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Ελεγκτική εταιρία: GRANT THORNTON A.E. Κύκλος Εργασιών 90.488 8.152 98.640 98.439 16.183 114.622

Τύπος 'Εκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη - Θέματα έμφασης Μικτά κέρδη / (ζημίες) 18.211 (426) 17.785 16.385 499 16.884

Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ & επενδυτικών αποτελεσμάτων 760 (785) (25) 1.041 (27) 1.014

Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων (5.965) 36 (5.929) (2.625) 61 (2.564)

Μείον φόροι (1.515) 10 (1.505) (380) 20 (360)

30.06.2016 31.12.2015 30.06.2016 31.12.2015 Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους (Α) (4.450) 26 (4.424) (2.245) 41 (2.204)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 46.660 51.799 6.961 7.122 Κατανέμονται σε:

Επενδυτικά ακίνητα 27.630 24.327 8.763 8.763        -Ιδιοκτήτες μητρικής (4.563) 380 (4.183) (2.073) 40 (2.033)

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 11.722 13.681 615 686        -Μη ελέγχουσες συμμετοχές 113 (354) (241) (172) 1 (171)

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 23.846 23.980 44.663 42.856

Αποθέματα 15.818 14.593 2.187 2.240 Λοιπά συνολικά έσοδα / (ζημίες) μετά από φόρους (Β) (79) 0 (79) 57 0 57

Απαιτήσεις από πελάτες 30.894 35.455 6.047 9.269

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 19.737 15.807 6.488 5.580 (4.529) 26 (4.503) (2.188) 41 (2.147)

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα προς πώληση 0 4.710 0 0

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 176.307 184.352 75.724 76.516 Κατανέμονται σε:

       -Ιδιοκτήτες μητρικής (4.557) 285 (4.272) (2.034) 40 (1.994)

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ        -Μη ελέγχουσες συμμετοχές 28 (259) (231) (154) 1 (153)

Μετοχικό Κεφάλαιο 50.775 50.775 50.775 50.775

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων (51.065) (46.793) (43.710) (42.279) Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε €) (0,1438) 0,0120 (0,1318) (0,0653) 0,0012 (0,0641)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) (290) 3.982 7.065 8.496 Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών,

Μη ελέγχουσες συμμετοχές (β) 10.882 11.211 0 0 επενδυτικών αποτελεσμάτων & συνολικών 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α)+(β) 10.592 15.193 7.065 8.496 αποσβέσεων 4.383 (764) 3.619 4.101 38 4.139

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 1.231 1.368 0 0

Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 27.932 29.820 554 564

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 85.314 84.664 49.343 48.650 01.01 - 30.06.2016 01.01 - 30.06.2015

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 51.238 49.113 18.762 18.806 Κύκλος Εργασιών 26.604 32.917

Υποχρεώσεις που σχετίζονται με μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Μικτά κέρδη / (ζημίες) 7.897 8.909

προοριζόμενα προς πώληση 0 4.194 0 0 Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών 

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 165.715 169.159 68.659 68.020 & επενδυτικών αποτελεσμάτων 900 493

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 176.307 184.352 75.724 76.516 Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων (1.828) (1.277)

Μείον φόροι (397) (29)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους (Α) (1.431) (1.248)

Λοιπά συνολικά έσοδα / (ζημίες) μετά από φόρους (Β) 0 23

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (ζημίες) μετά από φόρους (Α) 

+ (Β)
(1.431) (1.225)

Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε €) (0,0451) (0,0393)

Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών,

επενδυτικών αποτελεσμάτων & συνολικών αποσβέσεων 1.198 865

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

30.06.2016 30.06.2015 30.06.2016 30.06.2015

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης

(01.01.2016 και 01.01.2015 αντίστοιχα) 15.193 22.625 8.496 14.784

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους

(συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες) (4.503) (2.147) (1.431) (1.225)

Πώληση θυγατρικής (98) 0 0 0

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (30.06.2016 και 

30.06.2015 αντίστοιχα) 10.592 20.478 7.065 13.559

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

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ 01.01 - 30.06.2016 01.01 - 30.06.2015 01.01 - 30.06.2016 01.01 - 30.06.2015

Λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (5.965) (2.625) (1.828) (1.277)

Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων από διακοπείσες δραστηριότητες 36 61 0 0

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Αποσβέσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων 3.728 3.251 297 372

Προβλέψεις 1.305 611 155 171

Μη πραγματοποιηθείσες συναλλαγματικές διαφορές (1) 60 0 0

Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής θυγατρικών 16 41 0 0

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (105) (191) 0 0

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη

και ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας 3.656 65 997 (14)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 3.400 3.596 1.730 1.752

Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές

λογ/σμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται

με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Μείωση / (Αύξηση) αποθεμάτων (1.482) (827) (21) 253

Μείωση / (Αύξηση) απαιτήσεων (622) 7.611 1.210 7.152

Αύξηση / (Μείωση) υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 2.023 (5.250)                         (72) (5.332)

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (3.476) (3.127) (1.753) (1.344)

Καταβεβλημένοι φόροι (63) (9) 0 0

Λειτουργικές δραστηριότητες από διακοπείσες δραστηριότητες 142 (186) 0 0

Σύνολο εισροών / (εκροών) από  

λειτουργικές δραστηριότητες ( α ) 2.592 3.081 715 1.733

Επενδυτικές δραστηριότητες

Είσπραξη από πώληση θυγατρικών (μείον χρηματικών διαθεσίμων θυγατρικών) 285 0 0 0

Αύξηση κεφαλαίου Χ.Σ.Δ.Π. (60) 0 (60) 0

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων (933) (860) (66) (87)

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων 6 13 1 108

Αγορά επενδυτικών ακινήτων (132) 0 0 0

Εισπράξεις από πώληση επενδυτικών ακινήτων 129 0 0 0

Εισπράξεις επιχορηγήσεων παγίων στοιχείων 168 0 0 0

Τόκοι εισπραχθέντες 44 14 25 1

Επενδυτικές δραστηριότητες από διακοπείσες δραστηριότητες 0 (23) 0 0

Σύνολο εισροών / (εκροών) από  

επενδυτικές δραστηριότητες ( β ) (493) (856) (100) 22

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 83.437 83.921 48.944 38.495

Εξοφλήσεις δανείων (82.844) (85.448) (48.222) (40.367)

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) (320) (105) 0 0

Χρηματοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες 0 0 0 0

Σύνολο εισροών / (εκροών) από  

χρηματοδοτικές δραστηριότητες ( γ ) 273 (1.632) 722 (1.872)

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα

και ισοδύναμα χρήσης ( α ) + ( β ) + ( γ ) 2.372 593 1.337 (117)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 6.172 5.607 1.569 1.941

Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 0 0 0 0

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 8.544 6.200 2.906 1.824

Θεσσαλονίκη, 25 Σεπτεμβρίου 2016
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01.01 - 30.06.2016

Συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες

01.01 - 30.06.2015

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (ζημίες) μετά από φόρους (Α) 

+ (Β)

Διακοπείσες 

δραστηριότητες
Σύνολο

                ΟΜΙΛΟΣ                  ΕΤΑΙΡΙΑ

Διακοπείσες 

δραστηριότητες
Σύνολο

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

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

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

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

η
 Δεκεμβρίου 2015, με εξαίρεση τα νέα ή αναθεωρημένα λογιστικά πρότυπα και διερμηνείες τα οποία τέθηκαν σε ισχύ το 2016, όπως αυτά αναφέρονται στη 

Σημείωση 2 των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων. 

3.Η Μητρική Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2007. Από τη χρήση 2011, σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1159/2011, για όλες τις Εταιρίες που οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 
τους ελέγχονται υποχρεωτικά από Νόμιμους Ελεγκτές, εκδίδεται Ετήσιο Φορολογικό Πιστοποιητικό μετά από φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από τους ίδιους νόμιμους ελεγκτές που 
ελέγχουν τις Οικονομικές Καταστάσεις. Οι ελεγμένες φορολογικά χρήσεις για κάθε μία από τις εταιρίες που περιλαμβάνονται στις Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις παρατίθενται αναλυτικά 
στη Σημείωση 5 των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων. 

