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ΕΔΡΑ: ΔΑ 13, Ο.Τ. 31 - Β' ΦΑΣΗ, ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ  57022, ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από την 1
η
 Ιανουαρίου 2013 έως την 30

η
 Ιουνίου 2013

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

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

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ Κύκλος Εργασιών 150.310 2.800 153.110 160.242 6.890 167.132

Μικτά κέρδη / (ζημίες) 15.385 124 15.509 16.014 1.014 17.028

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών

30.06.2013 31.12.2012 30.06.2013 31.12.2012 & επενδυτικών αποτελεσμάτων (234) (1.604) (1.838) 1.278 (224) 1.054

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων (4.233) (1.727) (5.960) (3.458) (385) (3.843)

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 56.004 57.579 8.616 8.887 Μείον φόροι 1.502 (382) 1.120 (170) (1) (171)

Επενδυτικά ακίνητα 28.285 28.389 10.475 10.475 Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους (Α) (5.735) (1.345) (7.080) (3.288) (384) (3.672)

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 22.582 23.591 1.030 1.123

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 24.524 26.198 48.679 48.718 Κατανέμονται σε:

Αποθέματα 23.022 26.061 3.508 4.505        -Ιδιοκτήτες μητρικής (5.784) (1.330) (7.114) (3.209) (379) (3.588)

Απαιτήσεις από πελάτες 70.434 88.561 25.129 38.810        -Μη ελέγχουσες συμμετοχές 49 (15) 34 (79) (5) (84)

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 28.938 30.748 12.860 13.550

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Λοιπά συνολικά έσοδα / (ζημίες) μετά από φόρους (Β) 3 0 3 (563) (5) (568)

προοριζόμενα προς πώληση 4.967 0 0 0

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 258.756 281.127 110.297 126.068 (5.732) (1.345) (7.077) (3.851) (389) (4.240)

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Κατανέμονται σε:

Μετοχικό Κεφάλαιο 51.099 51.099 51.099 51.099        -Ιδιοκτήτες μητρικής (5.708) (1.330) (7.038) (3.476) (385) (3.861)

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων (15.688) (8.735) (7.134) (6.338)        -Μη ελέγχουσες συμμετοχές (24) (15) (39) (375) (4) (379)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) 35.411 42.364 43.965 44.761

Μη ελέγχουσες συμμετοχές (β) 11.955 12.369 0 0
Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α)+(β) 47.366 54.733 43.965 44.761 (σε €) (0,1822) (0,0419) (0,2241) (0,1011) (0,0120) (0,1131)

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 3.199 18.386 0 10.410 Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών,

Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 33.818 32.694 601 1.420 επενδυτικών αποτελεσμάτων & συνολικών 

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 89.187 79.022 42.135 28.214 αποσβέσεων 2.594 (1.537) 1.057 4.162 (153) 4.009

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 78.920 96.292 23.596 41.263

Υποχρεώσεις που σχετίζονται με μη κυκλοφορούντα 

περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα προς πώληση 6.266 0 0 0

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 211.390 226.394 66.332 81.307

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 258.756 281.127 110.297 126.068

Κύκλος Εργασιών 77.159 2.800 79.959 78.741 3.404 82.145

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Μικτά κέρδη / (ζημίες) 7.311 124 7.435 8.564 511 9.075

Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών & 

επενδυτικών αποτελεσμάτων (196) (1.604) (1.800) 383 (42) 341

Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων (2.189) (1.727) (3.916) (1.966) (120) (2.086)

Μείον φόροι (147) (382) (529) (171) (6) (177)

Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους (Α) (2.042) (1.345) (3.387) (1.795) (114) (1.909)

Κατανέμονται σε:

       -Ιδιοκτήτες μητρικής (2.080) (1.330) (3.410) (1.765) (113) (1.878)

       -Μη ελέγχουσες συμμετοχές 38 (15) 23 (30) (1) (31)

Λοιπά συνολικά έσοδα / (ζημίες) μετά από φόρους (Β) (108) 0 (108) (284) (5) (289)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (ζημίες) μετά από 

φόρους (Α) + (Β) (2.150) (1.345) (3.495) (2.079) (119) (2.198)

