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 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 57298604000

ΕΔΡΑ: ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ,  57022, ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗ από την 1
η
 Ιανουαρίου 2021 έως την 31

η
 Δεκεμβρίου 2021

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

Αρμόδια Νομαρχία: Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων

Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή - Διεύθυνση Εταιριών

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

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο Κύκλος Εργασιών 192.674 192.494 71.976 68.814

των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων: 13 Απριλίου 2022 Μικτά κέρδη / (ζημίες) 34.925 33.425 25.301 23.662

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής: Νίκος Γαρμπής - Α.Μ. ΣΟΕΛ 25011 Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών

Ελεγκτική εταιρία: GRANT THORNTON A.E. & επενδυτικών αποτελεσμάτων 5.282 5.529 2.117 2.205

Τύπος 'Εκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων 1.105 (1.422) (34) 7

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό μέλος Αλέξανδρος Κατσιώτης Μείον φόροι 451 (41) 374 (8)

Αντιπρόεδρος - Μη Εκτελεστικό μέλος Έλλη Δρακοπούλου Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους (Α) 654 (1.381) (408) 15

Εντεταλμένη Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος Κυριακή Ηλία 

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος Βασιλική Καραγιάννη Κατανέμονται σε:

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος Απόστολος Παπαδόπουλος        -Ιδιοκτήτες μητρικής (1.089) (2.305) (408) 15

Μη Εκτελεστικό μέλος Αδαμάντιος Λέντσιος        -Μη ελέγχουσες συμμετοχές 1.743 924 0 0

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ Λοιπά συνολικά έσοδα / (ζημίες) μετά από φόρους (Β) (329) (426) 21 13

325 (1.807) (387) 28

31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κατανέμονται σε:

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 31.903 32.945 5.965 5.961        -Ιδιοκτήτες μητρικής (1.229) (2.515) (387) 28

Επενδυτικά ακίνητα 24.840 23.377 9.732 9.214        -Μη ελέγχουσες συμμετοχές 1.554 708 0 0

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 3.627 4.658 195 120

Δικαιώματα χρήσης παγίων 10.601 10.873 630 298 Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε €) (0,0249) (0,0726) (0,0093) 0,0005

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 13.284 14.825 34.212 32.489 Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή - (σε €) 0,0000 0,0000

Αποθέματα 13.207 13.109 4.602 4.383 Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών,

Απαιτήσεις από πελάτες 32.746 29.941 11.667 10.183 επενδυτικών αποτελεσμάτων & συνολικών 

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 23.611 19.295 11.124 10.326 αποσβέσεων 13.328 13.557 2.711 2.789

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 153.819 149.023 78.127 72.974

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

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό Κεφάλαιο 14.471 7.616 14.471 7.616

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων (16.028) (18.672) 6.894 3.393 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) (1.557) (11.056) 21.365 11.009 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης

Μη ελέγχουσες συμμετοχές (β) 12.636 11.594 0 0 (01.01.2021 και 01.01.2020 αντίστοιχα) 538 4.659 11.009 10.847

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α)+(β) 11.079 538 21.365 11.009 Επαναδιατυπώσεις 0 (1.747) 0 209

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 51.550 55.934 29.261 32.434 Αναπροσαρμοσμένο υπόλοιπο έναρξης περιόδου 538 2.912 11.009 11.056

Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 24.406 26.742 682 444 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 325 (1.807) (387) 28

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 16.687 15.681 8.655 7.513 Λοιπές μεταβολές (140) (156) (111) (75)

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 50.097 50.128 18.164 21.574 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 10.854 0 10.854 0

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 142.740 148.485 56.762 61.965 Μερίσματα καταβληθέντα σε μη ελέγχουσες συμμετοχές (498) (411) 0 0

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 153.819 149.023 78.127 72.974

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

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

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ 01.01 - 31.12.2021 01.01 - 31.12.2020 01.01 - 31.12.2021 01.01 - 31.12.2020

Λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων 1.105 (1.422) (34) 7

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Αποσβέσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων 8.120 8.110 594 584

Προβλέψεις 580 326 714 298

Μη πραγματοποιηθείσες συναλλαγματικές διαφορές 59 19 0 0

Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής θυγατρικών (8) (67) 0 0

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (74) (83) 0 0

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη

και ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας (1.749) 500 (999) (855)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 5.858 6.341 2.891 3.053

Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές

λογ/σμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται

με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Μείωση / (Αύξηση) αποθεμάτων (279) 1.197 (371) (128)

