Π. Γ. ΝΗΚΑ Α.Β.Δ.Δ.
ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ Γ. ΝΗΚΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ
ΑΡΗΘΜ. ΓΔΜΖ 000273601000
22ν ρηι. Δ.Ο. Αζελώλ-Λακίαο 14565, Αγ. ηέθαλνο Αηηηθήο
ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΠΔΡΗΟΓΟΤ
από 1 Ιανουαρίου 2015 έωρ 31 Μαρτίου 2015

Σύμθωνα με ηην Απόθαζη 4/507/28.04.2009 ηος Γιοικηηικού Σςμβοςλίος ηηρ Δπιηποπήρ Κεθαλαιαγοπάρ
Τα παπακάηω ζηοισεία και πληποθοπίερ πος πποκύπηοςν από ηην ενδιάμεζη ζςνοπηική σπημαηοοικονομική πληποθόπηζη, ζηοσεύοςν ζε μία γενική ενημέπωζη για ηην οικονομική καηάζηαζη και ηα αποηελέζμαηα ηηρ Π.Γ ΝΙΚΑΣ ΑΒΔΔ και ηος ΟΜΙΛΟΥ Π.Γ ΝΙΚΑΣ ΑΒΔΔ . Σςνιζηούμε επομένωρ ζηον αναγνώζηη, ππιν πποβεί ζε οποιαδήποηε είδοςρ επενδςηική επιλογή ή άλλη ζςναλλαγή με ηον εκδόηη, να αναηπέξει
ζηη διεύθςνζη διαδικηύος ηηρ Δηαιπείαρ, όπος αναπηάηαι η ενδιάμεζη ζςνοπηική σπημαηοοικονομική πληποθόπηζη καθώρ και η έκθεζη επιζκόπηζηρ ηος οπκωηού ελεγκηή λογιζηή όποηε αςηή απαιηείηαι.

Αξκόδηα Τπεξεζία-Ννκαξρία: Αζελώλ
Γηεύζπλζε δηαδηθηύνπ Δηαηξίαο: www.nikas.gr
ύλζεζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ: 1. ηέξγηνο Νέδεο, Πξόεδξνο Γ, Με Δθηειεζηηθό Μέινο, 2. Αγγειηθή Οηθνλόκνπ, Αληηπξόεδξνο & Γηεπζύλσλ ύκβνπινο, Δθηειεζηηθό Μέινο, 3. Γεώξγηνο Γηαηξάθνο, Δληεηαικέλνο ύκβνπινο, Δθηειεζηηθό Μέινο, 4. Άγγεινο Πιαθόπεηαο, Με Δθηειεζηηθό Μέινο, 5. ππξίδσλ Θενδσξόπνπινο, Με Δθηειεζηηθό Μέινο, 6. ηπιηαλόο Αξγπξόο,
Αλεμάξηεην, Με Δθηειεζηηθό Μέινο, 7. Αιέμαλδξνο Βνπζβνύλεο, Αλεμάξηεην, Με Δθηειεζηηθό Μέινο, 8. Μηραήι Μαδηαλόο, Με Δθηειεζηηθό Μέινο, 9. Κσλζηαληίλνο Βνπζβνύλεο, Με Δθηειεζηηθό Μέινο.
Ζκεξνκελία έγθξηζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην: 25 Μαίνπ 2015
Οξθσηόο ειεγθηήο : Μηραιάηνο Κσλζηαληίλνο ηνπ Ησάλλε (Αξ.Μ. ΟΔΛ 17701)
Διεγθηηθή εηαηξία : PRICEWATERHOUSECOOPERS Αλώλπκε Διεγθηηθή Δηαηξία
Σύπνο έθζεζεο επηζθόπεζεο ειεγθηώλ: Με ζύκθσλε γλώκε - Θέκα έκθαζεο
1.1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ (Πνζά εθθξαζκέλα ζε €)

1.2. ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΟΤ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ (πνζά εθθξαζκέλα ζε €)
ΔΣΑΗΡΗΚΑ