Κατανέμονται σε:

       -Ιδιοκτήτες μητρικής (2.087) (1.330) (3.417) (1.892) (117) (2.009)

       -Μη ελέγχουσες συμμετοχές (63) (15) (78) (187) (2) (189)

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

(σε €) (0,0655) (0,0419) (0,1074) (0,0556) (0,0036) (0,0592)

Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, 

επενδυτικών αποτελεσμάτων & συνολικών αποσβέσεων 1.154 (1.537) (383) 1.816 (7) 1.809

01.01 - 30.06.2013 01.01 - 30.06.2012 01.04 - 30.06.2013 01.04 - 30.06.2012

Κύκλος Εργασιών 44.747 50.504 22.965 23.699

Μικτά κέρδη / (ζημίες) 7.982 10.545 3.768 4.901

Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών & 

επενδυτικών αποτελεσμάτων 458 595 (9) 41

Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων (908) (844) (690) (636)

Μείον φόροι (13) (92) (68) (117)

Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους (Α) (895) (752) (622) (519)

Λοιπά συνολικά έσοδα / (ζημίες) μετά από φόρους (Β) 99 (30) 74 (5)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (ζημίες) μετά από 

φόρους (Α) + (Β) (796) (782) (548) (524)

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

(σε €) (0,0282) (0,0237) (0,0196) (0,0163)

Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, 

επενδυτικών αποτελεσμάτων & συνολικών αποσβέσεων 954 1.153 232 316

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

30.06.2013 30.06.2012 30.06.2013 30.06.2012

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου

(01.01.2013 και 01.01.2012 αντίστοιχα) 54.733 66.702 44.761 54.611

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους

(συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες) (7.077) (4.240) (796) (782)

Απόκτηση μη ελέγχουσας συμμετοχής (189) 0 0 0

Ίδρυση θυγατρικών (αναλογία μη ελέγχουσας συμμετοχής) 200 0 0 0
Μερίσματα καταβληθέντα σε μη ελέγχουσες συμμετοχές (301) (349) 0 0

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.06.2013 και 

30.06.2012 αντίστοιχα) 47.366 62.113 43.965 53.829

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

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ 01.01 - 30.06.2013 01.01 - 30.06.2012 01.01 - 30.06.2013 01.01 - 30.06.2012

Λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (4.233) (3.458) (908) (844)

Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων από διακοπείσες δραστηριότητες (1.727) (385) 0 0

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Αποσβέσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων 3.019 3.062 496 558

Προβλέψεις 1.138 693 387 193

Μη πραγματοποιηθείσες συναλλαγματικές διαφορές 158 580 1 1

Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής θυγατρικών (254) 173 0 0

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (191) (178) 0 0

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη

και ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας (202) 73 (84) (65)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 3.657 4.053 1.352 1.442

Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές

λογ/σμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται

με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Μείωση / (Αύξηση) αποθεμάτων 1.736 350 882 396

Μείωση / (Αύξηση) απαιτήσεων 12.915 12.753 13.378 3.238

Αύξηση / (Μείωση) υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (15.747) (9.093) (18.394) (2.991)

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (3.430) (4.052) (1.324) (1.402)

Καταβεβλημένοι φόροι (233) (550) 0 0

Λειτουργικές δραστηριότητες από διακοπείσες δραστηριότητες 1.877 846 0 0

Σύνολο εισροών / (εκροών) από  

λειτουργικές δραστηριότητες ( α ) (1.517) 4.867 (4.214) 526

Επενδυτικές δραστηριότητες

Αύξηση συμμετοχής σε θυγατρική 0 0 (189) 0

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων (891) (738) (137) (185)

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων 28 21 9 23

Αγορά επενδυτικών ακινήτων (58) (36) 0 0

Τόκοι εισπραχθέντες 81 75 71 46

Επενδυτικές δραστηριότητες από διακοπείσες δραστηριότητες 0 (2) 0 0

Σύνολο εισροών / (εκροών) από  
επενδυτικές δραστηριότητες ( β ) (840) (680) (246) (116)