4.Επί των ακινήτων της Μητρικής Εταιρίας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη, ενώ επί των ακινήτων των θυγατρικών της εταιριών υπήρχαν κατά την 30
η
 Ιουνίου 2016 προσημειώσεις για 

εξασφάλιση υποχρεώσεων συνολικού ύψους 14.051 χιλ. ευρώ (31/12/2015: 13.929 χιλ. ευρώ). 

5.Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή 
λειτουργία της Εταιρίας και του Ομίλου. Τα ποσά των σωρευτικών προβλέψεων στις 30/06/2016 για επισφαλείς & επίδικους πελάτες - χρεώστες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις για τον Όμιλο 
και για την Εταιρία ανήλθαν σε 11.539 χιλ. ευρώ και 1.604 χιλ. ευρώ αντίστοιχα (31/12/2015: 10.918 χιλ. ευρώ και 1.533 χιλ. ευρώ, αντίστοιχα). Το συνολικό ποσό των προβλέψεων που έχουν 
διενεργηθεί για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιριών του Ομίλου στις 30/06/2016 ανέρχεται σε 501 χιλ. ευρώ και για τη Μητρική Εταιρία σε 445 χιλ. ευρώ (31/12/2015: 501 χιλ. ευρώ 
και 445 χιλ. ευρώ, αντίστοιχα), ενώ δεν έχουν διενεργηθεί “Λοιπές Προβλέψεις” από τον Όμιλο και την Εταιρία κατά την έννοια των παραγράφων 10, 11 και 14 του ΔΛΠ 37 “Προβλέψεις, 
ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία”. 

6.Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στις 30/06/2016 ήταν για τον Όμιλο 1.343 άτομα και για την Εταιρία 110 άτομα (30/06/2015: Όμιλος 1.855 άτομα και Εταιρία 157 άτομα). 

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

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

α) Πωλήσεις - Έσοδα - 663 

β) Αγορές - Έξοδα 9 1.475 

γ) Απαιτήσεις - 988 

δ) Υποχρεώσεις - 6.076 

ε) Συναλλαγές & αμοιβές διευθυντικών στελεχών & μελών της διοίκησης 437 315 

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

ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη & μέλη της διοίκησης 1 1 

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

 Ιουνίου 2016. 

8.Το ύψος των επενδύσεων σε πάγια περιουσιακά στοιχεία και επενδύσεις σε ακίνητα που πραγματοποιήθηκαν από τον Όμιλο και τη Μητρική Εταιρία κατά το α΄ εξάμηνο του 2016 ανήλθε στο 
ποσό των 1.065 χιλ. ευρώ (α΄ εξάμηνο 2015: 884 χιλ. ευρώ) και 66 χιλ. ευρώ αντίστοιχα (α΄ εξάμηνο 2015: 87 χιλ. ευρώ). 

9.Οι βασικές (ζημίες) / κέρδη ανά μετοχή υπολογίστηκαν βάσει των ζημιών ή των κερδών μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας δια του σταθμισμένου μέσου όρου του αριθμού των 
κοινών ονομαστικών μετοχών της Μητρικής Εταιρίας που ήταν σε κυκλοφορία κατά το α΄ εξάμηνο του 2016. 

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

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

η
 Ιουνίου 2016. Τα μεγέθη τους είναι επουσιώδη για τον Όμιλο. 