Μείωση / (Αύξηση) απαιτήσεων (3.374) 4.524 (2.309) 4.017

Αύξηση / (Μείωση) υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (1.702) (7.427) (3.780) (71)

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (4.510) (4.786) (2.433) (2.392)

Καταβεβλημένοι φόροι (572) (378) 0 0

Σύνολο εισροών / (εκροών) από  

λειτουργικές δραστηριότητες ( α ) 3.454 6.854 (5.727) 4.513

Επενδυτικές δραστηριότητες

Αύξηση κεφαλαίου θυγατρικών και χρηματ/ικών περι/κών στοιχείων 0 (200) (2.418) (200)

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων (1.784) (1.585) (441) (267)

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων 62 88 5 5

Εισπράξεις από πώληση επενδυτικών ακινήτων 0 559 0 0

Μερίσματα εισπραχθέντα 1.163 0 901 0

Τόκοι εισπραχθέντες 11 12 0 0

Σύνολο εισροών / (εκροών) από  

επενδυτικές δραστηριότητες ( β ) (548) (1.126) (1.953) (462)

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 10.853 0 10.853 0

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 107.328 117.277 6.242 12.913

Εξοφλήσεις δανείων (111.526) (112.530) (8.706) (13.589)

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από μισθώσεις (5.161) (5.025) (266) (266)

Μερίσματα καταβληθέντα σε μη ελέγχουσες συμμετοχές (498) (411) 0 0

Σύνολο εισροών / (εκροών) από  

χρηματοδοτικές δραστηριότητες ( γ ) 996 (689) 8.123 (942)

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα

και ισοδύναμα χρήσης ( α ) + ( β ) + ( γ ) 3.902 5.039 443 3.109

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 7.258 2.219 4.363 1.254

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 11.160 7.258 4.806 4.363

Αχαρνές Αττικής, 13 Απριλίου 2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝΙΚΗ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΜΙΛΟΥ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΤΣΙΩΤΗΣ ΕΛΛΗ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Α.Δ.Τ. :  X 232184 / 01 Α.Δ.Τ. : ΑΒ 287230 / 06 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΓΓΕΛΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΪΝΤΑΝΗΣ

ΑΡ. ΔΙΑΒ.: GBR 516630627 / 07-06-2013 ΑΦΜ:030961080  ΔΟΥ: Ζ' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Α.Μ.Α. 0017678  ΤΑΞΗ: Α'

01.01 - 31.12.2020

               ΟΜΙΛΟΣ                 ΕΤΑΙΡΙΑ

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

01.01 - 31.12.2021

             ΟΜΙΛΟΣ             ΕΤΑΙΡΙΑ

01.01 - 31.12.2021 01.01 - 31.12.2020

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2021 και 31.12.2020 

αντίστοιχα)
11.079 538 21.365 11.009

              ΟΜΙΛΟΣ                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, κ αθώς 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 στις Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης παρατίθενται αναλυτικά στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση και συγκεκριμένα στη Σημείωση 
1 των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.  

2.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 την 31ηΔεκεμβρίου 2020, με εξαίρεση τα νέα ή αναθεωρημένα λογιστικά πρότυπα και διερμηνείες τα οποία τέθηκαν σε ισχύ το 2021, 
όπως αυτά αναφέρονται στη Σημείωση 2 των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. 

3.Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις για κάθε μία από τις εταιρίες που περιλαμβάνονται στις Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις παρατίθενται αναλυτικά στη Σημείωση 15 των Ετήσιων 
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.  

4.Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021 υπήρχαν προσημειώσεις επί των ακινήτων της Μητρικής Εταιρίας συνολικού ύψους 25.186 χιλ. ευρώ (31/12/2020: 25.186 χιλ. ευρώ), ενώ επί των ακινήτων του 
Ομίλου υπήρχαν προσημειώσεις για εξασφάλιση υποχρεώσεων συνολικού ύψους 40.629 χιλ. ευρώ (31/12/2020: 40.846 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 31/12/2021 για επισφαλείς & επίδικους πελάτες - χρεώστες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις για τον Όμιλο και για την 
Εταιρία ανήλθαν σε 4.316 χιλ. ευρώ και 2.347 χιλ. ευρώ, αντίστοιχα (31/12/2020: 4.365 χιλ. ευρώ και 2.249 χιλ. ευρώ, αντίστοιχα). Το συνολικό ποσό των προβλέψεων που έχουν διενεργηθεί για 
τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιριών του Ομίλου στις 31/12/2021 διαμορφώνεται σε 0 χιλ. ευρώ για τον Όμιλο και τη Μητρική Εταιρία (31/12/2020: 0 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 31/12/2021 ήταν για τον Όμιλο 889 άτομα και για την Εταιρία 111 άτομα (31/12/2020: Όμιλος 874 άτομα και Εταιρία 114 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: 

 
   
 
  
 
 
 
 
   

Τα υπόλοιπα των πωλήσεων-εσόδων, αγορών-εξόδων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας με συνδεδεμένα μέρη έχουν απαλειφθεί κατά την ενοποίηση της 31ης Δεκεμβρίου 2021. 

