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Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις
Α’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2007

Ισολογισµός
31/03/2007
Ποσά σε Ευρώ

Σηµείωση

31/12/2006

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

31/03/2007

31/12/2006

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώµατα πάγια
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Συµµετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις
Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις
Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις

5
6
6

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέµατα
Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Ελληνικό ∆ηµόσιο - Προκαταβολή Φόρου Εισοδήµατος
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Σύνολο ενεργητικού

55.972.832
251.106
8.274.002
253.576
-

55.489.182
154.860
8.027.292
253.576
-

43.293.117
207.136
9.183.994
2.711.666
500.000

42.457.131
130.007
9.183.994
2.711.666
500.000

64.751.516

63.924.910

55.895.912

54.982.798

8.750.642
40.850.656
488.639
1.139.464

8.838.001
40.047.181
488.682
1.598.827

5.748.405
36.237.064
366.952
820.501

6.153.434
35.143.036
367.946
1.230.082

51.229.400
115.980.917

50.972.691
114.897.601

43.172.922
99.068.835

42.894.497
97.877.295

18.208.195
(43.599)
10.597.274
(666.829)
28.095.042
49.954
28.144.995

18.208.195
(43.599)
10.599.176
(2.286.514)
26.477.258
54.858
26.532.116

18.208.195
9.218.353
4.040.573
31.467.122
31.467.122

18.208.195
9.218.353
2.281.125
29.707.673
29.707.673

31.000.000
3.963.326
737.250
2.586.350
8.135

31.000.000
3.940.438
737.250
2.623.607
8.135

31.000.000
3.961.741
603.996
2.504.418
-

31.000.000
3.940.307
603.996
2.541.675
-

38.295.062

38.309.430

38.070.155

38.085.977

25.708.776
1.501.339
22.330.745

28.404.622
1.370.990
20.280.443

23.715.217
1.399.217
4.417.124

25.688.468
1.245.177
3.150.000

49.540.859
87.835.921
115.980.917

50.056.055
88.365.485
114.897.601

29.531.558
67.601.713
99.068.835

30.083.645
68.169.622
97.877.295

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους
Μετοχικό κεφάλαιο
Συναλλαγµατικές διαφορές ενοποίησης ξένων θυγατρικών
Λοιπά αποθεµατικά
Κέρδη/ (ζηµιές) εις νέον
Καθαρή θέση µετόχων εταιρίας
∆ικαιώµατα µειοψηφίας
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
∆άνεια
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Επιχορηγήσεις
Προβλέψεις

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
∆άνεια
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

7
8

7

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 6 έως 17 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ενδιάµεσων οικονοµικών
καταστάσεων.
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Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις
Α’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2007

Kατάσταση αποτελεσµάτων

1/1 έως 31/03/2007
Ποσά σε Ευρώ

Σηµείωση

Πωλήσεις
Κόστος Πωληθέντων

1/1 έως 31/03/2006

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1/1 έως 31/03/2007

1/1 έως 31/03/2006

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

25.199.562

24.757.571

23.161.847

22.016.061

(17.157.327)

(17.288.559)

(15.832.623)

(15.255.798)

Μεικτό Κέρδος

8.042.235

7.469.012

7.329.224

6.760.263

Έξοδα διάθεσης

(4.939.130)

(4.794.947)

(4.305.928)

(3.994.216)

(1.296.356)

(1.233.675)

(992.981)

(872.494)

556.580

1.001.154

575.628

381.362

246.710

728.467

-

-

-

(58.478)

-

-

Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης

2.610.039

3.111.532

2.605.943

2.274.915

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα/(έξοδα) - καθαρά

(644.560)

(434.356)

(495.349)

(343.032)

Κέρδη προ φόρων

1.965.479

2.677.176

2.110.594

1.931.883

Φόρος εισοδήµατος

(352.600)

(396.990)

(351.146)

(358.181)

Καθαρά κέρδη περιόδου

1.612.879

2.280.186

1.759.448

1.573.702

Μετόχους της µητρικής

1.617.783

2.277.021

1.759.448

1.573.702

∆ικαιώµατα µειοψηφίας

(4.904)

3.165

-

-

1.612.879

2.280.186

1.759.448

1.573.702

Έξοδα διοίκησης
Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκµετάλλευσης (καθαρά)

9

Αύξηση καθαρής θέσης συνδεδεµένων επιχειρήσεων
Αποτέλεσµα ΠΛΑΤΑΙΩΝ Α.Ε

Κατανεµηµένα σε :