β. Την 30
η
 Μαρτίου 2016, μετά τη λήψη σχετικών αποφάσεων από τη Διοίκηση τόσο της Μητρικής εταιρίας «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» όσο και της θυγατρικής της, «ELGEKA (CYPRUS) LTD», και την 

υπογραφή σχετικής σύμβασης, ολοκληρώθηκε η πώληση του ποσοστού συμμετοχής της «ELGEKA (CYPRUS) LTD» στην «DIAKINISIS PORT (CY) LTD», ήτοι ποσοστό 50,01%, έναντι 
τιμήματος 1.059 χιλ. ευρώ, το οποίο κατεβλήθη ολοσχερώς την ίδια ως άνω ημερομηνία. H εταιρία «DIAKINISIS PORT (CY) LTD», η οποία έχει την έδρα της στη Λευκωσία Κύπρου με 
αντικείμενο δραστηριότητας τη συμμετοχή της σε άλλες εταιρίες, συμμετείχε στις Ελληνικές εταιρίες «DIAKINISIS PORT ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» και «P.C.D.C. Α.Ε.» με ποσοστό 99% και 50% 
αντίστοιχα, και ως εκ τούτου ενοποιούνταν στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. Λαμβάνοντας υπόψη τις από 30 Δεκεμβρίου 2015 ληφθείσες αποφάσεις της Διοίκησης τόσο της Μητρικής 
εταιρίας «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» όσο και της θυγατρικής της, «ELGEKA (CYPRUS) LTD», περί της πρόθεσης εξεύρεσης υποψήφιου αγοραστή για την πώληση της θυγατρικής εταιρίας «DIAKINISIS 
PORT (CY) LTD», η εν λόγω εταιρία και κατ’ επέκταση και οι θυγατρικές της εταιρίες «DIAKINISIS PORT ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» και «P.C.D.C. Α.Ε.» εμφανίζονταν στις δημοσιευμένες ετήσιες 
Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ της 31.12.2015, ως «Διακοπείσες δραστηριότητες» και ως «Μη κυκλοφοριακά στοιχεία προοριζόμενα προς πώληση». Από την ως άνω 
μεταβίβαση του ποσοστού συμμετοχής της «ELGEKA (CYPRUS) LTD» στην «DIAKINISIS PORT (CY) LTD», στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ κατά την 30

η
 

Ιουνίου 2016 προέκυψε κέρδος ύψους 926 χιλ. ευρώ. Ως εκ τούτου, οι εταιρίες «DIAKINISIS PORT (CY) LTD», «DIAKINISIS PORT ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» και «P.C.D.C. Α.Ε.» δεν ενσωματώθηκαν 
στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις κατά την 30

η
 Ιουνίου 2016 ενώ είχαν ενσωματωθεί κατά τη συγκρίσιμη περίοδο του 2015. Η επίδραση του εν λόγω γεγονότος στα οικονομικά 

μεγέθη του Ομίλου, ήτοι στον Κύκλο Εργασιών, στ’ Αποτελέσματα μετά από φόρους και μη ελέγχουσες συμμετοχές και στα Ίδια Κεφάλαια των ιδιοκτητών της Μητρικής ήταν μικρότερη του 
20%.  
γ. Την 7

η
 Απριλίου 2016, μετά τη λήψη σχετικών αποφάσεων από τη Διοίκηση τόσο της Μητρικής εταιρίας «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» όσο και της θυγατρικής της, «ELGEKA (CYPRUS) LTD», και την 