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από μη ελέγχουσες συμμετοχές λόγω ίδρυσης νέων θυγατρικών 200 0 0 0

Απόκτηση μη ελέγχουσας συμμετοχής (189) 0 0 0

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 57.586 52.068 5.493 2.375

Εξοφλήσεις δανείων (57.418) (57.288) (2.000) (3.500)

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) (307) (259) 0 0

Μερίσματα καταβληθέντα σε μη ελέγχουσες συμμετοχές (301) (349) 0 0

Χρηματοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες 0 (471) 0 0

Σύνολο εισροών / (εκροών) από  
χρηματοδοτικές δραστηριότητες ( γ ) (429) (6.299) 3.493 (1.125)

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα
και ισοδύναμα περιόδου ( α ) + ( β ) + ( γ ) (2.786) (2.112) (967) (715)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 10.153 8.656 2.602 1.327
Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (1) (10) 0 0

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 7.366 6.534 1.635 612

Θεσσαλονίκη, 29 Αυγούστου 2013

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΜΙΛΟΥ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

ΕΛΛΗ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΤΣΙΩΤΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΪΝΤΑΝΗΣ
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ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

Ο ΟΜΙΛΟΣ

01.04 - 30.06.2013 01.04 - 30.06.2012
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δραστηριότητες
Σύνολο

Διακοπείσες 

δραστηριότητες
Σύνολο

01.01 - 30.06.2013

Συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

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

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των Ενδιάμεσων 

Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων του α' εξαμήνου 2013:  29 Αυγούστου 2013

Νόμιμος ελεγκτής: Παύλος Στελλάκης - ΑΜ ΣΟΕΛ 24941

Ελεγκτική Εταιρία: GRANT THORNTON A.E.

Τύπος 'Εκθεσης Επισκόπησης:  Με σύμφωνη γνώμη

01.01 - 30.06.2012

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (ζημίες) μετά από 

φόρους (Α) + (Β)

Συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες

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

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

2.Την 7
η
 Ιουνίου 2013 η Διοίκηση του Ομίλου στα πλαίσια της απεμπλοκής της από την δραστηριοποίησή της στον φαρμακευτικό κλάδο αποφάσισε να προβεί στην πώληση της «MEDIHELM 

ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Α.Ε.». Ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ υλοποιώντας ένα πρόγραμμα απεμπλοκής από μη συμβατές δραστηριότητες αποφάσισε να εκποιήσει τις εν λόγω δραστηριότητές του και κατά 
την 30

η
 Ιουνίου 2013 βρίσκεται σε αναζήτηση υποψήφιου αγοραστή. Οι διαπραγματεύσεις για την οριστικοποίηση της πώλησης αναμένεται να ολοκληρωθούν το αργότερο εντός ενός (1) έτους. 

Ως εκ τούτου, η «MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Α.Ε.» εμφανίζεται ως Μη κυκλοφοριακά στοιχεία προοριζόμενα προς πώληση και ως Διακοπείσες δραστηριότητες. Το εν λόγω γεγονός 
περιγράφεται αναλυτικά στη Σημείωση 16 των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων.   

3.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 2012, με εξαίρεση τα νέα ή αναθεωρημένα λογιστικά πρότυπα και διερμηνείες τα οποία τέθηκαν σε ισχύ το 2013, όπως αυτά αναφέρονται στη Σημείωση 2 

των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων. 

4.Η Μητρική Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2006. 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. 

5.Επί των ακινήτων της Μητρικής Εταιρίας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη, ενώ επί των ακινήτων των θυγατρικών της εταιριών υπήρχαν κατά την 30
η
 Ιουνίου 2013 προσημειώσεις για 

εξασφάλιση υποχρεώσεων συνολικού ύψους 11.150 χιλ. ευρώ (31/12/2012: 11.228 χιλ. ευρώ). 

6.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 30/06/2013 για επισφαλείς & επίδικους πελάτες – χρεώστες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις για τον Όμιλο και για την 
Εταιρία ανήλθαν σε 8.115 χιλ. ευρώ και 2.106 χιλ. ευρώ αντίστοιχα. Το συνολικό ποσό των προβλέψεων που έχουν διενεργηθεί για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιριών του Ομίλου 
στις 30/06/2013 ανέρχεται σε 458 χιλ. ευρώ και για τη Μητρική Εταιρία σε 318 χιλ. ευρώ, 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”. 