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΑ
31 Μαξηίνπ 2015

31 Γεθεκβξίνπ 2014

31 Μαξηίνπ 2015

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΑ
31 Γεθεκβξίνπ 2014

ΔΣΑΗΡΗΚΑ

1 Ηαλ - 31 Μαξηίνπ 2015

1 Ηαλ - 31 Μαξηίνπ 2014

1 Ηαλ - 31 Μαξηίνπ 2015

1 Ηαλ - 31 Μαξηίνπ 2014

12.657.004

13.058.981

11.454.777

11.955.257

3.160.658

3.826.290

2.899.891

3.412.324

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ

Ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία

Kύθινο εξγαζηώλ

45.326.343

45.875.344

36.983.978

37.408.246

195.121

214.494

195.011

214.910

Μηθηά θέξδε/(δεκηέο)

400

400

929.056

929.056

Κέξδε/(δεκηέο) πξν θόξωλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη
επελδπηηθώλ απνηειεζκάηωλ

(1.172.867)

(596.199)

(690.978)

(951.372)

3.709.303

3.901.334

2.661.517

2.923.694

Κέξδε/(δεκηέο) πξν θόξωλ

(2.421.164)

(1.792.379)

(2.271.718)

(1.939.210)

18.383.568

17.645.418

20.966.056

19.288.298

Κέξδε/(δεκηέο) κεηά από θόξνπο (Α)

(3.330.270)

(1.373.568)

(3.171.718)

(1.360.053)

1.647.621

2.126.414

1.458.666

1.946.146

(3.115.757)

(1.298.220)

(3.171.718)

(1.360.053)

69.262.356

69.763.404

63.194.284

62.710.350

(214.513)

(75.348)

-

-

12.138.797

12.138.797

12.138.797

12.138.797

-

-

-

-

Λνηπά ζηνηρεία ηδίσλ θεθαιαίσλ

(42.090.435)

(38.974.678)

(45.112.774)

(41.941.057)

(3.330.270)

(1.373.568)

(3.171.718)

(1.360.053)

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ κεηόρσλ κεηξηθήο (α)

(29.951.638)

(26.835.882)

(32.973.978)

(29.802.260)

(3.115.757)

(1.298.220)

-

-

(1.904.257)

(1.689.744)

-

-

(214.513)

(75.348)

-

-

(31.855.895)

(28.525.625)

(32.973.978)

(29.802.260)

(0,15)

(0,06)

(0,16)

(0,07)

(0)

-

0

-

Κέξδε/(δεκηέο) πξν θόξωλ, ρξεκαηνδνηηθώλ,
επελδπηηθώλ απνηειεζκάηωλ θαη ζπλνιηθώλ
απνζβέζεωλ θαη εθηάθηωλ απνηειεζκάηωλ

(448.658)

168.934

(160.476)

118.277

6.251.602

6.254.068

1.211.256

1.214.621

Κέξδε/(δεκηέο) πξν θόξωλ, ρξεκαηνδνηηθώλ,
επελδπηηθώλ απνηειεζκάηωλ θαη ζπλνιηθώλ
απνζβέζεωλ

(448.658)

168.934

(160.476)

(391.723)

Βξαρππξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο

76.595.876

75.165.416

66.849.582

66.076.440

Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

18.270.773

16.869.545

28.107.424

25.221.550

101.118.251

98.289.029

96.168.262

92.512.611

69.262.356

69.763.404

63.194.284

62.710.350

Άπια πεξηνπζηαθα ζηνηρεία
Λνηπά κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Απνζέκαηα
Απαηηήζεηο από πειάηεο
Λνηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ

Μέηοσοι Μηηπικήρ
Μη ελέγσοςζερ ζςμμεηοσέρ

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ
Μεηνρηθό θεθάιαην

Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο (β)
ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ (γ)=(α)+(β)
Μαθξνπξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο

Πξνβιέςεηο/Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

ύλνιν ππνρξεώζεσλ (δ)
ΤΝΟΛΟ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (γ)+(δ)

1.3. ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ (Πνζά εθθξαζκέλα ζε €)

πγθεληξωηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Α)+(Β)
Μέηοσοι Μηηπικήρ
Μη ελέγσοςζερ ζςμμεηοσέρ
Κέξδε/(δεκηέο) κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή - βαζηθά (ζε €)

Πξόζζεηα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο :

1. ηνηρεία αλαθνξηθά κε ηηο εηαηξίεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη ν Όκηινο αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα:

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΑ
31 Μαξηίνπ 2015

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Β)

ΔΣΑΗΡΗΚΑ

31 Μαξηίνπ 2014

31 Μαξηίνπ 2015

Υώξα εγθαηάζηαζεο

% πκκεηνρήο

Δπσλπκία εηαηξίαο

31 Μαξηίνπ 2014

Άκεζε

Αλέιεγθηεο Φνξνινγηθέο ρξήζεηο
Έκκεζε

1. Μεηξηθή Π.Γ. ΝΗΚΑ ΑΒΔΔ

Διιάδα

(28.525.625)

(14.554.786)

(29.802.260)

(7.447.950)

2. ΓΟΜΟΚΟ Α.Δ.