8.Το ύψος των επενδύσεων σε πάγια περιουσιακά στοιχεία και επενδυτικά ακίνητα που πραγματοποιήθηκαν από τον Όμιλο και τη Μητρική Εταιρία κατά τη χρήση του 2021 ανήλθε στο ποσό των 
1.784 χιλ. ευρώ (2020: 1.585 χιλ. ευρώ) και 441 χιλ. ευρώ (2020: 267 χιλ. ευρώ) αντίστοιχα. 

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 τη διάρκεια της χρήσης 2021. 

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

11.α. Οι εταιρίες «ELGEKA FERFELIS S.R.L.» και «EFB L.T.D.» έχουν αιτηθεί προς τις τοπικές αρχές την υπαγωγή τους σε διαδικασία εκκαθάρισης. Η εκκαθάριση δεν είχε ολοκληρωθεί μέχρι την 31η 
Δεκεμβρίου 2021. Τα μεγέθη τους είναι επουσιώδη για τον Όμιλο. 
β. Την 29η Ιουνίου 2021, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της θυγατρικής κατά 100% εταιρίας «ΕΛΓ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού της 
κεφαλαίου κατά το ποσό των 1.200 χιλ. ευρώ με την καταβολή μετρητών και την έκδοση 1.200.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ένα ευρώ (1,00 €) η κάθε μία καθώς και 
την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της. Η εν λόγω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της «ΕΛΓ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» καλύφθηκε πλήρως από την «ΕΛΓΕΚΑ 
Α.Ε.». Κατόπιν των ανωτέρω, το νέο μετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής εταιρίας «ΕΛΓ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 1.225 χιλ. ευρώ διαιρούμενο σε 
1.225.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ένα ευρώ (1,00 €) η κάθε μία, ενώ το συνολικό ποσοστό συμμετοχής της «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» στην  «ΕΛΓ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
Α.Ε» παραμένει 100%. 
γ. Την 30η Ιουνίου 2021, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της θυγατρικής εταιρίας «ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε. Αποθηκεύσεις - Μεταφορές - Συσκευασίες» αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού της 
κεφαλαίου κατά το ποσό των 2.400 χιλ. ευρώ με την καταβολή μετρητών και την έκδοση 3.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ογδόντα λεπτά του ευρώ (0,80 €) η κάθε 
μία καθώς και την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της. Η εν λόγω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της «ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε. Αποθηκεύσεις - Μεταφορές - Συσκευασίες» καλύφθηκε από 
τους κύριους μετόχους της, «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» και «ΕΛΓ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» κατά το ποσοστό συμμετοχής τους σε αυτήν, ήτοι 50,76% και 49,23% αντίστοιχα, και κατά το 
υπόλοιπο 0,01% από τον τρίτο μέτοχο αυτής. Κατόπιν των ανωτέρω, το νέο μετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής εταιρίας «ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε. Αποθηκεύσεις - Μεταφορές - Συσκευασίες» ανέρχεται 
συνολικά στο ποσό των 15.400 χιλ. ευρώ διαιρούμενο σε 19.250.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ογδόντα λεπτά του ευρώ (0,80 €) η κάθε μία, ενώ το συνολικό ποσοστό 
συμμετοχής της «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» στην «ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε.» παραμένει σε 99,99%, ήτοι ποσοστό 50,76% άμεσα και 49,23% έμμεσα μέσω της «ΕΛΓ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.». 
δ. Η «SC GATEDOOR HOLDINGS COM S.R.L.» με σχετική απόφαση του Δικαστηρίου του Βουκουρεστίου στις 29.10.2021 διασπάστηκε σε τέσσερις (4) νεοσύστατες εταιρίες, στις οποίες 
μεταβιβάστηκε το σύνολο της περιουσιακής της κατάστασης. Οι εταιρίες είναι οι εξής: «GATEDOOR WEALTH CREATION S.R.L.», «GATE MAX S.R.L.», «GATEDOOR IMOBILIARE S.R.L.» & 
«GATEDOOR UNLIMITED S.R.L.». Το αντικείμενο των τριών (3) πρώτων εταιριών είναι η ενοικίαση και υπεκμίσθωση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων (εκμετάλλευση ακινήτων), ενώ το 
αντικείμενο της «GATEDOOR UNLIMITED» είναι οι επενδύσεις μέσω συμμετοχών σε εταιρίες. Η τελευταία έχει στην κατοχή της τις μετοχές της «GREC-ROM BUSINESS GROUP S.R.L.». Το 
ποσοστό συμμετοχής του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ και στις τέσσερις (4) εταιρίες είναι ταυτόσημο με αυτό που είχε στην αρχική εταιρία «SC GATEDOOR HOLDINGS COM SRL», ήτοι 50,01% (19,32% 
άμεσα μέσω της «ELGEKA CYPRUS LTD» και 61,38% μέσω της «GATEDOOR  HOLDINGS LTD», στην οποία ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ συμμετέχει με ποσοστό 50% μέσω της «ELGEKA CYPRUS 
LTD»). Οι εταιρίες έχουν ως ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητάς τους την 01.12.2021. Το εν λόγω γεγονός δεν είχε κάποια επίδραση στην Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης και στην 
Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος του Ομίλου. 
Πέραν των ανωτέρω, δεν υπήρχαν άλλες μεταβολές ούτε υπήρχαν εταιρίες που δεν περιλαμβάνονται στις Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021. 
Τα ως άνω εταιρικά γεγονότα παρατίθενται στη Σημείωση 1 των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.  

