Π. Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΡΙΘΜ. ΓΕΜΗ 000273601000
22ο χιλ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας 14565, Αγ. Στέφανος Αττικής
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
από 1 Ιανουαρίου 2016 έως 31 Δεκεμβρίου 2016
Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Π.Γ ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ και του ΟΜΙΛΟΥ Π.Γ ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ . Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της
Εταιρείας, όπου αναρτούνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.

Αρμόδια Υπηρεσία-Νομαρχία: Αθηνών
Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας: www.nikas.gr
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: 1. Στέργιος Νέζης, Πρόεδρος ΔΣ, Μη Εκτελεστικό Μέλος, 2. Αγγελική Οικονόμου, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος, 3. Γεώργιος Γιατράκος, Εντεταλμένος Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος,, 4. Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος, 5. Στυλιανός Αργυρός, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος, 6. Αλέξανδρος
Βουσβούνης, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος, 7. Μιχαήλ Μαδιανός, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο: 27 Απριλίου 2017
Ορκωτός ελεγκτής : Μιχαλάτος Κωνσταντίνος του Ιωάννη (Αρ.Μ. ΣΟΕΛ 17701)
Ελεγκτική εταιρία : PRICEWATERHOUSECOOPERS Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία
Τύπος έκθεσης επισκόπησης ελεγκτών: Με σύμφωνη γνώμη - Θέμα έμφασης
1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ποσά εκφρασμένα σε €)
ΕΤΑΙΡΙΚΑ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
31 Δεκεμβρίου 2016

31 Δεκεμβρίου 2015

31 Δεκεμβρίου 2016

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
31 Δεκεμβρίου 2015

ΕΤΑΙΡΙΚΑ

1 Ιαν - 31 Ιανουαρίου 2016

1 Ιαν - 31 Ιανουαρίου 2015

1 Ιαν - 31 Ιανουαρίου 2016

1 Ιαν - 31 Ιανουαρίου 2015

43.685.894

48.927.163

41.801.683

45.419.735

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία

8.586.336

26.863.024

5.009.080

22.761.637

Επενδύσεις σε ακίνητα

2.400.000

2.400.000

2.400.000

2.400.000

130.076

147.388

130.076

147.344

Μικτά κέρδη/(ζημιές)

12.330.370

12.739.429

11.490.327

11.806.463

2.011.946

795

2.940.601

929.451

Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και
επενδυτικών αποτελεσμάτων

(2.797.123)

(17.502.051)

(2.564.232)

(12.693.638)

Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων

(7.551.223)

(22.680.934)

(7.027.167)

(18.216.395)

Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους (Α)

(2.460.006)

(23.478.116)

(5.023.290)

(19.116.395)

(1.981.282)

(22.776.671)

(478.724)

(701.445)

Άυλα περιουσιακα στοιχεία
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

3.367.310

2.843.326

3.159.904

2.665.610

13.148.539

17.074.652

15.789.480

19.802.428

1.959.871

1.254.309

1.714.810

1.116.311

31.604.079

50.583.493

31.143.952

49.822.781

12.138.797

12.138.797

12.138.797

12.138.797

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων

(63.822.175)

(61.753.627)

(66.170.280)

(61.059.724)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων μετόχων μητρικής (α)

(51.683.378)

(49.614.830)

(54.031.483)

(48.920.927)

(2.869.914)

(2.391.190)

-

-

(54.553.292)

(52.006.020)

(54.031.483)

(48.920.927)

-

-

0

-

2.469.089

5.985.251

722.956

1.127.529

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

67.560.870

79.446.084

56.101.259

68.891.529

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)

16.127.413
86.157.372

17.158.178
102.589.513

28.351.221
85.175.436

28.724.651
98.743.709

31.604.079

50.583.493

31.143.952

49.822.781

Αποθέματα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Kύκλος εργασιών

Μέτοχοι Μητρικής
Μη ελέγχουσες συμμετοχές

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο

Μη ελέγχουσες συμμετοχές (β)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β)
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)

1.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €)
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
31 Δεκεμβρίου 2016

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1/1/2016 και 1/1/2015
αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους
Διανομή μερίσματος
Έξοδα αυξήσης Μετοχικού Κεφαλαίου
Αναλογιστικά κέρδη/(ζημιές) μετά από αναβαλλόμενους φόρους
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31/12/2016 και 31/12/2015
αντίστοιχα)

31 Δεκεμβρίου 2015

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)
Μέτοχοι Μητρικής
Μη ελέγχουσες συμμετοχές

Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών
αποσβέσεων

(1,13)

(0,25)

(0,94)

(552.551)

(14.674.833)

(860.233)

(10.616.638)

% Συμμετοχής

Ανέλεγκτες Φορολογικές χρήσεις

(28.525.625)

(48.920.927)

(29.802.260)

Επωνυμία εταιρίας

(23.478.116)
(2.274)

(5.023.290)
(30.000)
(57.265)

(19.116.395)
(2.274)

1. Μητρική Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ

Ελλάδα

2. ΔΟΜΟΚΟΣ Α.Ε.