7.Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στις 30/06/2013 ήταν για τον Όμιλο 1.716 άτομα και για την Εταιρία 151 άτομα (30/06/2012: Όμιλος 1.609 άτομα και Εταιρία 189 άτομα). 

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

 

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

ης
 Ιουνίου 2013. 

9.Το ύψος των επενδύσεων σε πάγια περιουσιακά στοιχεία και επενδύσεις σε ακίνητα που πραγματοποιήθηκαν από τον Όμιλο και τη Μητρική Eταιρία κατά το α΄ εξάμηνο του 2013 ανήλθε στο 
ποσό των 949 χιλ. ευρώ (α΄ εξάμηνο 2012: 774 χιλ. ευρώ) και 137 χιλ. ευρώ αντίστοιχα (α΄ εξάμηνο 2012: 185 χιλ. ευρώ). 

10.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 2013. 

11.Στη λήξη της τρέχουσας χρήσης καμία θυγατρική εταιρία δεν κατείχε μετοχές της Μητρικής Εταιρίας, ενώ η ΕΛΓΕΚΑ με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 21
ης

 Απριλίου 2010 και σε 
εφαρμογή της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30

ης
 Ιουνίου 2008 και στη συνέχεια με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 29

ης
 Ιουνίου 2010 και σε εφαρμογή της απόφασης 

της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28
ης

 Ιουνίου 2010, και σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920, προέβη κατά τη χρήση 2010 στην αγορά 202.500 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 
0,7773 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 158 χιλ. ευρώ, μέσω της «Εθνικής Π & Κ Χρηματιστηριακής Α.Ε.Π.Ε.Υ.». 

12.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 2013. Τα μεγέθη τους είναι επουσιώδη για τον Όμιλο. 

β. Στις 26 Απριλίου 2013, η κατά 100,00% θυγατρική εταιρία «ELGEKA (CYPRUS) LTD» προχώρησε στην κατάθεση του ποσού των 200.008 ευρώ, προκειμένου να καλύψει την πλειοψηφική 
συμμετοχή της στη νεοσυσταθείσα εταιρία με την επωνυμία «ELGEKA AG» με έδρα το Αμβούργο Γερμανίας. Το Ονομαστικό Μετοχικό Κεφάλαιο της νέας εταιρίας ανέρχεται σε 50 χιλ. ευρώ 
διαιρούμενο σε 50.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ εκάστη, ενώ παράλληλα λόγω της έκδοσης των ως άνω μετοχών υπέρ το άρτιο υπήρχε υποχρέωση επιπλέον συνεισφοράς των 
συμμετεχόντων μετόχων, συνολικού ύψους 350 χιλ. ευρώ, η οποία καλύφθηκε αναλογικά κατά το ποσοστό συμμετοχής των μετόχων της. Το ποσοστό συμμετοχής της «ELGEKA (CYPRUS) 
LTD» στην εν λόγω εταιρία ανέρχεται σε 50% συν μία (1) μετοχή, ήτοι 25.001 μετοχές. Το αντικείμενο δραστηριότητας της νέας εταιρίας είναι μεταξύ άλλων η αγορά, πώληση, προώθηση και 
διακίνηση διαφόρων προϊόντων-τροφίμων Private Label και κάθε φύσεως καταναλωτικών αγαθών, καθώς και ομοίων προϊόντων μεσογειακής παραγωγής ή προελεύσεως κυρίως στο εσωτερικό 
της Γερμανικής, Αυστριακής και Ελβετικής αγοράς, η εκτέλεση προγραμμάτων διανομής για τη μεταφορά των παραπάνω προϊόντων σε σημεία λιανικής, χονδρικής πώλησης και σε εταιρίες 
τροφοδοσίας και παραγωγής γευμάτων, η εμπορική αντιπροσώπευση καθώς και η παροχή υπηρεσιών εμπορικών σημάτων και συμβάσεων δικαιόχρησης. Ως εκ τούτου, η «ELGEKA AG» 
ενσωματώθηκε στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για πρώτη φορά στην τρέχουσα περίοδο.  
γ. Στις 14 Μαΐου 2013, η «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» προέβη στην αγορά 6.355 ονομαστικών μετοχών της θυγατρικής της εταιρίας με την επωνυμία «ΒΙΟΤΡΟΣ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – 
ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ KAI ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ–ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» που αντιστοιχούν στο 10% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, 
αυξάνοντας έτσι το ποσοστό συμμετοχής της στην ως άνω εταιρία σε 90% από 80% που κατείχε πριν, ενώ το συνολικό τίμημα της εν λόγω αγοράς μετοχών ανήλθε σε 189 χιλ. ευρώ. Η αξία της 
καθαρής θέσης της «ΒΙΟΤΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε.» κατά την ημερομηνία εξαγοράς ήταν 2.744 χιλ. ευρώ και συνεπώς η αξία του επιπλέον ποσοστού που εξαγοράστηκε ήταν 274 χιλ. ευρώ. Η διαφορά των 
85 χιλ. ευρώ μεταξύ του τιμήματος και της αξίας του εξαγοραζόμενου ποσοστού αναγνωρίστηκε στα Αποτελέσματα εις νέο εντός των Ιδίων Κεφαλαίων του Ομίλου. Ως εκ τούτου, η «ΒΙΟΤΡΟΣ 
Α.Β.Ε.Ε.» ενσωματώθηκε στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις στην τρέχουσα περίοδο με ποσοστό 90,00%, ενώ στη συγκρίσιμη περίοδο του 2012 είχε ενσωματωθεί με ποσοστό 
80,00%.    
δ. Η Ετήσια Τακτική Γ.Σ. της εταιρίας «ΒΗΤΑ ΠΙ Α.Ε.Β.Ε.» αποφάσισε την 28