υπογραφή σχετικής σύμβασης, ολοκληρώθηκε η πώληση του ποσοστού συμμετοχής της «ELGEKA (CYPRUS) LTD» στην «DIAKINISIS LOGISTICS SERVICES (CY) LTD», ήτοι ποσοστό 
60,00%, έναντι τιμήματος 320 χιλ. ευρώ, το οποίο κατεβλήθη ολοσχερώς την ίδια ως άνω ημερομηνία. Η εταιρία «DIAKINISIS LOGISTICS SERVICES (CY) LTD» έχει την έδρα της στη 
Λάρνακα Κύπρου με αντικείμενο δραστηριότητας τις διανομές, αποθηκεύσεις και συσκευασίες κάθε είδους, ενώ ενοποιείτο στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου με την ολική μέθοδο. Η 
σημαντική συρρίκνωση του κύκλου εργασιών της «DIAKINISIS LOGISTICS SERVICES (CY) LTD», ως αποτέλεσμα της διακοπής μιας πολύ σημαντικής συνεργασίας που αντιπροσώπευε άνω 
του 60% των πωλήσεών της, είχε ως συνέπεια την επιβάρυνση των οικονομικών μεγεθών της, τα οποία διαμορφώθηκαν σε επίπεδο ζημιών προ φόρων για το πρώτο τρίμηνο του 2016 στο 
ποσό των 207 χιλ. ευρώ.  Ως απόρροια των παραπάνω, και σε συνέπεια της στρατηγικής απόφασης της Διοίκησης, όπως αυτή έχει ήδη ανακοινωθεί προς το επενδυτικό κοινό αναφορικά με 
την αναθεώρηση του στρατηγικού σχεδιασμού του Ομίλου και τον επαναπροσδιορισμό της επιχειρηματικής του εστίασης, λήφθηκε η απόφαση της μεταβίβασης της συμμετοχής του Ομίλου 
στην «DIAKINISIS LOGISTICS SERVICES (CY) LTD». Από την ως άνω μεταβίβαση του ποσοστού συμμετοχής της «ELGEKA (CYPRUS) LTD» στην «DIAKINISIS LOGISTICS SERVICES 
(CY) LTD», προέκυψε ζημία στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ κατά την 30

η
 Ιουνίου 2016 ύψους 156 χιλ. ευρώ. Ως εκ τούτου, η εταιρία «DIAKINISIS 

LOGISTICS SERVICES (CY) LTD δεν ενσωματώθηκε στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις κατά την 30
η
 Ιουνίου 2016 ενώ είχε ενσωματωθεί κατά τη συγκρίσιμη περίοδο του 2015. Η 

επίδραση του εν λόγω γεγονότος στα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου, ήτοι στον Κύκλο Εργασιών, στ’ Αποτελέσματα μετά από φόρους και μη ελέγχουσες συμμετοχές και στα Ίδια Κεφάλαια των 
ιδιοκτητών της Μητρικής ήταν μικρότερη του 20%. 
 
 
δ. Την 28

η
 Απριλίου 2016 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση της εταιρίας «ARISTA Α.Ε.Β.Ε.» και της εταιρίας «ΒΙΟΤΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε.» με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. Συγκεκριμένα, 

σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Υπηρεσίας Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (Ε.Β.Ε.Θ.), καταχωρήθηκε στις 
28.04.2016 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης (Κ.Α.Κ.) 615075, η με αριθμό πρωτοκ. 3276/21.04.2016 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία εγκρίθηκαν: α) Η 
συγχώνευση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68-77α του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με τις ευεργετικές διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993 της εταιρίας με την επωνυμία 
«ARISTA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ARISTA Α.Ε.Β.Ε.» και της εταιρίας με την επωνυμία «ΒΙΟΤΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - 
ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΒΙΟΤΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε.», με απορρόφηση της 
δεύτερης από την πρώτη, β) Η αλλαγή της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου της απορροφώσας εταιρίας «ARISTA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο 
«ARISTA Α.Ε.Β.Ε.» σε «ARIVIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ARIVIA Α.Β.E.Ε.» αντίστοιχα. Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω συγχώνευσης, η 
συμμετοχή της «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» στο μετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής της εταιρίας «ARIVIA Α.Β.E.Ε.» ανέρχεται σε ποσοστό 90,04% περίπου, ήτοι κατέχει πλέον 12.375.185 κοινές 
ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 13.744.500 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ εκάστη. 
Πέραν των ανωτέρω μεταβολών στα ποσοστά των εταιριών που περιλαμβάνονται στον Όμιλο ή των εταιριών που έπαυσαν να ενοποιούνται την 30

η
 Ιουνίου 2016 ενώ ενοποιούνταν την 

αμέσως προηγούμενη συγκρίσιμη περίοδο, δεν υπήρχαν άλλες μεταβολές ούτε υπήρχαν εταιρίες που δεν περιλαμβάνονται στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις κατά την 30
η
 Ιουνίου 

2016. 
Τα ως άνω εταιρικά γεγονότα παρατίθενται στη Σημείωση 1 των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων.  