Ελλάδα

Ολική

70,00%

2010 - 2016

3. ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Β.Ε.

Ελλάδα

Ολική

55,00%

2010 & 2016

4. NIKAS GROUP LIMITED

Κύπρος

Ολική

100,00%

2008 - 2016

(54.553.291)

(52.006.018)

(54.031.483)

(48.920.927)

5. NIKAS SKOPJE LTD.

Π.Γ.Δ.Μ

Ολική

98,45%

2007 - 2016

Βουλγαρία

Ολική

Άμεση

Έμμεση
2010 & 2016

100,00%

2006 - 2016

Ο βασικός μέτοχος της Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. είναι η GCI FOOD ENTERPRISE LTD με ποσοστό συμμετοχής 67,48%, η οποία κατέχει 13.651.497 μετοχές και είναι θυγατρική του Ομίλου GLOBAL CAPITAL
INVESTORS (II) L.P.
ΕΤΑΙΡΙΚΑ

1 Ιαν - 31 Ιανουαρίου 2015

1 Ιαν - 31 Ιανουαρίου 2016

1 Ιαν - 31 Ιανουαρίου 2015

2. Οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν είναι σύμφωνες με τις αρχές για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων και έχουν εφαρμοσθεί με συνέπεια σε όλες τις χρήσεις που παρουσιάζονται εκτός
όπου αναφέρεται διαφορετικά.
3. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της Εταιρείας και των
θυγατρικών της.

(7.551.223)

(22.680.934)

(7.027.168)

(18.216.394)
4. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου (31/12/2016) ήταν 297 για την Εταιρεία και 308 για τον Όμιλο. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της
προηγούμενης αντίστοιχης περιόδου (31/12/2015) ήταν 310 και 320, για την Εταιρεία και τον Όμιλο αντίστοιχα.

1.478.639

(564.416)

1.478.639

261.367

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Αποσβέσεις παγίων στοιχείων

5.232.011
2.244.572

5.172.153
14.319.078
2.827.218

4.921.937
1.703.998

5.529.560
10.521.078
2.077.000

Ζημιές/(Κέρδη) από πώληση παγίων στοιχείων

(357.389)

5.298

(338.479)

(8.238)

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων

(58.212)

(73.458)

(58.212)

(73.458)

Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες
πριν από μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης

988.398

(995.062)

680.715

90.915

Μείωση/(αύξηση) αποθεμάτων

(482.985)

1.237.008

(453.294)

437.084

Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων

1.859.436

426.562

2.066.568

(592.998)

(1.390.749)

(377.488)

(1.522.240)

816.583

Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες

974.100

291.020

771.749

751.584

Καταβλημένοι φόροι

(24.249)

(17.362)

-

-

Σύνολο καθαρών εισροών/(εκροών) από λειτουργικές
δραστηριότητες(α)

949.851

273.658

771.749

751.584

Πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων

(626.952)
16.936

(480.441)
32.271

(612.631)
16.936

(301.935)
26.271

Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

(610.016)

(448.170)

(595.695)

(275.664)

1.201.747
(11.226)
(870.113)

3.338.515
(2.582.517)
(1.100.931)

1.201.747
(838.408)

2.512.915
(2.425.297)
(1.003.846)

320.408

(344.933)

363.339

(916.228)

Επενδυτικές δραστηριότητες

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

(701.445)

(0,10)

Χώρα εγκατάστασης

Αύξηση/(μείωση) προβλέψεων

Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
(γ)
Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
χρήσης (α)+(β)+(γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου

(22.776.671)

(478.724)

1. Στοιχεία αναφορικά με τις εταιρίες στις οποίες συμμετέχει ο Όμιλος αναφέρονται στη συνέχεια:

Πλέον/μείον προσαρμογές για:

Τόκοι πληρωθέντες

(1.981.282)

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες :

31 Δεκεμβρίου 2015

Λειτουργικές δραστηριότητες

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων

(19.116.395)