η
 Ιουνίου 2012 την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των 2.756 χιλ. ευρώ με την έκδοση 5.200.000 

νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,53 ευρώ εκάστη. Κατόπιν αυτού, το νέο μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται συνολικά σε 5.300 χιλ. ευρώ, διαιρούμενο σε 10.000.000 κοινές 
ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,53 ευρώ εκάστη. Η ανωτέρω αύξηση καλύφθηκε με την εισφορά εκ μέρους της μετόχου εταιρίας «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.», ισόποσων χρηματικών απαιτήσεών 
της από την «ΒΗΤΑ ΠΙ Α.Ε.Β.Ε.», ύψους 2.756 χιλ. ευρώ, το οποίο ποσό είχε ήδη πιστωθεί τμηματικά κατά τακτά χρονικά διαστήματα, έναντι των μεταξύ τους υφιστάμενων εμπορικών 
συνεργασιών αγοραπωλησίας προϊόντων. Μετά την έγκριση της σχετικής απόφασης της ως άνω Γενικής Συνέλευσης από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης (υπ’ αριθμ. 7651/ 06-07-
2012) ακολούθησε συμψηφισμός-κεφαλαιοποίηση του εν λόγω ποσού και το ποσοστό συμμετοχής της «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» αυξήθηκε από 99,92% σε 99,96% περίπου. Ως εκ τούτου, η «ΒΗΤΑ ΠΙ 
Α.Ε.Β.Ε.» ενσωματώθηκε στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις στην τρέχουσα περίοδο με ποσοστό 99,96%, ενώ στη συγκρίσιμη περίοδο του 2012 είχε ενσωματωθεί με ποσοστό 
99,92%.   