Διιάδα

Οιηθή

70,00%

2010 - α' ηξίκελν 2015

(3.330.270)

(1.373.568)

(3.171.718)

(1.360.053)

3. ΑΛΛΑΝΣΗΚΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ Α.Β.Δ.

Διιάδα

Οιηθή

55,00%

2010 & 2014 & α' ηξίκελν 2015

Γηαλνκή κεξίζκαηνο

0

-

-

-

4. NIKAS GROUP LIMITED

Κύπξνο

Οιηθή

100,00%

2008 - α' ηξίκελν 2015

Απνζεκαηηθό κεηαηξέςηκνπ νκνινγηαθνύ δαλείνπ

-

-

-

-

5. NIKAS SKOPJE LTD.

Π.Γ.Γ.Μ

Οιηθή

98,45%

-

-

-

6. NIKAS BULGARIA EAD

Βνπιγαξία

Οιηθή

(15.928.354)

(32.973.978)

(8.808.003)

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ έλαξμεο πεξηόδνπ (1/1/2015 θαη 1/1/2014
αληίζηνηρα)
πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα κεηά από θόξνπο

Αλαινγηζηηθά θέξδε/(δεκηέο) κεηά από αλαβαιιόκελνπο θόξνπο
ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ ιήμεο πεξηόδνπ (31/03/2015 θαη
31/03/2014 αληίζηνηρα)

(31.855.895)

2010 & 2014 & α' ηξίκελν 2015

2007 - α' ηξίκελν 2015
2006 - α' ηξίκελν 2015

100,00%

Ο βαζηθόο κέηνρνο ηεο Π.Γ. ΝΗΚΑ Α.Β.Δ.Δ. είλαη ε GCI FOOD ENTERPRISE LTD κε πνζνζηό ζπκκεηνρήο 67,48%, ε νπνία θαηέρεη 13.651.497 κεηνρέο θαη είλαη ζπγαηξηθή ηνπ Οκίινπ GLOBAL CAPITAL
1.4. ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΔΗΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Πνζά εθθξαζκέλα ζε €) - έκκεζε κέζνδνο
ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΑ
1 Ηαλ - 31 Μαξηίνπ 2015

2. Οη ινγηζηηθέο αξρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη ζύκθσλεο κε ηηο αξρέο γηα ηε ζύληαμε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ θαη έρνπλ εθαξκνζζεί κε ζπλέπεηα ζε όιεο ηηο ρξήζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη εθηόο
όπνπ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά.

ΔΣΑΗΡΗΚΑ

1 Ηαλ - 31 Μαξηίνπ 2014

1 Ηαλ - 31 Μαξηίνπ 2015

1 Ηαλ - 31 Μαξηίνπ 2014

3. Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππό δηαηηεζία δηαθνξέο, θαζώο θαη απνθάζεηο δηθαζηηθώλ ή δηνηθεηηθώλ νξγάλσλ πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ
ζπγαηξηθώλ ηεο.

Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Κέξδε / (δεκίεο) πξν θόξσλ (ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο)
Πιένλ/κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:
Αύμεζε/(κείσζε) πξνβιέςεσλ
Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα
Απνζβέζεηο παγίσλ ζηνηρείσλ
Εεκηέο/(Κέξδε) από πώιεζε παγίσλ ζηνηρείσλ
Απνζβέζεηο επηρνξεγήζεσλ
ύλνιν εηζξνώλ/(εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο
πξηλ από κεηαβνιέο ζην θεθάιαην θίλεζεο

(2.421.164)

(1.792.379)

(2.271.717)

(1.939.210)

31.191
1.252.629

202.070
1.196.180

49.999
1.580.740

590.877
987.838

724.209

765.133

530.502

559.649

(4.431)

(350)

(99)

(350)

(18.365)

(22.474)

(18.365)

(22.474)

176.330

(435.929)

348.179

(128.939)

Μείσζε/(αύμεζε) απνζεκάησλ

217.032

184.339

287.177

545.362

Μείσζε/(αύμεζε) απαηηήζεσλ

(914.518)