Κέρδη ανά µετοχή που αναλογούν στους µετόχους της
µητρικής για την περίοδο (εκφρασµένα σε € ανά
µετοχή)
Βασικά και µειωµένα

13

0,080

0,113

0,087

0,078

Tην 30 Απριλίου 2006 ο Όµιλος πώλησε το ποσοστό συµµετοχής του στην θυγατρική εταιρεία ΠΛΑΤΑΙΩΝ
Α.Ε . Για σκοπούς συγκρισιµότητας τα ενοποιηµένα ποσά της προηγούµενης περιόδου απεικονίζονται µε το
αποτέλεσµα της θυγατρικής ενσωµατωµένο σε µια γραµµή. Αναλυτικά, η κατάσταση αποτελεσµάτων της
ΠΛΑΤΑΙΩΝ Α.Ε την 31 Μαρτίου 2006 έχει ως εξής:
Ποσά σε Ευρώ
Πωλήσεις
Κόστος Πωληθέντων

1.405.378
(1.270.458)

Μεικτό Κέρδος

134.920

Έξοδα διάθεσης

(67.988)

Έξοδα διοίκησης

(34.880)

Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκµετάλλευσης (καθαρά)
Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης

32.052

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα/(έξοδα) - καθαρά

(90.531)

Κέρδη προ φόρων

(58.478)

Φόρος εισοδήµατος
Καθαρά κέρδη περιόδου

(58.478)

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 6 έως 17 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ενδιάµεσων οικονοµικών
καταστάσεων.
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Kατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων

Ποσά σε Ευρώ

Μετοχικό
κεφάλαιο

Αποδιδόµενα στους µετόχους της µητρικής
Συναλλαγµατικές
Λοιπά Αποτελέσµατα
διαφορές
αποθέµατικα
εις νέον
µετατροπής

Καθαρή θέση
µετόχων
εταιρίας

∆ικαιώµατα
Μειοψηφίας

Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟIΧΕΙΑ
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2006

18.208.195

10.595.306

3.651.798

(55.721)

32.399.578

31.758

32.431.336

Καθαρό κέρδος/(ζηµιά) περιόδου
Υπόλοιπο στις 31 Μαρτίου 2006

18.208.195

10.595.306

2.277.020
5.928.818

(55.721)

2.277.020
34.676.598

3.165
34.923

2.280.185
34.711.521
(2.903.504)

Καθαρό κέρδος/(ζηµιά) περιόδου

-

-

(2.787.764)

-

(2.787.764)

(115.740)

Πωλήσεις θυγατρικών (ΠΛΑΤΑΙΩΝ-U.S.A)

-

(2.469)

(152.266)

12.123

(142.612)

142.612

-

Εκκαθάριση θυγατρικής (ΠΕΛ/ΣΟΣ)
Εξαγορά ποσοστού µειοψηφίας θυγατρικής
(ΝΙΚΑΣ ΚΡΗΤΗ)

-

-

6.937

-

6.937

(6.937)

-

-

-

(15.755)

-

(15.755)

-

(15.755)

Μεταφορά αποθεµατικών

-

6.339

(6.339)

-

-

-

-

18.208.195

10.599.176

(5.260.145)
(2.286.514)

(43.599)

(5.260.145)
26.477.258
-

54.858

(5.260.145)
26.532.116

Μέρισµα για το 2005
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2006
Καθαρό κέρδος/(ζηµιά) περιόδου

-

-

1.617.783

-

1.617.783

(4.904)

1.612.879

Μεταφορά αποθεµατικών

-

(1.902)

1.902

-

-

-

-

18.208.195

10.597.274

(666.829)

(43.599)

28.095.042

49.954

28.144.995

Υπόλοιπο στις 31 Μαρτίου 2007

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟIΧΕΙΑ
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2006

18.208.195

9.218.353

9.375.569

-

36.802.117

-

36.802.117

Καθαρό κέρδος/(ζηµιά) περιόδου
Υπόλοιπο στις 31 Μαρτίου 2006

18.208.195

9.218.353

1.573.702
10.949.271

-

1.573.702
38.375.819

-

1.573.702
38.375.819

Καθαρό κέρδος/(ζηµιά) περιόδου

-

-

(2.805.200)

-

(2.805.200)

-

(2.805.200)

Απορρόφηση θυγατρικής (ΝΙΚΑΣ ΚΡΗΤΗ)

-

-

(602.801)

-

(602.801)

-

(602.801)