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

α) Πωλήσεις - Έσοδα - 622 

β) Αγορές - Έξοδα 50 4.189 

γ) Απαιτήσεις 2 2.883 

δ) Υποχρεώσεις 62 2.843 

ε) Συναλλαγές & αμοιβές διευθυντικών στελεχών & μελών της διοίκησης 555 502 

στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη & μέλη της διοίκησης 2 2 

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

   

ε. Η Ετήσια Τακτική Γ.Σ. της εταιρίας «MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Α.Ε.» αποφάσισε την 29
η
 Ιουνίου 2012 την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των 238 χιλ. ευρώ με την 

έκδοση 23.800 νέων κοινών ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ εκάστη. Κατόπιν αυτού, το νέο μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται συνολικά σε 3.308 χιλ. ευρώ διαιρούμενο σε 
330.800 κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ εκάστη. Η «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» ανέλαβε να καλύψει εξ’ ολοκλήρου την εν λόγω αύξηση και την 6

η
 Σεπτεμβρίου 2012 κατέβαλε το ποσό 

των 238 χιλ. ευρώ, αυξάνοντας έτσι το ποσοστό συμμετοχής της από 98,83% σε 98,92% περίπου. Ως εκ τούτου, η «MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Α.Ε.» ενσωματώθηκε στις Ενοποιημένες 
Οικονομικές Καταστάσεις στην τρέχουσα περίοδο με ποσοστό 98,92%, ενώ στη συγκρίσιμη περίοδο του 2012 είχε ενσωματωθεί με ποσοστό 98,83%.     
στ. Στις 11 Σεπτεμβρίου 2012, η κατά 100,00% θυγατρική εταιρία «ΕΛΓΕΚΑ (CYPRUS) LTD» προχώρησε στη σύσταση νέας εταιρίας με την επωνυμία «DIAKINISIS LOGISTICS SERVICES (CY) 
LTD», η οποία έχει την έδρα της στη Λευκωσία Κύπρου. Το ποσοστό συμμετοχής της «ΕΛΓΕΚΑ (CYPRUS) LTD» στο εταιρικό κεφάλαιο της νεοϊδρυθείσας εταιρίας, το οποίο ανέρχεται σε 200 
χιλ. ευρώ είναι 100%. Το αντικείμενο δραστηριότητας της νέας εταιρίας είναι κυρίως οι διανομές, οι αποθηκεύσεις και οι συσκευασίες κάθε είδους. Ως εκ τούτου, η «DIAKINISIS LOGISTICS 
SERVICES (CY) LTD» ενσωματώθηκε στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις κατά την τρέχουσα περίοδο, ενώ δεν είχε ενσωματωθεί τη συγκρίσιμη περίοδο του 2012. 
ζ. Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 31 «Συμμετοχή σε Κοινοπραξίες» (πριν τη μετάβαση στο Δ.Π.Χ.Π. 11), οι Συμμετοχές σε κοινοπραξίες ενοποιούνταν στα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου με τη μέθοδο της 
“αναλογικής ενοποίησης”. Με την εφαρμογή του Δ.Π.Χ.Π. 11 «Συμμετοχή σε Κοινές Διευθετήσεις» από την 1

η
 Ιανουαρίου 2013 απαλείφεται η επιλογή της “αναλογικής ενοποίησης” και οι από 

κοινού ελεγχόμενες εταιρίες οι οποίες πληρούν τον ορισμό της κοινοπραξίας πρέπει να λογιστικοποιούνται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της “καθαρής θέσης”. Ως εκ τούτου, ο Όμιλος ενοποιεί 
πλεόν τις Συμμετοχές σε κοινοπραξίες χρησιμοποιώντας την εν λόγω μέθοδο, ενώ η εφαρμογή του προτύπου έγινε αναδρομικά από την 1

η
 Ιανουαρίου 2012. Ως εκ τούτου, η «PCDC Α.Ε.» και η 

«GREC-ROM BUSINESS GROUP S.R.L.» ενσωματώθηκαν στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις κατά την τρέχουσα περίοδο με τη μέθοδο της “καθαρής θέσης”, ενώ στη συγκρίσιμη 
περίοδο του 2012 είχαν ενσωματωθεί με τη μέθοδο της “αναλογικής ενοποίησης”. 
Πέραν των ανωτέρω μεταβολών στα ποσοστά και στη μέθοδο ενσωμάτωσης των εταιριών που περιλαμβάνονται στον Όμιλο ή της ενσωμάτωσης εταιριών που δεν είχαν ενσωματωθεί τη 
συγκρίσιμη περίοδο του 2012, δεν υπήρχαν άλλες μεταβολές ούτε υπήρχαν εταιρίες που δεν περιλαμβάνονται στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις κατά την 30

η
 Ιουνίου 2013. 