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

α) Πωλήσεις - Έσοδα 4.642 2.157 

β) Αγορές - Έξοδα 1.569 4.693 

γ) Απαιτήσεις 3.470 1.256 

δ) Υποχρεώσεις 7.820 8.803 

ε) Συναλλαγές & αμοιβές διευθυντικών στελεχών & μελών της διοίκησης 547 487 

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

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

   

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 

(01.01-31.12.2021) 
ΕΤΑΙΡΙΑ 

(01.01-31.12.2021) 

Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής θυγατρικών εταιριών εξωτερικού (264) - 

Αναλογιστικά κέρδη / (ζημίες)  20 21 

Συμμετοχή στα λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημίες) κοινοπραξιών (85) - 

Λοιπά Συνολικά έσοδα/(ζημίες) μετά από φόρους  (329) 21 

   

13.Τα Επενδυτικά ακίνητα του Ομίλου και της Εταιρίας αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους από ανεξάρτητους εκτιμητές. Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021 από την αποτίμηση των Επενδυτικών 
ακινήτων του Ομίλου και της Εταιρίας προέκυψαν κέρδη ύψους 1.693 χιλ. ευρώ και 518 χιλ. ευρώ αντίστοιχα, τα οποία επηρέασαν τ’ αποτελέσματα, ενώ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020 είχαν 
προκύψει κέρδη ύψους 138 χιλ. ευρώ και 444 χιλ. ευρώ για τον Όμιλο και την Εταιρία αντίστοιχα, τα οποία επηρέασαν τ’ αποτελέσματα. 

14.Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» της 11ης Δεκεμβρίου 2020 ενέκρινε την ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 
43.159 χιλ. ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μίας κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Εταιρίας από 1,60 ευρώ σε 0,24 ευρώ και με την ισόποση διαγραφή (συμψηφισμό) 
σωρευμένων λογιστικών ζημιών προηγούμενων χρήσεων, ήτοι ποσού 43.159 χιλ. ευρώ. Επίσης, από την ίδια Γενική Συνέλευση εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας μέχρι 
του ποσού των 6.855 χιλ. ευρώ με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, και η έκδοση έως 
είκοσι οκτώ εκατομμυρίων πεντακοσίων εξήντα μίας χιλιάδων εβδομήντα επτά (28.561.077) νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,24 ευρώ η κάθε μία, σε 
αναλογία εννέα (9) νέες μετοχές για κάθε δέκα (10) παλαιές μετοχές. Κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης της ως άνω Γενικής Συνέλευσης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας προκειμένου 
να ορίσει την τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο με σχετική απόφασή του στις 23.06.2021 όρισε την τιμή διάθεσης σε 0,38 ευρώ ανά Νέα Μετοχή. Η εν λόγω αύξηση 
μετοχικού κεφαλαίου ολοκληρώθηκε με επιτυχία και καλύφθηκε πλήρως με την άντληση κεφαλαίων συνολικού ποσού 10.853 χιλ. ευρώ, μέσω της άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και του 
δικαιώματος προεγγραφής από τους παλαιούς μετόχους και όσους απέκτησαν τα δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσης και εφόσον άσκησαν πλήρως τα δικαιώματα 
προτίμησής τους. Κατόπιν των ανωτέρω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά 6.855 χιλ. ευρώ με την έκδοση 28.561.077 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, 
ονομαστικής αξίας 0,24 ευρώ η κάθε μία, ενώ ποσό 3.999 χιλ. ευρώ ενσωματώθηκε στον λογαριασμό «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο της 
Εταιρίας ανέρχεται σε 14.471 χιλ. ευρώ και διαιρείται σε 60.295.607 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 0,24 η κάθε μία. Κατά την 31.12.2021, εκ των αντληθέντων 
από την Εταιρία συνολικών κεφαλαίων, ύψους 10.853 χιλ. ευρώ, από τα  οποία αφαιρέθηκαν οι δαπάνες της έκδοσης ποσού 180 χιλ. ευρώ, τα αδιάθετα κεφάλαια ανέρχονται στο ποσό των 3.255 
χιλ. ευρώ. 

