Σεπτεμβρίου 2010, συνολικού ύψους 21,5 εκ. ευρώ, με ημερομηνία 

εξάσκησης του δικαιώματος την 27η Οκτωβρίου, την 25η Νοεμβρίου και την 31η Δεκεμβρίου 2010. Στόχος της 

σύναψης των συγκεκριμένων συμβολαίων ήταν ο περιορισμός ή η εξάλειψη συναλλαγματικών ζημιών που 

προκύπτουν από την αποτίμηση των δανειακών υποχρεώσεων της θυγατρικής εταιρίας και σχετίζεται με 

ενδεχόμενη υποτίμηση του τοπικού νομίσματος. Για τις συναλλαγές αυτές η θυγατρική εταιρία κατέβαλλε 

premium συνολικού ύψους 127 χιλ. ευρώ. Από το ποσό αυτό, ο Όμιλος μετέφερε στα «Λοιπά 

Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα» ποσό ύψους 31 χιλ. ευρώ που αφορά στην αναλογία του premium στην 

εννιάμηνη περίοδο, ενώ το υπόλοιπο ποσό ύψους 96 χιλ. ευρώ εμφανίζεται στο κονδύλι «Λοιπά Κυκλοφοριακά 

Στοιχεία Ενεργητικού» και θα εξοδοποιηθεί πλήρως μέχρι τη λήξη των συμβολαίων. 

 

Με βάση την αποτίμηση των δικαιωμάτων κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2010 προέκυψε κέρδος ύψους 154 χιλ. 

ευρώ, το οποίο περιλαμβάνεται στο κονδύλι «Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης» στην Ενδιάμεση Κατάσταση 

Συνολικών Εσόδων του Ομίλου.  

 

Επίσης, κατά τη διάρκεια της χρήσης 2010 η θυγατρική εταιρία SC GATEDOOR HOLDINGS COM SRL σύναψε 

με την τράπεζα “BANCPOST S.A.” δύο συμβόλαια παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων (Up and Out 

Window Barrier Options) συνολικού ύψους 12 εκ. ευρώ για την αντιστάθμιση συναλλαγματικών κινδύνων με 



Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρίας ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. για την περίοδο από 01/01/2010 έως 30/09/2010 
Τα ποσά σε όλους τους πίνακες και τις σημειώσεις είναι σε χιλιάδες ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά 

 

 
 

40

ημερομηνία εξάσκησης του δικαιώματος την 31η Δεκεμβρίου 2010. Στόχος της σύναψης των συγκεκριμένων 

συμβολαίων ήταν ο περιορισμός ή η εξάλειψη συναλλαγματικών ζημιών που προκύπτουν από την αποτίμηση 

των δανειακών υποχρεώσεων της θυγατρικής εταιρίας και σχετίζεται με ενδεχόμενη υποτίμηση του τοπικού 

νομίσματος. Με βάση την αποτίμηση των δικαιωμάτων κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2010 προέκυψε κέρδος ύψους 

125 χιλ. ευρώ, το οποίο περιλαμβάνεται στο κονδύλι «Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης» στην Ενδιάμεση Κατάσταση 

Συνολικών Εσόδων του Ομίλου. 

 

Η Διοίκηση της Μητρικής εταιρίας ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε., εντός του 2009, ενέκρινε τη σύναψη σύμβασης συναλλαγών 

χρηματοοικονομικών παραγώγων (επιτοκίου) ποσού 7.500 χιλ. ευρώ με την ALPHA BANK A.E. για σκοπούς 

αντιστάθμισης των κινδύνων ή/και την αξιοποίηση των διαθεσίμων της. Επίσης, ενέκρινε τη σύναψη σύμβασης 

εξωχρηματιστηριακών παραγώγων κάθε είδους (συμπεριλαμβανομένων μη περιοριστικά συναλλαγών 

συναλλάγματος ή επιτοκίου) μέχρι του ανώτατου ονομαστικού ποσού των 7.500 χιλ. ευρώ με την ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. για τους ίδιους ως άνω σκοπούς. Για τους ίδιους λόγους, η θυγατρική εταιρία 

ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε. ενέκρινε τη σύναψη παρόμοιας σύμβασης ποσού 7.500 χιλ. ευρώ, στην οποία η Μητρική 

εταιρία ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. εμφανίζεται ως εγγυητής. Οι ως άνω συμβάσεις – χρηματοοικονομικά προϊόντα «Plain 

Vanilla IRS» υπεγράφησαν στις αρχές Ιουλίου του 2009 και ενεργοποιήθηκαν εντός του Οκτωβρίου 2009. 