Τα ως άνω εταιρικά γεγονότα παρατίθενται στις Σημειώσεις 1 & 11 των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων.  

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

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

(01.01-30.06.2013) 
ΕΤΑΙΡΙΑ 

(01.01-30.06.2013) 

Αποτίμηση παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων  120 101 

Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής θυγατρικών εταιριών εξωτερικού (108) - 

Αποτίμηση επενδυτικών ακινήτων  34 - 

Αναλογιστικά κέρδη / (ζημίες)  (11) (2) 

Συμμετοχή στα λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημίες) κοινοπραξιών (32) - 

Λοιπά Συνολικά έσοδα/(ζημίες) μετά από φόρους  3 99 

   

14.Η εφαρμογή του τροποποιημένου Δ.Λ.Π. 19 «Παροχές σε εργαζομένους» και του νέου Δ.Π.Χ.Α. 11 «Από κοινού Συμφωνίες» είχαν ως συνέπεια την αναταξινόμηση των οικονομικών μεγεθών της 
συγκρίσιμης περιόδου 01/01/2012 – 30/06/2012, καθώς και αυτών της 31/12/2012.  
Η επίδραση από την εφαρμογή του τροποποιημένου Δ.Λ.Π. 19  στις δημοσιοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρίας περιγράφεται στον Πίνακα που ακολουθεί. 
 

 ΟΜΙΛΟΣ 
 

ΕΤΑΙΡΙΑ 

 (01.01-30.06.2012) (01.01-31.12.2012) 
 (01.01-30.06.2012) (01.01-31.12.2012) 

Κύκλος εργασιών - -  - - 

Αποτελέσματα μετά από φόρους και μη ελέγχουσες συμμετοχές 6 11  2 5 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 34 68  (3) (6) 

Ίδια κεφάλαια ιδιοκτητών της Μητρικής 35 69  (3) (6) 
 
Η επίδραση από την εφαρμογή του νέου Δ.Π.Χ.Α. 11 στις δημοσιοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου είχε ως συνέπεια τη μείωση του Κύκλου εργασιών της περιόδου 01.01.2012-
30.06.2012 κατά 360 χιλ. ευρώ και της χρήσης 01.01.2012-31.12.2012 κατά 805 χιλ. ευρώ. Καμία άλλη επίδραση δεν υπήρξε στα δημοσιοποιημένα Ενοποιημένα Αποτελέσματα μετά από φόρους 
και μη ελέγχουσες συμμετοχές, στα Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους και στα Ίδια κεφάλαια των ιδιοκτητών της Μητρικής, καθώς και στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας.  
Η επίδραση των νέων λογιστικών πολιτικών στα δημοσιευμένα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου και της Εταιρίας παρατίθεται αναλυτικά στις Σημειώσεις 11 και 14 των Ενδιάμεσων Οικονομικών 
Καταστάσεων της 30

ης
 Ιουνίου 2013. 