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

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

(01.01-30.06.2016) 
ΕΤΑΙΡΙΑ 

(01.01-30.06.2016) 

Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής θυγατρικών εταιριών εξωτερικού 13 - 

Αποτίμηση επενδυτικών ακινήτων  (94) - 

Συμμετοχή στα λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημίες) κοινοπραξιών 2 - 

Λοιπά Συνολικά έσοδα/(ζημίες) μετά από φόρους  (79) - 

   

13.Η Κατάσταση Συνολικών Εσόδων του Ομίλου έχει επιβαρυνθεί με ποσό ύψους 1.900 χιλ. ευρώ, το οποίο αφορά απομείωση της υπεραξίας που αναγνωρίστηκε κατά την εξαγορά της θυγατρικής 
εταιρίας «ARISTA Α.Ε.Β.Ε.».  

14.Τα θέματα έμφασης στην Έκθεση Ελέγχου του Νόμιμου Ελεγκτή αφορούν στο γεγονός ότι λόγω των συσσωρευμένων ζημιών, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της μητρικής Εταιρίας «ΕΛΓΕΚΑ 
Α.Ε.» έχει καταστεί μικρότερο του 1/2 του μετοχικού της κεφαλαίου και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 47 του κωδ. Ν. 2190/1920. Επιπλέον, το 
σύνολο της αξίας των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρείας υπερβαίνει τη συνολική αξία των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων κατά το ποσό των € 70.103 χιλ. 
και € 53.383 χιλ. αντίστοιχα γεγονός το οποίο ενδεχομένως να υποδηλώνει την ύπαρξη αβεβαιότητας σχετικής με την απρόσκοπτη συνέχιση της δραστηριότητας του Ομίλου και της Εταιρίας. 
Όπως αναφέρεται στη σημείωση 21 των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων, η Διοίκηση του Ομίλου βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με πιστώτριες τράπεζες προκειμένου να μετατρέψει σε 
μακροπρόθεσμο τον βραχυπρόθεσμο δανεισμό της μητρικής εταιρείας και των θυγατρικών της, «ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε.» και «ARIVIA Α.Β.Ε.Ε.», και επιπλέον έχει σχεδιάσει τη λήψη κατάλληλων 
μέτρων για τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής του θέσης και την ομαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων του, προϋπόθεση η οποία έχει ληφθεί υπόψη κατά τη σύνταξη των οικονομικών 
καταστάσεων που συντάχθηκαν με δεδομένη την αρχή της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας του Ομίλου και της Εταιρίας.   

15.Τα σημαντικότερα γεγονότα που πραγματοποιήθηκαν μεταγενέστερα της 30
ης

 Ιουνίου 2016 είναι επιγραμματικά τα εξής: 

- Την 15
η
 Ιουλίου 2016, μετά από ειδικό ψήφισμα εγκρίθηκε από τη Μητρική εταιρία «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της θυγατρικής της εταιρίας «ELGEKA (CYPRUS) 

LTD»,  κατά το ποσό των 475 χιλ. ευρώ, ήτοι από 11.736 χιλ. ευρώ διαιρούμενο σε 6.862.870 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας 1,71 ευρώ η κάθε μία σε 11.261 χιλ. ευρώ διαιρούμενο σε 
6.585.092 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας 1,71 ευρώ η κάθε μία. Η εν λόγω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της «ELGEKA (CYPRUS) LTD» θα ολοκληρωθεί και τυπικά μετά τη σχετική 
έγκριση - επικύρωση  της αίτησης που υπέβαλε η Διοίκησή της στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας. Επίσης, στις 15 Ιουλίου 2016, η Διοίκηση της θυγατρικής αποφάσισε να προβεί σε 
διανομή προμερίσματος από τα αναμενόμενα κέρδη του 2016 συνολικού ύψους 615 χιλ. ευρώ.  

(Παράθεση των ως άνω γεγονότων γίνεται στη Σημείωση 23 των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων).  
 
 