15. Η Διοίκηση του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ στο πλαίσιο της διαδικασίας κατάρτισης του Ενημερωτικού Δελτίου για την Αύξηση του  Μετοχικού Κεφαλαίου της Μητρικής εταιρίας προέβη σε επανεξέταση της 
υπεραξίας που προέρχεται από τη θυγατρική της εταιρία «ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε.». Στον νέο έλεγχο απομείωσης, ο οποίος αφορά παρελθούσες χρήσεις, υιοθετήθηκε ένα πιο συντηρητικό σενάριο των 
βασικών παραδοχών, με συνέπεια να προκύψει ανάγκη περαιτέρω απομείωσης της υπεραξίας που κατέχει ο Όμιλος κατά 2.443 χιλ. ευρώ.  
Επίσης, στα συγκριτικά μεγέθη της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης του Ομίλου και της Εταιρίας της 31/12/2020 πραγματοποιήθηκε αναπροσαρμογή κονδυλίων προκειμένου να είναι 
συγκρίσιμα με τα μεγέθη της φετινής χρήσης. Ειδικότερα, οι λογαριασμοί «Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις» και «Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις» μειώθηκαν ισόποσα κατά το 
ποσό 1.391 χιλ. ευρώ λόγω συμψηφισμού απαίτησης και υποχρέωσης, οι οποίες διακανονίζονται κατά αυτόν τον τρόπο (συμψηφιστικά).  
Τέλος, με βάση απόφαση της Επιτροπής Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRIC) σχετικά με το Δ.Λ.Π. 19, οι εταιρίες, υλοποιώντας το πρόγραμμα 
καθορισμένων παροχών, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3198/1955, κατανέμουν τις παροχές εξόδου του προσωπικού από την υπηρεσία κατ’ έτος παροχής υπηρεσιών 
των εργαζομένων, κατά την περίοδο των 16 τελευταίων ετών προ της εξόδου αυτών από την υπηρεσία, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις θεμελίωσης για λήψη πλήρους σύνταξης. Η περίοδος αυτή 
αποτελεί την εύλογη βάση σχηματισμού της σχετικής πρόβλεψης, καθώς πέραν της περιόδου αυτής δεν προσαυξάνονται ουσιωδώς οι παροχές συνταξιοδότησής τους. Η Απόφαση της 
Επιτροπής αξιολογείται ως Μεταβολή Λογιστικής Πολιτικής σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 19-22 του Δ.Λ.Π. 8. Η μεταβολή λογιστικής πολιτικής εφαρμόζεται αναδρομικά από 1/1/2020, με 
ανάλογη προσαρμογή του υπολοίπου έναρξης κάθε επηρεαζόμενου στοιχείου των Ιδίων Κεφαλαίων για την παλαιότερη από τις παρουσιαζόμενες περιόδους και των άλλων συγκριτικών ποσών 
για κάθε προγενέστερη περίοδο που παρουσιάζεται ως η νέα λογιστική πολιτική να ήταν ανέκαθεν σε χρήση. 
Τα ως άνω γεγονότα και η επίπτωσή τους στις δημοσιευθείσες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του 2020 παρατίθενται αναλυτικά στη Σημείωση 2 των δημοσιευμένων Χρηματοοικονομικών 
Καταστάσεων. 

16.Εκτός από το γεγονός της πολεμικής σύρραξης στην Ουκρανία και των αυξήσεων στις τιμές μίας σειράς βασικών προϊόντων και υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων της ενέργειας και των καυσίμων, 
επί των οποίων γίνεται αναφορά στην Σημείωση 47 των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, δεν υπήρξε άλλο γεγονός μεταγενέστερο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της 31ης 
Δεκεμβρίου 2021 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 Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. 