(3.820.175)

(1.652.476)

(4.459.592)

(Μείσζε)/Απμεζε ππνρξεώζεσλ (πιελ δαλεηαθώλ)

1.193.102

3.893.140

1.435.873

4.071.546

ύλνιν εηζξνώλ/(εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο

59.686

605.483

(58.364)

333.646

Καηαβιεκέλνη θόξνη

(5.615)

(49.081)

-

(49.081)

54.071

556.402

(58.364)

284.565

(155.837)
4.432

(271.925)
350

(86.335)
100

(260.333)
350

ύλνιν θαζαξώλ εηζξνώλ/(εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο
δξαζηεξηόηεηεο(α)
Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Αγνξά ελζώκαησλ θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ
Δηζπξάμεηο από πσιήζεηο ελζώκαησλ θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ
(Απμεζε)/Μείσζε ζπκκεηνρώλ ζε ζπγαηξηθέο

-

-

(0)

-

(151.405)

(271.575)

(86.235)

(259.983)

118.492

393.715

118.492

393.715

Δμνθιήζεηο δαλείσλ

(50.616)

(563.270)

(0)

(336.062)

Σόθνη πιεξσζέληεο

(397.161)

(568.648)

(376.089)

(481.292)

ύλνιν εηζξνώλ/(εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο
δξαζηεξηόηεηεο (γ)

(329.286)

(738.204)

(257.598)

(423.639)

Καζαξή (κείωζε)/ αύμεζε ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη
ηζνδύλακα ρξήζεο (α)+(β)+(γ)

(426.620)

(453.376)

(402.197)

(399.058)

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο πεξηόδνπ
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ

1.240.883
814.263

768.525
315.148

1.088.943
686.745

569.687
170.629

ύλνιν εηζξνώλ/(εθξνώλ) από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β)

4. Ο αξηζκόο ηνπ απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ ζην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο πεξηόδνπ (31/03/2015) ήηαλ 313 γηα ηελ Δηαηξεία θαη 432 γηα ηνλ Όκηιν. Ο αξηζκόο ηνπ απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ ζην ηέινο
ηεο πξνεγνύκελεο αληίζηνηρεο πεξηόδνπ (31/03/2014) ήηαλ 316 θαη 439, γηα ηελ Δηαηξεία θαη ηνλ Όκηιν αληίζηνηρα.
5. Καηά ηελ πξνεγνύκελε πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 31.03.2014, ζπγθεθξηκέλα θνλδύιηα πνπ αθνξνύλ έμνδα πξνώζεζεο ηα νπνία πξνθύπηνπλ βάζεη ζπκβάζεσλ κε πειάηεο, πνζνύ 750 ρηι. επξώ,
ηαμηλνκήζεθαλ απν ιάζνο ζηα έμνδα δηάζεζεο αληί αθαηξεηηθά ησλ εζόδσλ όπσο νξίδεη ην ΓΛΠ 18 «Έζνδα». Έθηνηε, ε Δηαηξεία πξνέβεη ζε αλαβάζκηζε ησλ ινγηζκηθώλ ζπζηεκάησλ ηεο, πνπ ηεο επέηξεςε
λα εθαξκόζεη νξζόηεξε παξαθνινύζεζε ησλ ελ ιόγσ πξνϋπνινγηζηηθώλ θνλδπιίσλ. Ωο εθ ηνύηνπ ηα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ηεο πεξηόδνπ κε ιήμε ηελ 31.03.2014 έρνπλ αλαπξνζαξκνζηεί ώζηε λα εκθαλίδνπλ
νξζώο ηα πξναλαθεξζέληα θνλδύιηα αθαηξεηηθά ησλ πσιήζεσλ όπσο νξίδεη ην ΓΛΠ 18 «Έζνδα». Ωο απνηέιεζκα ηεο αλαπξνζαξκνγεο ησλ ελ ιόγσ θνλδπιίσλ ν Κύθινο εξγαζηώλ θαζώο θαη ην Μηθηό
θέξδνο ηνπ α' ηξηκήλνπ 2014 εκθαλίδνληαη κεησκέλα θαηά 750 ρηι. επξώ κε αληίζηνηρε κείσζε ησλ Δμόδσλ δηάζεζεο. Σα απνηειέζκαηα εθκεηάιιεπζεο θαζσο θαη ηα απνηέιεζκαηα πξν θόξσλ δελ
δηαθνξνπνηνύληαη.

