
«GLOBAL SYNERGY BUYING GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ»

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από την 1
η
 Ιανουαρίου 2018 έως την 31

η
 Δεκεμβρίου 2018

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ - Ποσά εκφρασμένα σε  Ευρώ

Διεύθυνση Έδρας: ΔΑ 13, Ο.Τ. 31 - Β' Φάση, ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου 57022, 31.12.2018 31.12.2017

Δήμος Δέλτα Θεσσαλονίκης Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 118114904000 (01.01.2018 και 01.01.2017 αντίστοιχα) 1.404.646,48 1.270.890,42

Αρμόδια Νομαρχία: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - Συγκεντρωτικές συνολικές (ζημίες) / έσοδα μετά από φόρους 212.753,74 133.756,06

Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης Εφαρμογή νέου προτύπου IFRS 9 (20.481,75) 0,00

Διευθύνσεις διαδικτύου: www.gsbuyinggroup.gr,    www.elgeka.gr Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης

Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (31.12.2018 και 31.12.2017 αντίστοιχα) 1.596.918,47 1.404.646,48

(από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία): 18 Απριλίου 2019

Νόμιμος ελεγκτής λογιστής: Νίκος Γαρμπής - Α.Μ. ΣΟΕΛ 25011 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ - Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

Ελεγκτική εταιρία: GRANT THORNTON A.E.

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύμφωνη γνώμη ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ 01.01-31.12.2018 01.01-31.12.2017

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: Κατσιώτης Αλέξανδρος, Πρόεδρος Λειτουργικές δραστηριότητες

Δρακοπούλου ΄Ελλη, Αντιπρόεδρος Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων 369.264,72 121.822,84

Μιχαηλίδης Ιωάννης, Διευθύνων Σύμβουλος Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Βασιλόπουλος Χρήστος, Μέλος Αποσβέσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων 23.062,65 19.848,32

Προβλέψεις 2.540,88 246.943,09

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ - Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας (247,04) (1.032,77)

Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 77.576,74 43.808,65

31.12.2018 31.12.2017 Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ λογ/σμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 59.907,85 66.096,11 με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 145.166,75 138.601,47 Μείωση / (Αύξηση) αποθεμάτων (367.101,51) 71.168,41

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 26.002,72 40.081,63 Μείωση / (Αύξηση) απαιτήσεων (375.246,93) (1.244.189,11)

Αποθέματα 1.300.165,95 933.064,44 Αύξηση / (Μείωση) υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 247.093,28 453.071,84

Απαιτήσεις από πελάτες 4.933.809,15 4.607.799,62 Μείον:

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 198.493,91 124.931,14 Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβλημένα (72.034,35) (43.393,53)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 6.663.546,33 5.910.574,41 Καταβλημένοι φόροι εισοδήματος (84.614,40) (786,48)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από  

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ λειτουργικές δραστηριότητες ( α ) (179.705,96) (332.738,74)

Μετοχικό Κεφάλαιο 1.530.000,00 1.530.000,00

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 66.918,47 (125.353,52) Επενδυτικές δραστηριότητες

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α) 1.596.918,47 1.404.646,48 Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων (23.439,67) (29.820,58)

Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 62.471,81 45.083,27 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων 0,00 6.500,00

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 978.100,06 719.390,11 Τόκοι εισπραχθέντες 247,04 111,61

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 4.026.055,99 3.741.454,55 Σύνολο εισροών / (εκροών) από  

Σύνολο υποχρεώσεων ( β ) 5.066.627,86 4.505.927,93 επενδυτικές δραστηριότητες ( β ) (23.192,63) (23.208,97)

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ( α ) + ( β ) 6.663.546,33 5.910.574,41

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - Ποσά εκφρασμένα σε  Ευρώ Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 5.746.242,76 3.298.397,80

Εξοφλήσεις δανείων (5.492.288,30) (2.932.415,97)

01.01-31.12.2018 01.01-31.12.2017 Σύνολο εισροών / (εκροών) από  

Κύκλος εργασιών 20.976.754,76 18.032.296,16 χρηματοδοτικές δραστηριότητες ( γ ) 253.954,46 365.981,83

Μικτά κέρδη / (ζημίες) 2.325.032,84 2.082.238,92

Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα

& επενδυτικών αποτελεσμάτων 446.594,42 165.519,88 και ισοδύναμα χρήσης ( α ) + ( β ) + ( γ ) 51.055,87 10.034,12