 

Τα προϊόντα «Plain Vanilla IRS» πληρούν τις προϋποθέσεις αντισταθμιστικής λογιστικής σύμφωνα με τις 

διατάξεις του ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά προϊόντα: αναγνώριση και αποτίμηση» και, ως εκ τούτου, οι 

μεταβολές στην εύλογη αξία τους καταχωρούνται απευθείας στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων. Με βάση την 

αποτίμηση της 30ης Σεπτεμβρίου 2010 προέκυψε ζημία ύψους 285 χιλ. ευρώ και 211 χιλ. ευρώ για τον Όμιλο και 

την Εταιρία αντίστοιχα (31.12.2009: 200 χιλ. ευρώ και 146 χιλ. ευρώ αντίστοιχα), η οποία καταχωρήθηκε στα 

«Λοιπά συνολικά έσοδα» στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων και στο κονδύλι «Παράγωγα χρηματοοικονομικά 

προϊόντα» στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης. Από το ποσό αυτό αφαιρέθηκε ο αναλογούν φόρος 

εισοδήματος ύψους 62 χιλ. ευρώ και 47 χιλ. ευρώ για τον Όμιλο και την Εταιρία αντίστοιχα και τον εναπομένον 

ποσό ύψους 223 χιλ. ευρώ και 164 χιλ. ευρώ για τον Όμιλο και την Εταιρία αντίστοιχα καταχωρήθηκε στα «Λοιπά 

Αποθεματικά» στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης. 
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16. Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 
 
Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες αναλύονται ως εξής: 

 

  ΟΜΙΛΟΣ  ETAΙΡΙΑ 

 Σημειώσεις 
1/1 έως 

30/09/2010  1/1 έως 
30/09/2009  1/1 έως 

30/09/2010  1/1 έως 
30/09/2009 

         
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων  1.390  (231)  1.137  1.391 
Πλέον / (Μείον) προσαρμογές για:         
Αποσβέσεις  7, 9 4.451  4.659  917  1.033 
Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων  574  1.120  35  406 
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού  134  133  49  52 
Προβλέψεις υποτίμησης αποθεμάτων  493  125  46  90 
Ζημίες πώλησης χρηματοοικονομικών 
στοιχείων διαθεσίμων προς πώληση 12 195  -  195  - 
Ζημίες από αποτίμηση χρηματοικονομικών 
στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση  -  80  -  80 
Διαγραφή υπεραξίας  -  43  -  - 
Κέρδη / ζημίες από πώληση θυγατρικών 10 (1.078)  -  -  - 
Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις 
εμπορικών απαιτήσεων  (329)  -  -  - 
Κέρδη από προεξόφληση υπολοίπων 
πελατών  (12)  (53)  (12)  (53) 
Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από παράγωγα 15 (279)  (245)  -  - 
Μη πραγματοποιηθείσες συναλλαγματικές 
διαφορές  (46)  -  (1)  - 
Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής 
θυγατρικών  (22)  619  -  - 
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων  (132)  (165)  -  - 
Καθαρό (κέρδος) / ζημία πώλησης παγίων 7 103  (252)  (13)  (16) 
Έσοδα τόκων   (132)  (283)  (1)  (3) 
Έσοδα μερισμάτων 12 (2)  -  (2)  - 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  3.788  6.249  1.000  924 
Πλέον / (Μείον) προσαρμογές για 
μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται με τις 
λειτουργικές δραστηριότητες:         
Μείωση / (Αύξηση) αποθεμάτων  (1.033)  (1.169)  1.000  3.005 
Μείωση απαιτήσεων  10.343  8.980  20.892  7.147 
Μείωση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)  (6.119)  (6.988)  (18.358)  (12.033) 
Πληρωμές για αποζημιώσεις προσωπικού  (89)  (122)  (54)  (103) 
Ταμειακές Ροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες  12.198  12.500  6.830  1.920 
         

 
17. Μερίσματα 
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής Εμπορικής Νομοθεσίας (Κ.Ν.2190/1920), όπως τροποποιήθηκαν με τον 

Ν.3604/2007, οι εταιρίες είναι υποχρεωμένες να διανέμουν στους μετόχους τους κάθε έτος πρώτο μέρισμα το 

οποίο προσδιορίζεται επί του 35% των κερδών μετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος  και την κράτηση του 

τακτικού αποθεματικού. 