(2.460.006)
(30.000)
(57.265)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων

-

(5.023.290)

(52.006.019)

1 Ιαν - 31 Ιανουαρίου 2016

(Μείωση)/Αυξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)

-

(23.478.116)

Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)

6. NIKAS BULGARIA EAD

Απομείωση περιουσιακών στοιχείων

-

(2.460.006)

ΕΤΑΙΡΙΚΑ
31 Δεκεμβρίου 2016

1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €) - έμμεση μέθοδος

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)

-

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)

660.243

(519.445)

539.393

(440.308)

721.438

1.240.883

648.635

1.088.943

1.381.680

721.438

1.188.028

648.635

5. Σύμφωνα με την από 15 Ιουνίου 2010 Σύμβαση κάλυψης του Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους ευρώ 35.850.000, έχουν δοθεί οι εξής εξασφαλίσεις: A. Σύσταση ενεχύρου Α’ τάξεως υπέρ του
Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, για λογαριασμό των Ομολογιούχων επί του συνόλου των μετοχών κυριότητος της Εταιρείας των θυγατρικών (α) ΔΟΜΟΚΟΣ Α.Ε., (β) ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και (γ)
NIKAS GROUP Limited (NIKAS CYPRUS). B. Εμπορικές απαιτήσεις της Εταιρείας από τις θυγατρικές της εταιρείες NIKAS BULGARIA EAD, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και NIKAS SCOP DOO συνολικού ύψους ευρώ 7.092.117,31. Γ. Υποθήκες επί ακινήτων της Εταιρείας με αναπόσβεστο υπόλοιπο στα βιβλία της Εταιρείας την 31/12/2016 ευρώ
4.419.559.
6. Σύμφωνα με τη από 19/10/2012 τροποποιημένη Σύμβαση Κάλυψης Κοινού Ομολογιακού δανείου ύψους 35.850.000 ευρώ μεταξύ των αρνητικών υποχρεώσεων της Εταιρείας είναι και η τήρηση τριών
συγκεκριμένων περιοριστικών χρηματοοικονομικών όρων, όπως αυτοί περιγράφονται παρακάτω: • Ο λόγος του Συνολικού Καθαρού Δανεισμού προς το Λειτουργικό EBITDA • Ο λόγος του Λειτουργικού
EBITDA προς τους Καθαρούς Χρεωστικούς Τόκους • Ο Συνολικός Δανεισμός. Η Εταιρεία βάσει των οικονομικών καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου 2015, δεν πληρούσε συγκεκριμένους περιοριστικούς
χρηματοοικονομικούς όρους οι οποίοι αφορούν το Κοινό Ομολογιακό Δάνειο και κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού η Εταιρεία δεν είχε λάβει εγγράφως από τους Ομολογιούχους την παραίτηση άσκησης
δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μη τήρηση των ανωτέρω όρων. Επίσης έως την 31 ΔεκεμεβρΙου 2016 η Εταιρεία δεν κατέβαλε δεδουλευμένους τόκους ύψους περίπου ευρώ 6,2 εκ. καθώς και κεφάλαιο
48,85 εκ. όπως όφειλε. Το αποτέλεσμα των προαναφερόμενων γεγονότων έχει οδηγήσει στην ταξινόμηση του Κοινού Ομολογιακού Δάνειου ευρώ 24,6 εκ. και των Μετατρέψιμων Ομολογιακών Δανείων ευρώ
13,7 εκ. στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, όπως ορίζει το Δ.Λ.Π. 1.