15.Τα σημαντικότερα γεγονότα που πραγματοποιήθηκαν μεταγενέστερα της 30
ης

 Ιουνίου 2013 είναι επιγραμματικά τα εξής: 
- Η Τακτική Γενική Συνέλευση της θυγατρικής εταιρίας «ΒΗΤΑ ΠΙ Α.Ε.Β.Ε.» αποφάσισε στις 25/06/2013 την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των 8.745 χιλ. ευρώ με την 
έκδοση 16.500.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,53 ευρώ εκάστη και την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 
9060/09-07-2013 απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Η «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» μετά τη ρητή και ανεπιφύλακτη δήλωση του έτερου μετόχου ότι δεν θα 
συμμετάσχει στην παραπάνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της «ΒΗΤΑ ΠΙ Α.Ε.Β.Ε.», ανέλαβε να καλύψει εξ’ ολοκλήρου την εν λόγω αύξηση ως ακολούθως: α) με την εισφορά-συμψηφισμό 
ισόποσων χρηματικών απαιτήσεών της από την «ΒΗΤΑ ΠΙ Α.Ε.Β.Ε.», ύψους 2.214 χιλ. ευρώ περίπου, το οποίο ποσό είχε ήδη πιστωθεί τμηματικά κατά τακτά χρονικά διαστήματα, έναντι των 
μεταξύ τους υφιστάμενων εμπορικών συνεργασιών αγοραπωλησίας προϊόντων, και θα συμψηφιστούν-κεφαλαιοποιηθούν άμεσα μετά τη σχετική απόφαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης και β) 
με την καταβολή μετρητών, συνολικού ύψους 6.531 χιλ. ευρώ περίπου, η οποία θα πραγματοποιηθεί εντός της προθεσμίας που προβλέπεται από το άρθρο 11 παρ. 3 του Κ.Ν.2190/1920. Ήδη 
έως την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων η Μητρική εταιρία έχει προβεί στην καταβολή ποσού ύψους 1.250 χιλ. ευρώ στα πλαίσια της εν λόγω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Κατόπιν 
αυτών, το νέο μετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής εταιρίας «ΒΗΤΑ ΠΙ Α.Ε.Β.Ε.», θα ανέρχεται συνολικά σε 14.045.000 ευρώ διαιρούμενο σε 26.500.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής 
αξίας 0,53 ευρώ εκάστη, ενώ το ποσοστό συμμετοχής της «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» στην ως άνω εταιρία θα αυξηθεί από 99,96% σε 99,99% περίπου. 
- Κατόπιν της υπ. αριθμ. Κ2-4556 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας, 
το μετοχικό κεφάλαιο της Μητρικής εταιρίας μειώθηκε την 5η Ιουλίου 2013 σε 50.775 χιλ. ευρώ διαιρούμενο σε 31.734.530 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,60 ευρώ εκάστη, λόγω 
της ακύρωσης των 202.500 ιδίων μετοχών που κατείχε στις 30/06/2013. Η ακύρωση των ιδίων μετοχών πραγματοποιήθηκε κατόπιν απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, 
που πραγματοποιήθηκε στις 25/06/2013. Το Χρηματιστήριο Αθηνών ενημερώθηκε στις 08/07/2013 για την εν λόγω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω ακύρωσης των μετοχών της Εταιρίας. 
Κατόπιν των ανωτέρω, μετά από τη σχετική απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας, από την 12

η
 Ιουλίου 2013 έπαυσε η διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των 202.500 ιδίων κοινών ονομαστικών μετοχών οι 

οποίες ακυρώθηκαν. 
- Η Αυτόκλητη Έκτακτη Γενική Συνέλευση της θυγατρικής εταιρίας «MEDIHELM A.E.» αποφάσισε στις 31/07/2013 την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των 3.440 χιλ. ευρώ 
με την έκδοση 344.000 νέων κοινών ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ εκάστη και την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της. Η ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. μετά τη ρητή και 
ανεπιφύλακτη δήλωση του έτερου μετόχου ότι δεν θα συμμετάσχει στην παραπάνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της «MEDIHELM A.E.», ανέλαβε να καλύψει εξ’ ολοκλήρου την εν λόγω 
αύξηση με την καταβολή μετρητών, η οποία θα πραγματοποιηθεί εντός της προθεσμίας που προβλέπεται από το άρθρο 11 παρ. 3 του Κ.Ν.2190/1920. Κατόπιν αυτών, το νέο μετοχικό κεφάλαιο 
της θυγατρικής εταιρίας «MEDIHELM A.E.», θα ανέρχεται συνολικά σε 6.748.000 ευρώ διαιρούμενο σε 674.800 κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ εκάστη, ενώ το ποσοστό 
συμμετοχής της ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. στην ως άνω εταιρία αυξάνεται από 98,92% σε 99,47% περίπου. Η ως άνω αύξηση θα πραγματοποιηθεί με σκοπό την εξόφληση μέρους των δανειακών 
υποχρεώσεων της θυγατρικής, για τα οποία υφίσταται η εταιρική εγγύηση της «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.». 
 (Παράθεση των ως άνω γεγονότων γίνεται στη Σημείωση 22 των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της 30

ης
 Ιουνίου 2013). 