 

Τα μερίσματα καταχωρούνται στις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης εκείνης στην οποία η πρόταση διανομής 

από τη Διοίκηση της Εταιρίας εγκρίνεται από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της. 
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Οι Ετήσιες Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της Εταιρίας στις 28/06/2010 και 29/06/2009 αποφάσισαν 

να μη διανεμηθεί μέρισμα από τα κέρδη των χρήσεων 2009 και 2008 αντίστοιχα.  

 
18. Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών 
 
 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 
Οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις περιλαμβάνουν τις Οικονομικές Καταστάσεις της  ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. και 

των θυγατρικών της, οι οποίες απεικονίζονται στη Σημείωση 1. Η ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. προμηθεύεται αγαθά και 

υπηρεσίες από, και πραγματοποιεί πωλήσεις προς συγκεκριμένες θυγατρικές και λοιπά συνδεδεμένα μέρη στα 

πλαίσια της συνήθους επιχειρηματικής λειτουργίας της.   

 
Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα με τα συνδεδεμένα μέρη που έχουν απαλειφθεί κατά την ενοποίηση 

παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

 30/09/2010  30/09/2009 

Συναλλαγές της Μητρικής με τα συνδεδεμένα 
μέρη: ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

 
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών - 220                     -   263 
β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 1 3.044  9 965 
γ) Απαιτήσεις - 9                     -   23 
δ) Υποχρεώσεις - 666                     -   327 

ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών 
στελεχών και μελών της διοίκησης 

785 782  1.002 780 

στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη & 
μέλη της διοίκησης 

- -  - - 

ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη 
& μέλη της διοίκησης 

14 14  14 14 

 

Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα της Μητρικής με τις συνδεμένες με αυτήν εταιρίες κατά την 30η Σεπτεμβρίου 

2010 αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 
Πωλήσεις 

/ Έσοδα 
    Αγορές 

/ Έξοδα Απαιτήσεις Υποχ/σεις 
ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε. 69 2.796 9 660 
ΧΡ. Κ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Β.Ε.Τ. 6 21 - - 
ΒΙΟΤΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 93 221 - 6 
SAMBROOK ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. 12 - - - 
MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Α.Ε. 10 - - - 
ELGEKA FERFELIS ROMANIA S.A. 28 - - - 
ΒΗΤΑ ΠΙ Α.Ε.Β.Ε. 2 5 - - 

Σύνολο 220 3.043 9 666 

 
Πωλήσεις 

/ Έσοδα 
    Αγορές 

/ Έξοδα Απαιτήσεις Υποχ/σεις 

ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ - 1 - - 

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ 
ΜΕΡΩΝ - 1 - - 

ΣΥΝΟΛΟ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 220 3.044 9 666 
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Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα της Μητρικής με τις συνδεμένες με αυτήν εταιρίες στη συγκρίσιμη περίοδο 2009 

αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 
Πωλήσεις 

/ Έσοδα 
    Αγορές 

/ Έξοδα Απαιτήσεις Υποχ/σεις 
ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε. 162 656 9 306 
ΧΡ. Κ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Β.Ε.Τ. 8 59                  - 4 
ΒΙΟΤΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 45 241 - 17 
SAMBROOK ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. 7 - - - 
MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Α.Ε. 34 - 12 - 
SAMBROOK PHARMA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Μ. 
Ε.Π.Ε. 7 - 2 - 
Σύνολο 263 956 23 327 

 
Πωλήσεις 

/ Έσοδα 
    Αγορές 

/ Έξοδα Απαιτήσεις Υποχ/σεις 

ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ                  -   9                   -   - 

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ 
ΜΕΡΩΝ                  -   9 

   
-   

  
-   

ΣΥΝΟΛΟ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 263 965 23 327 

 

 

Επίσης έχουν απαλειφθεί από την ενοποίηση της 30ης Σεπτεμβρίου 2010, αγοραπωλησίες και έσοδα-έξοδα 

μεταξύ θυγατρικών συνολικού ύψους 1.266 χιλ. ευρώ (30.09.2009: 1.476 χιλ. ευρώ) και απαιτήσεις – 

υποχρεώσεις συνολικού ύψους 3.282 χιλ. ευρώ (31.12.2009: 2.141 χιλ. ευρώ). 

  

Τα ανοικτά υπόλοιπα τέλους χρήσεως είναι χωρίς εξασφαλίσεις και η τακτοποίηση γίνεται με μετρητά.  Δεν έχουν 

παρασχεθεί ή ληφθεί εγγυήσεις για τις παραπάνω απαιτήσεις.   

 

Σημειώνεται επίσης ότι δεν υφίστανται μεταξύ της Μητρικής Εταιρίας και των θυγατρικών εταιριών ειδικές 

συμφωνίες ή συνεργασίες και οι τυχόν μεταξύ τους συναλλαγές διεξάγονται με τους εκάστοτε συνήθεις όρους, 

εντός του πλαισίου και των ιδιαιτεροτήτων κάθε αγοράς. 