7. Κατά την περίοδο που έληξε τη 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία και ο Όμιλος πραγματοποίησαν ζημιές ύψους €5,0 εκ. και €2,5 εκ. αντίστοιχα, ενώ κατά την 31 Δεκεμβρίου 2016 οι βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις της Εταιρείας και του Ομίλου υπερέβαιναν το κυκλοφορούν ενεργητικό τους κατά €63,8 εκ. και €65,2 εκ. αντίστοιχα. Επιπλέον, κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία η καθαρή θέση τόσο της
Εταιρείας όσο και του Ομίλου έχει καταστεί αρνητική κατά €54,0 εκ. και €55,6 εκ. αντίστοιχα. Οι συνθήκες αυτές, υποδηλώνουν ουσιαστική αβεβαιότητα που ενδεχομένως δημιουργεί σημαντική αμφιβολία
σχετικά με τη δυνατότητα της Εταιρείας και του Ομίλου να συνεχίσουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Η Διοίκηση εκτιμά ότι η κατάρτιση των οικονομικών αυτών καταστάσεων στη βάση της
συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ορθή, καθώς την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2016, όπως ανακοίνωσε η Εταιρεία με δελτίο τύπου την 2/1/2017, υπεγράφη σύμβαση αναδιάρθρωσης των δανειακών
υποχρεώσεων της Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ και των θυγατρικών εταιρειών της, με το σύνολο των δανειστριών τραπεζών (σε συνέχεια συμφωνίας που είχε υπογραφεί στις 17 Φεβρουαρίου 2016), ήτοι των Eurobank,
Alpha και Attica. Κομβικής σημασίας είναι το γεγονός ότι στη υπογραφή της σύμβασης συμμετείχε η εταιρεία Chipita AE μέσω θυγατρικής της.
8. Σε επίπεδο Εταιρείας τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων της χρήσης 2016 ανήλθαν σε ζημιά 0,86 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιάς 10,6 εκατ. ευρώ της
προηγούμενης χρήσης 2015. Σε επίπεδο Ομίλου τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων της χρήσης 2016 ανήλθαν σε ζημιά 0,55 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιάς 14,7
εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης 2015. Σε επίπεδο Εταιρείας η μεγάλη μείωση οφείλεται κυρίως : α) το 2015 η Εταιρεία προέβει σε απόμειωση περιουσιακών στοιχείων και επενδύσεων σε ακίνητα ευρώ
10,5 εκατ. ενώ το 2016 το αντίστοιχο ποσό της απομείωσης ήταν μηδενικό, β) στο ότι η Εταιρεία το 2015 είχε προβεί σε πρόβλεψη για απομειώση απαιτήσεων από θυγατρικές ευρώ 228 χιλ. ενώ το 2016 η
αντίστοιχη πρόβλεψη ήταν μηδενική και γ) στο ότι το 2016 είχε επενδυτικά αποτελέσματα (έσοδα) ευρώ 0,5 εκατ. ενώ το 2015 το αντίστοιχο ποσό ήταν σχεδόν μηδενικό. Σε επίπεδο Ομίλου το 2016 τα λοιπά
έξοδα ανήλθαν σε ευρώ 1,3 εκατ. έναντι ευρώ 15,3 εκατ. το 2015. Η μεγάλη μείωση αυτή οφείλεται κυρίοως στους λόγους που προαναφέρονται στην Εταιρεία καθώς επίσης και στην επιπλεόν απόμειωση
περιουσιακών στοιχείων και επενδύσεων σε ακίνητα που έγινε στις άλλες εταιρείες του Όμιλου το 2015 ευρώ 3,8 εκατ. Επίσης ότι η Εταιρεία και ο Όμιλος το 2016 παρουσίασε μείωση και στα έξοδα διάθεσης
και διοίκησης σε σχέση με το 2015.
9. Oι πάσης φύσεως συναλλαγές (εισροές και εκροές) σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας χρήσης καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρίας και του ομίλου στη λήξη της
τρέχουσας χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 24, έχουν ως εξής:
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

1.01 - 31.12.2016

ΕΤΑΙΡΙΚΑ

1.01 - 31.12.2015

1.01 - 31.12.2016

1.01 - 31.12.2015

i) Σύνολο εκροών

-

-

120.041

867.755

ii) Σύνολο εισροών

-

-

1.553.818

2.025.203

iii) Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη

-

-

4.292.455

4.358.847

iv) Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη

-

-

5.805.121

6.001.848

657.155

666.155

642.155

666.155

-

-

-

19.536

v) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών & μελών
της διοίκησης
vi) Κέρδη /(Ζημιές) από πώληση παγίων
Άγιος Στέφανος, 27 Απριλίου 2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Δ.Σ.

ΣΤΕΡΓΙΟΣ Γ. ΝΕΖΗΣ
ΑΔΤ. ΑΕ 001868

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΩΑΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΑΔΤ. ΑΒ 605514

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΜΙΛΟΥ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΠΟΣΤ. ΝΤΟΥΣΙΑ

ΗΛΙΑΣ ΑΘΑΝ. ΞΗΝΤΑΒΕΛΟΝΗΣ

ΑΔΤ. ΑΗ 111814 / ΤΑΞΗ ΑΔΕΙΑΣ Α΄0004657

ΑΔΤ. Σ 637348 / ΤΑΞΗ ΑΔΕΙΑΣ Α΄0027884