Κέρδη/ (Ζημίες) προ φόρων 369.264,72 121.822,84 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 76.426,82 66.392,70

(Μείον) / πλέον φόροι (145.293,72) 4.782,06 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 127.482,69 76.426,82

Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους (Α) 223.971,00 126.604,90

Λοιπά συνολικά έσοδα / (ζημίες) μετά από φόρους (Β) (11.217,26) 7.151,16 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (ζημίες) μετά από φόρους (Α) + (Β) 212.753,74 133.756,06

Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή σε € 0,0000 0,0000

Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών

αποτελεσμάτων & συνολικών αποσβέσεων 469.657,07 185.368,20

             ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου - Θεσσαλονίκη, 18 Απριλίου 2019

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ &

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΤΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

Α.Δ.Τ. :  X 232184 / 01 Α.Δ.Τ. : ΑΒ 364648 / 06

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

ΑΡΙΣ ΧΑΤΖΑΤΟΥΡΙΑΝ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΪΝΤΑΝΗΣ

Α.Δ.Τ. : Χ 540791 / 03 Α.Φ.Μ. : 030961080  Δ.Ο.Υ. : Ζ' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Α.Μ.Α. : 0017678  ΤΑΞΗ : Α'

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«GLOBAL SYNERGY BUYING GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ – ΔΙΑΝΟΜΕΣ - 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ». Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της Εταιρίας, "www.gsbuyinggroup.gr", και της Μητρικής εταιρίας «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.», 
"www.elgeka.gr", όπου αναρτώνται οι Ετήσιες Oικονομικές Kαταστάσεις, που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.  

1. Για την κατάρτιση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της παρούσας χρήσης έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές 
που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη σύνταξη των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 
2017, με εξαίρεση  τα νέα ή αναθεωρημένα λογιστικά πρότυπα και διερμηνείες τα οποία τέθηκαν σε ισχύ το 2018 ή όσα η Εταιρία 
υιοθέτησε πρόωρα. 

2. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις για την Εταιρία παρατίθενται αναλυτικά στη Σημείωση 13 των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών 
Καταστάσεων. Από τη χρήση 2011, σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1159/2011, για όλες τις Εταιρίες που οι ετήσιες Χρηματοοικονομικές 
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 Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις. 

3. 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 31/12/2018 
για επισφαλείς & επίδικους πελάτες-χρεώστες ανήλθαν σε 537.584,58 ευρώ (31/12/2017: 510.670,58 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”. 

4. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31/12/2018 ανήλθε σε 17 άτομα (31/12/2017: 12 άτομα). 
5. Το ύψος των επενδύσεων σε πάγια περιουσιακά στοιχεία που πραγματοποιήθηκαν κατά τη χρήση 2018 ανήλθε στο ποσό των 

23.439,67 ευρώ (2017: 29.820,58 ευρώ).  
6. 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: 

 2018 
α) Πωλήσεις - Έσοδα 2.058,20 
β) Αγορές - Έξοδα 489.175,36 
γ) Απαιτήσεις 1.232,13 
δ) Υποχρεώσεις 146.362,61 
ε) Συναλλαγές & αμοιβές διευθυντικών στελεχών & μελών της διοίκησης 244.177,13 
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη & μέλη της διοίκησης - 
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη & μέλη της διοίκησης - 

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

Φύση Λοιπών συνολικών εσόδων/(ζημιών)  μετά από φόρους  2018 

 

2017 

Αναλογιστικά κέρδη / (ζημίες)  (11.217,26)  7.151,16 

Λοιπά Συνολικά έσοδα/(ζημίες) μετά από φόρους  (11.217,26) 
 

7.151,16 

 
8. Δεν υπήρξαν γεγονότα μεταγενέστερα των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων που να αφορούν την Εταιρία, για τα οποία να 

επιβάλλεται από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς είτε αναφορά είτε διαφοροποίηση στα κονδύλια των 
δημοσιευμένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. 

9. Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας έχουν ενσωματωθεί στις Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του 
Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης. Η «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» συμμετέχει με ποσοστό 99,99% στο μετοχικό κεφάλαιο της 
Εταιρίας. 

http://www.gsbuyinggroup.gr/
http://www.gsbuyinggroup.gr/
http://www.gsbuyinggroup.gr/