 

Οι συναλλαγές και αμοιβές Διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης έως την 30η Σεπτεμβρίου 2010 

ανέρχονται για την Εταιρία σε 782 χιλ. ευρώ (30/09/2009: 780 χιλ. ευρώ ) και για τον Όμιλο σε 785 χιλ. ευρώ 

(30/09/2009: 1.002 χιλ. ευρώ), και αναλύονται ως εξής: 

 

Μισθοί μελών του Δ.Σ. που παρέχουν τις υπηρεσίες τους ως Διευθυντικά στελέχη στην Εταιρία, ύψους 582 χιλ. 

ευρώ (30/09/2009: 615 χιλ. ευρώ) και στον Όμιλο, ύψους 582 χιλ. ευρώ (30/09/2009: 685 χιλ. ευρώ). 

Έξοδα παράστασης μελών Δ.Σ. που δεν παρέχουν υπηρεσίες στην Εταιρία και στον Όμιλο ως Διευθυντικά 

στελέχη, ύψους 69 χιλ. ευρώ (30/09/2009: 49 χιλ. ευρώ). 

 

Λοιπές παροχές των Διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης της Εταιρίας ύψους 130 χιλ. ευρώ 

(30/09/2009: 116 χιλ. ευρώ) και του Ομίλου ύψους 133 χιλ. ευρώ (30/09/2009: 268 χιλ. ευρώ). 

 



Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρίας ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. για την περίοδο από 01/01/2010 έως 30/09/2010 
Τα ποσά σε όλους τους πίνακες και τις σημειώσεις είναι σε χιλιάδες ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά 

 

 
 

44

Τέλος, αναφέρεται ότι στη σχηματισθείσα πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού του Ομίλου και της Εταιρίας 

περιλαμβάνεται ποσό ύψους 30 χιλ. ευρώ (31/12/2009: 27 χιλ. ευρώ) που αφορά τα διευθυντικά στελέχη και 

μέλη της Διοίκησης. 

19. Ενδεχόμενες απαιτήσεις -  υποχρεώσεις 
 

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. 

Το ποσό των προβλέψεων που έχουν διενεργηθεί για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιριών του 

Ομίλου την 30η Σεπτεμβρίου 2010 ανέρχεται σε 542 χιλ. ευρώ και για τη Μητρική Εταιρία σε 291 χιλ. ευρώ, ενώ 

το αντίστοιχο ποσό για την 31/12/2009 ανερχόταν σε 377 χιλ. ευρώ και 239 χιλ. ευρώ αντίστοιχα. 

 

Η Εταιρία έχει εγγυηθεί υπέρ τραπεζών για όρια χρηματοδότησης θυγατρικών, συγγενών της εταιριών και τρίτων 

συνολικού ύψους 77.056 χιλ. ευρώ (31/12/2009: 89.261 χιλ. ευρώ). Κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2010 από τα όρια 

αυτά είχαν χρησιμοποιηθεί 48.783 χιλ. ευρώ για δανεισμό (31/12/2009: 56.040 χιλ. ευρώ), 22.633 χιλ. ευρώ για 

χρηματοδοτική μίσθωση (31/12/2009: 23.202 χιλ. ευρώ) και 189 χιλ. ευρώ για έκδοση εγγυητικών υπέρ τρίτων 

(31/12/2009: 178 χιλ. ευρώ αντίστοιχα). Επίσης, η Μητρική Εταιρία έχει εκδώσει εγγυητική επιστολή υπέρ 

προμηθευτή της, ύψους 500 χιλ. ευρώ (31/12/2009: 500 χιλ. ευρώ) για την καλή εκτέλεση των όρων της μεταξύ 

τους σύμβασης. 

 

20. Εποχικότητα στη δραστηριότητα 
 
Η δραστηριότητα του Ομίλου χαρακτηρίζεται από εποχικότητα η οποία εντοπίζεται κυρίως στον επιχειρηματικό 

τομέα της εμπορίας τροφίμων και λοιπών καταναλωτικών αγαθών.  Συγκεκριμένα, κατά τους μήνες Απρίλιο έως  

Σεπτέμβριο, τα προϊόντα του οίκου «Ferrero» (σοκολατοειδή) αποσύρονται από την αγορά. Ως αποτέλεσμα 

αυτού οι πωλήσεις της Εταιρίας του 2ου και 3ου τριμήνου εμφανίζονται ιδιαίτερα μειωμένες σε σχέση με αυτές 

του 1ου και 4ου τριμήνου. Η κορύφωση των πωλήσεων πραγματοποιείται στο 4ο τρίμηνο κυρίως λόγω της 

υψηλής κατανάλωσης της εορταστικής περιόδου. 

