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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου 2011 έως την 31 Δεκεμβρίου 2011
(δημοσιευόμενα βάσει του Κ.Ν.2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις κατά τα ΔΛΠ)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρίας «ΒΗΤΑ ΠΙ Α.Ε.Β.Ε. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΟ». Συνιστούμε
επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας "ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.", www.elgeka.gr, όπου αναρτώνται οι Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, που έχουν
συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ - Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας:
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Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως
(01.01.2011 και 01.01.2010 αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικές συνολικές (ζημίες) / έσοδα μετά από φόρους
Αύξηση / (Μείωση) μετοχικού κεφαλαίου

Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων
(από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία):

27 Mαρτίου 2012

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως
(31.12.2011 και 31.12.2010 αντίστοιχα)

Νόμιμος ελεγκτής λογιστής:
Ελεγκτική εταιρία:
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:

Παναγιώτης Ι.Κ. Παπάζογλου (ΑΜ ΣΟΕΛ 16631)
ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.
Με σύμφωνη γνώμη
Κατσιώτης Αλέξανδρος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Δρακοπούλου ΄Ελλη, Αντιπρόεδρος
Μισαηλίδης Άνθιμος, Μέλος
Φιλακουρίδης - Χριστοδούλου Αιμίλιος, Μέλος
Γκατζηγιάννη Βασιλική, Μέλος

31.12.2010

3.042.619,94
(2.460.109,49)
0,00

1.111.520,18
76.099,76
1.855.000,00

582.510,45

3.042.619,94

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ - Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

31.12.2011

31.12.2010

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Επενδύσεις σε ακίνητα
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

1.135.124,75
615.372,45
234.422,17
425.689,59
6.072.568,40
25.412.624,07
8.812.217,39

961.728,67
698.025,26
32.540,86
20.101,44
7.283.221,51
29.895.501,82
6.069.814,23

ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων
Προβλέψεις
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές
λογ/σμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται
με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (Αύξηση) αποθεμάτων
Μείωση / (Αύξηση) απαιτήσεων
Αύξηση / (Μείωση) υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
Πληρωμές για αποζημιώσεις προσωπικού
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβλημένα

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

42.708.018,82

44.960.933,79

Καταβλημένοι φόροι

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ - Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

31.12.2011

01.01-31.12.2011

01.01-31.12.2010

(2.469.115,49)

1.352.208,35

184.933,34
349.777,45
230.200,87
658.776,82

74.747,97
285.907,10
(73.171,47)
156.902,21

1.187.558,67
1.584.677,95
(6.362.509,63)
(167.315,64)

(6.003.567,93)
(30.015.632,21)
33.415.326,86
(29.357,68)

(536.980,09)

(122.954,50)

(413.206,58)

(105.231,50)

(5.753.202,33)

(1.064.822,80)

(760.841,08)

(1.005.141,67)

15.780,51
37.301,78

1.900,00
92.507,63

(707.758,79)

(910.734,04)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

λειτουργικές δραστηριότητες ( α )
2.544.000,00

Μετοχικό Κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων

2.544.000,00

(1.961.489,55)

498.619,94

582.510,45

3.042.619,94

Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων

Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

283.539,68
10.060.558,25

362.543,98
3.422.764,47

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α)

Επενδυτικές δραστηριότητες

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

31.781.410,44

38.133.005,40

Σύνολο εισροών / (εκροών) από

Σύνολο υποχρεώσεων ( β )

42.125.508,37

41.918.313,85

επενδυτικές δραστηριότητες ( β )

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ( α ) + ( β )

42.708.018,82

44.960.933,79
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Είσπραξη από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

0,00

1.855.000,00

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων

6.531.299,05
0,00

5.537.208,40
(3.918.283,73)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από
χρηματοδοτικές δραστηριότητες ( γ )

6.531.299,05

3.473.924,67

70.337,93

1.498.367,83

01.01-31.12.2011
90.218.256,40

01.01-31.12.2010
103.404.632,24

5.833.791,85

5.095.936,97

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

(1.764.987,64)

1.416.602,93

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα
και ισοδύναμα χρήσης ( α ) + ( β ) + ( γ )

Κέρδη/ (Ζημίες) προ φόρων

(2.469.115,49)

1.352.208,35

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης

1.860.052,94

361.685,11

9.006,00

(818.765,28)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης

1.930.390,87

1.860.052,94

Κύκλος εργασιών
Μικτά κέρδη / (ζημίες)

(Μείον) / πλέον φόροι
Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους (Α)
Λοιπά συνολικά έσοδα / (ζημίες) μετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (ζημίες) μετά από φόρους (Α) + (Β)
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή σε €
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων & συνολικών αποσβέσεων

(2.460.109,49)

533.443,07

0,00

(457.343,31)

(2.460.109,49)

76.099,76

0,0000

0,0000

(1.580.054,30)