6. ύκθσλα κε ηελ από 15 Ηνπλίνπ 2010 ύκβαζε θάιπςεο ηνπ Κνηλνύ Οκνινγηαθνύ Γαλείνπ ύςνπο επξώ 35.850.000, έρνπλ δνζεί νη εμήο εμαζθαιίζεηο: A. ύζηαζε ελερύξνπ Α’ ηάμεσο ππέξ ηνπ
Δθπξνζώπνπ ησλ Οκνινγηνύρσλ, γηα ινγαξηαζκό ησλ Οκνινγηνύρσλ επί ηνπ ζπλόινπ ησλ κεηνρώλ θπξηόηεηνο ηεο Δηαηξείαο ησλ ζπγαηξηθώλ (α) ΓΟΜΟΚΟ Α.Δ., (β) ΑΛΛΑΝΣΗΚΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ θαη (γ)
NIKAS GROUP Limited (NIKAS CYPRUS). B. Δκπνξηθέο απαηηήζεηο ηεο Δηαηξείαο από ηηο ζπγαηξηθέο ηεο εηαηξείεο NIKAS BULGARIA EAD, ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΑΛΛΑΝΣΗΚΩΝ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΑΝΩΝΤΜΖ
ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ θαη NIKAS SCOP DOO ζπλνιηθνύ ύςνπο επξώ 7.092.117,31. Γ. Τπνζήθεο επί αθηλήησλ ηεο Δηαηξείαο κε αλαπόζβεζην ππόινηπν ζηα βηβιία ηεο Δηαηξείαο ηελ 31/03/2015 επξώ
33.770.373
7. ύκθσλα κε ηε από 19/10/2012 ηξνπνπνηεκέλε ύκβαζε Κάιπςεο Κνηλνύ Οκνινγηαθνύ δαλείνπ ύςνπο 35.850.000 επξώ κεηαμύ ησλ αξλεηηθώλ ππνρξεώζεσλ ηεο Δηαηξείαο είλαη θαη ε ηήξεζε ηξηώλ
ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνξηζηηθώλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ όξσλ, όπσο απηνί πεξηγξάθνληαη παξαθάησ: • Ο ιόγνο ηνπ πλνιηθνύ Καζαξνύ Γαλεηζκνύ πξνο ην Λεηηνπξγηθό EBITDA • Ο ιόγνο ηνπ Λεηηνπξγηθνύ
EBITDA πξνο ηνπο Καζαξνύο Υξεσζηηθνύο Σόθνπο • Ο πλνιηθόο Γαλεηζκόο. Ζ Δηαηξεία βάζεη ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2014 θαη ηεο 31 Μαξηίνπ 2015, δελ πιεξνύζε
ζπγθεθξηκέλνπο πεξηνξηζηηθνύο ρξεκαηννηθνλνκηθνύο όξνπο νη νπνίνη αθνξνύλ ην Κνηλό Οκνινγηαθό Γάλεην θαη θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνύ ε Δηαηξεία δελ είρε ιάβεη εγγξάθσο από ηνπο
Οκνινγηνύρνπο ηελ παξαίηεζε άζθεζεο δηθαησκάησλ πνπ απνξξένπλ από ηε κε ηήξεζε ησλ αλσηέξσ όξσλ. Δπίζεο έσο ηελ 31 Μαξηίνπ 2015 ε Δηαηξεία δελ θαηέβαιε ηνπο δεδνπιεπκέλνπο ηόθνπο ύςνπο
πεξίπνπ επξώ 2,5 εθ. θαζώο θαη θεθάιαην 1,6 εθ. όπσο όθεηιε. Σν απνηέιεζκα ησλ πξναλαθεξόκελσλ γεγνλόησλ έρεη νδεγήζεη ζηελ ηαμηλόκεζε ηνπ Κνηλνύ Οκνινγηαθνύ Γάλεηνπ επξώ 38,2 εθ. θαη ησλ
Μεηαηξέςηκσλ Οκνινγηαθώλ Γαλείσλ επξώ 12,7 εθ. ζηηο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο, όπσο νξίδεη ην Γ.Λ.Π. 1.
8. ε ζπλέρεηα ηεο από 21/12/2012 απόθαζεο ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηόρσλ θαη ηεο από 23/01/2013 απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο, ηελ 30 Ηαλνπαξίνπ 2013
θαιύθζεθε λέν Μεηαηξέςηκν Οκνινγηαθό Γάλεην ζπλνιηθνύ ύςνπο επξώ 3.000.000 κε ηελ έθδνζε 3.000.000 νκνινγηώλ. Σν Μεηαηξέςηκν Οκνινγηαθό Γάλεην έρεη δηάξθεηα έσο ηελ 30/09/2016, κε ηηκή
κεηαηξνπήο 0,70 επξώ αλά κεηνρή θαηά ηα εηδηθόηεξα νξηδόκελα ζην Πξόγξακκα θαη ζηε ύκβαζε Κάιπςεο. Ο ιόγνο κεηαηξνπήο είλαη 1 νκνινγία γηα 1,428571429 θνηλέο κεηνρέο ηεο Δηαξείαο. θνπό έρεη
ηελ θάιπςε γεληθώλ εηαηξηθώλ αλαγθώλ. Γηνξγαλσηήο, Πιεξεμνύζηνο Καηαβνιώλ θαη Δθπξόζσπνο ησλ Οκνινγηνύρσλ ηνπ ελ ιόγσ Μεηαηξέςηκνπ Οκνινγηαθνύ Γαλείνπ, είλαη ε Σξάπεδα Eurobank Ergasias
Α.Δ.

Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Δηζπξάμεηο από εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα

9. Καηά ην α' Σξίκελν ηνπ 2015, ε Δηαηξεία θαη ν Όκηινο πξαγκαηνπνίεζαλ δεκηέο ύςνπο €3,2 εθ. θαη €3,3 εθ. αληίζηνηρα, ελώ θαηά ηελ 31 Μαξηίνπ 2015 νη βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο ηεο Δηαηξείαο θαη
ηνπ Οκίινπ ππεξέβαηλαλ ην θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό ηνπο θαηά €69,9 εθ. θαη €71,1 εθ. αληίζηνηρα. Δπηπιένλ, θαηά ηελ πξναλαθεξόκελε εκεξνκελία ε θαζαξή ζέζε ηόζν ηεο Δηαηξείαο όζν θαη ηνπ Οκίινπ
έρεη θαηαζηεί αξλεηηθή θαηά €33,0 εθ. θαη €31,9 εθ. αληίζηνηρα. Οη ζπλζήθεο απηέο, ππνδειώλνπλ νπζηαζηηθή αβεβαηόηεηα πνπ ελδερνκέλσο δεκηνπξγεί ζεκαληηθή ακθηβνιία ζρεηηθά κε ηε δπλαηόηεηα ηεο
Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ λα ζπλερίζνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή ηνπο δξαζηεξηόηεηα.

10. Oη πάζεο θύζεσο ζπλαιιαγέο (εηζξνέο θαη εθξνέο) ζσξεπηηθά από ηελ έλαξμε ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο θαζώο θαη ηα ππόινηπα ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεώζεσλ ηεο εηαηξίαο θαη ηνπ νκίινπ ζηε ιήμε ηεο
ηξέρνπζαο ρξήζεο, πνπ έρνπλ πξνθύςεη από ζπλαιιαγέο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε, όπσο απηά νξίδνληαη ζην ΓΛΠ 24, έρνπλ σο εμήο:

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΑ
1.01 - 31.03.2015

ΔΣΑΗΡΗΚΑ
1.01 - 31.03.2014

1.01 - 31.03.2015

1.01 - 31.03.2014

i) ύλνιν εθξνώλ

-

-

367.535

ii) ύλνιν εηζξνώλ

-

-

537.177

610.738

iii) Απαηηήζεηο από ζπλδεδεκέλα κέξε

-

-

4.310.519

22.056.872

iv) Τπνρξεώζεηο πξνο ζπλδεδεκέλα κέξε
v) πλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ & κειώλ
ηεο δηνίθεζεο
vi) Κέξδε /(Εεκηέο) από πώιεζε παγίσλ

493.864

-

-

5.671.247

17.590.473

97.919

99.365

97.919

99.365

-

-

-

-

Άγηνο ηέθαλνο, 25 Μαίνπ 2015
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΟΤ Γ..

ΣΔΡΓΗΟ Γ. ΝΔΕΖ
ΑΓΣ. ΑΔ 001868

Ζ ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ
& ΓΗΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ
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Ο ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ
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ΝΗΚΟΛΑΟ ΒΑ. ΜΠΟΤΣΗΑΡΑΚΟ
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