 

Ακολούθως παρατίθεται τριμηνιαία ανάλυση των πωλήσεων του Ομίλου και της Εταιρίας: 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ 

  
1o 

τρίμηνο  
2o 

τρίμηνο  
3o 

τρίμηνο  
4o 

τρίμηνο  Σύνολο 
           

Έτος 2009  77.873  68.667  76.153  94.927  317.620 
% επί συνόλου  24%  22%  24%  30%  100% 
           
Έτος 2008  77.370  68.597  75.411  96.502  317.880 
% επί συνόλου  24%  22%  24%  30%  100% 
           
           

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

  
1o 

τρίμηνο  
2o 

τρίμηνο  
3o 

τρίμηνο  
4o 

τρίμηνο  Σύνολο 
           

Έτος 2009  37.628  26.279  32.450  45.516  141.873 
% επί συνόλου  26%  19%  23%  32%  100% 
           
Έτος 2008  36.583  25.582  28.809  44.982  135.956 
% επί συνόλου  27%  19%  21%  33%  100% 
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Τα ποσά σε όλους τους πίνακες και τις σημειώσεις είναι σε χιλιάδες ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά 
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21. Γεγονότα μετά την ημερομηνία των ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων 
  

Στις 2 Οκτωβρίου 2010, μεταξύ του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ και της Cosco Pacific Limited, υπεγράφη μνημόνιο 

συνεργασίας για την κατασκευή, ανάπτυξη και λειτουργία Κέντρου Διαχείρισης Εμπορευματοκιβωτίων στις 

εγκαταστάσεις του νέου ΣΕΜΠΟ στην Προβλήτα ΙΙ του σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων του Λιμένος Πειραιώς. 

Η παραπάνω συνεργασία συγκαταλέγεται στο πλαίσιο ανάπτυξης της στρατηγικής συμμαχίας των δύο ομίλων. 

Το μνημόνιο περιλαμβάνει τα βασικά σημεία της συνεργασίας των δύο εταιριών και θα ακολουθήσει η υπογραφή 

Shareholders’ Agreement το οποίο θα καθορίζει όλες τις λεπτομέρειες της συμφωνίας αυτής. 

Η συμφωνία περιλαμβάνει στα βασικά της σημεία τα εξής : 

• Δημιουργία κοινού εταιρικού σχήματος COSCO – DIAKINISIS PORT με συμμετοχή 50% - 50% στο 

κεφάλαιο του νέου εταιρικού σχήματος. 

• Κατασκευή και λειτουργία Κέντρου Διαχείρισης Εμπορευματοκιβωτίων συνολικής επιφάνειας 7.000 m2. 

• Εκτιμώμενο συνολικό ύψος επένδυσης 5 εκ. ευρώ. 

• Δημιουργία περίπου 50 νέων θέσεων εργασίας για τη λειτουργία του κέντρου αυτού. 

Η συγκεκριμένη στρατηγικής σημασίας συνεργασία των δύο ομίλων δημιουργεί νέες προϋποθέσεις στον 

ευρύτερο τομέα των εμπορευματικών μεταφορών τόσο για τη σύνδεση του Λιμένος Πειραιώς ως 

διαμετακομιστικού κέντρου προς την Ανατολική και Βόρεια Ευρώπη όσο και για τη διαχείριση αποθεμάτων-

προϊόντων από εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και όχι μόνο, με σκοπό να προσφέρονται 

χαμηλότερες τιμές στον τελικό καταναλωτή.   

Δεν υπήρξαν λοιπά γεγονότα μεταγενέστερα των Οικονομικών Καταστάσεων της 30ης Σεπτεμβρίου 2010, 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. 

Θεσσαλονίκη, 25 Νοεμβρίου 2010 
       
       

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
       
       
       

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΤΣΙΩΤΗΣ ΕΛΛΗ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 
Α.Δ.Τ. :  X 232184 / 01 Α.Δ.Τ. : ΑΒ 287230 / 06 

       
       
       

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
       
       

ΑΝΘΙΜΟΣ ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΪΝΤΑΝΗΣ 
Α.Δ.Τ. ΑΗ 168099 / 08 Α.Δ.Τ.: ΑΒ 162944 / 06 

   Α.Μ.Α. 0017678  ΤΑΞΗ: Α' 
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