1.491.350,90
8.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

Για την κατάρτιση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της παρούσας χρήσης έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν
κατά τη σύνταξη των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010, με εξαίρεση τα νέα ή αναθεωρημένα
λογιστικά πρότυπα και διερμηνείες τα οποία τέθηκαν σε ισχύ το 2011.
Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2009. Στις 07/11/2011 εκδόθηκε το υπ’ αριθμ. 3806 εκκαθαριστικό σημείωμα περαίωσης
βάσει του Ν.3888/2010, το οποίο αφορούσε τις διαχειριστικές χρήσεις 2007, 2008 και 2009 και οι πρόσθετοι φόροι που προέκυψαν για την Eταιρία
ανήλθαν στο ποσό των 442.028,87 ευρώ. Εν συνεχεία, η Eταιρία προέβη στην αποδοχή της περαίωσης των ως άνω χρήσεων, καταβάλλοντας το
20% του ποσού, ήτοι 88.405,77 ευρώ, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα καταβληθεί σε 24 ίσες μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από τον Δεκέμβριο του
2011. Η Eταιρία είχε σχηματίσει πρόβλεψη για τις συγκεκριμένες χρήσεις ύψους 11.880,00 ευρώ, η οποία συμψηφίστηκε με τους φόρους που
προέκυψαν και η διαφορά ύψους 430.148,87 ευρώ καταλογίστηκε ως έξοδο στον φόρο εισοδήματος στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος του
2011.
Για 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. Την 31/12/2011 έχει δημιουργηθεί πρόβλεψη για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις,
συνολικού ύψους 62.040,00 ευρώ (31/12/2010: 73.920,00 ευρώ). Τα εν λόγω γεγονότα περιγράφονται αναλυτικά στη Σημείωση 13 των Ετήσιων
Οικονομικών Καταστάσεων.
Επί των ακινήτων της Εταιρίας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.
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. Τα ποσά των σωρευτικών προβλέψεων στις 31/12/2011 για επισφαλείς & επίδικους
πελάτες-χρεώστες ανήλθαν σε 1.012.831,49 ευρώ (31/12/2010: 818.432,48 ευρώ). Τέλος, δεν έχουν σχηματιστεί "Λοιπές Προβλέψεις" κατά την
έννοια των παραγράφων 10, 11 και 14 του Δ.Λ.Π. 37 “Προβλέψεις, ενδεχόμενες απαιτήσεις και ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία”.
Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31/12/2011 ανήλθε σε 203 άτομα (31/12/2010: 245 άτομα).
Το ύψος των επενδύσεων σε πάγια περιουσιακά στοιχεία που πραγματοποιήθηκαν κατά τη χρήση του 2011 ανήλθε στο ποσό των 760.841,08 ευρώ
(χρήση 2010: 1.005.141,67 ευρώ).
Οι πάσης φύσεως συναλλαγές (εισροές και εκροές) σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και
υποχρεώσεων της Εταιρίας στη λήξη της χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της µε τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται στο
Δ.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:

2011
290.912,82
3.156.166,72
10.440,00
2.808.287,52
310.253,31
0,00
0,00

α) Πωλήσεις – Έσοδα
β) Αγορές – Έξοδα
γ) Απαιτήσεις
δ) Υποχρεώσεις
ε) Συναλλαγές & αμοιβές διευθυντικών στελεχών & μελών της διοίκησης
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη & μέλη της διοίκησης
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη & μέλη της διοίκησης

9.

Οι Επενδύσεις σε Ακίνητα της Εταιρίας αποτιμώνται στην εύλογη αξίας τους από ανεξάρτητους εκτιμητές. Κατά την 31η
Δεκεμβρίου 2011 από την αποτίμηση των Επενδύσεων σε Ακίνητα της Εταιρίας προέκυψε ζημία ύψους 82.652,81 ευρώ (χρήση
2010: ζημία ύψους 571.679,14 ευρώ), η οποία καταχωρήθηκε στα Αποτελέσματα (χρήση 2010: καταχώρηση σε Λοιπά συνολικά
εισοδήματα). Το εν λόγω γεγονός περιγράφεται αναλυτικά στη Σημείωση 15 των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.
Τα ποσά και η φύση των λοιπών συνολικών εσόδων μετά από φόρους αναλύονται ως εξής:
Φύση Λοιπών συνολικών εσόδων/(ζημιών) μετά από φόρους
Αποτίμηση επενδύσεων σε ακίνητα μετά από φόρους
Λοιπά Συνολικά έσοδα/(ζημίες) μετά από φόρους

10.

11.

12.
13.

2011
0,00
0,00

2010
(457.343,31)
(457.343,31)

Στις 7 Ιουλίου 2010, η «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» προχώρησε στην εξαγορά του δικαιώματος προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού
κεφαλαίου του 99,71% των μετοχών της Εταιρίας από την εισηγμένη εταιρία «ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε.Ε.» έναντι του
ποσού των 10.280.000,00 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 1.855.000,00 ευρώ (ήτοι 3.500.000 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
«ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» προχώρησε στην εξαγορά και της εναπομένουσας συμμετοχής της εισηγμένης εταιρίας «ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΣΟΥΠΕΡ
ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε.Ε.» στην 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 4.520.000,00 ευρώ. Ως επακόλουθο της ως άνω εξαγοράς, το
ποσοστό συμμετοχής της «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» στη «ΒΗΤΑ ΠΙ Α.Ε.Β.Ε.» ανέρχεται σε 99,92% περίπου.
Ορισμένα κονδύλια της Κατάστασης Ταμειακών Ροών της συγκρίσιμης χρήσης συμπτήχθηκαν προκειμένου να καταστούν
ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα της κλειόμενης χρήσης. Συγκεκριμένα, τα κονδύλια «Προβλέψεις» και «Έσοδα από
αχρησιμοποίητες προβλέψεις» συμπτήχθηκαν στο κονδύλι «Προβλέψεις». Επίσης, τα κονδύλια «Έσοδα τόκων» και «Καθαρά
(κέρδη) / ζημίες πώλησης παγίων» συμπτήχθηκαν στο κονδύλι «Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής
δραστηριότητας».
Τον Αύγουστο του 2011 η Εταιρία προχώρησε σε αλλαγή έδρας και εγκαταστάθηκε σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της Μητρικής
εταιρίας «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης.
Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας έχουν ενσωματωθεί στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ
με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης.

Θεσσαλονίκη, 27 Μαρτίου 2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΜΙΛΟΥ
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