18.208.195

9.218.353

(5.260.145)
2.281.125

-

(5.260.145)
29.707.673
-

-

(5.260.145)
29.707.673
-

Καθαρό κέρδος/(ζηµιά) περιόδου

-

-

1.759.448

-

1.759.448

-

1.759.448

Υπόλοιπο στις 31 Μαρτίου 2007

18.208.195

9.218.353

4.040.573

-

31.467.122

-

31.467.122

Μέρισµα για το 2005
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2006

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 6 έως 17 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ενδιάµεσων οικονοµικών
καταστάσεων.
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Kατάσταση ταµειακών ροών
Ποσά σε Ευρώ

1/1 έως 31/03/2007 1/1 έως 31/03/2006

1/1 έως 31/03/2007 1/1 έως 31/03/2006

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

(823.688)

1.597.138

(150.792)

Καταβληθέντες τόκοι

(661.029)

(535.784)

(511.550)

(353.774)

-

(547.392)

-

(409.589)

(1.484.717)

513.962

(662.342)

746.970

(1.555.385)

(732.303)

(1.471.738)

(549.296)

(108.501)

(186)

(86.403)

-

Πωλήσεις ενσώµατων παγίων

117.191

830.306

22.300

78.750

Έσοδα από συµµετοχές

505.277

452.404

505.277

452.404

-

327.489

-

327.489

16.469

10.897

16.201

10.742

(1.024.948)

888.607

(1.014.364)

320.089

∆άνεια αναληφθέντα

2.050.302

639.317

1.267.124

346.135

Καθαρές ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

2.050.302

639.317

1.267.124

346.135

Καταβληθής φόρος εισοδήµατος
Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

1.510.333

Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώµατων παγίων
Αγορές άϋλων περιουσιακών στοιχείων

Έσοδα από επιχορηγήσεις
Τόκοι που εισπράχθηκαν
Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Καθαρή (µείωση)/ αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

(459.363)

2.041.886

(409.581)

1.413.194

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της περιόδου

1.598.827

4.024.369

1.230.082

3.297.619

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος της περιόδου

1.139.464

6.066.255

820.501

4.710.813

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 6 έως 17 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ενδιάµεσων οικονοµικών
καταστάσεων.
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Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες επί των ενδιάµεσων οικονοµικών
καταστάσεων
1.

Γενικές πληροφορίες

Οι συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν τις συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές
καταστάσεις της Π.Γ. ΝΙΚΑΣ A.Β.Ε.E (η «Εταιρεία») και τις συνοπτικές ενδιάµεσες ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις της Εταιρείας και των θυγατρικών της (µαζί ο «Όµιλος»), για την περίοδο που έληξε την 31
Μαρτίου 2007, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («∆ΠΧΠ»), που είναι
σε εφαρµογή από 1 Ιανουαρίου 2005. Οι θυγατρικές εταιρείες παρουσιάζονται στη Σηµείωση 6 της Έκθεσης
αυτής.
Οι κυριότερες δραστηριότητες του Οµίλου είναι η παραγωγή και διάθεση αλλαντικών, κρεατοσκευασµάτων,
πίτσας και τυροκοµικών προϊόντων.
Ο Όµιλος δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, στη Βουλγαρία, στα Σκόπια και στην Κύπρο. Οι µετοχές της
Εταιρείας διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο Αθηνών.
Η Εταιρεία εδρεύει στον Άγιο Στέφανο, Αττικής στην Ελλάδα. Η ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας είναι
www.nikas.gr.
Ο βασικός µέτοχος της Π.Γ ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε είναι η GCI FOOD ENTERPRISE LTD µε ποσοστό συµµετοχής
79,43%, η οποία κατέχει 16.070.757 µετοχές και είναι θυγατρική του οµίλου GLOBAL CAPITAL
INVESTORS (II) L.P. Η εταιρεία GCI FOODS ENTERPRISES LTD η οποία συµµετείχε στο µετοχικό
κεφάλαιο της Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.B.E.Ε. µε ποσοστό 49,92%, στις 18 Ιουλίου 2006 υπέβαλε προαιρετική δηµόσια
πρόταση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου 3461/2006, για την αγορά µε µετρητά του συνόλου των κοινών
ονοµαστικών µετοχών της εταιρείας Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.B.E.Ε. στην τιµή των € 6,00 ανά µετοχή. Η περίοδος
αποδοχής έληξε την 8/9/2006. Μέσω της δηµόσιας πρότασης αποκτήθηκαν 804.516 µετοχές (3,98% του
συνόλου των µετοχών). Η GCI FOODS ENTERPRISES LTD επιπλέον, απέκτησε κατά τη διάρκεια της
δηµόσιας πρότασης 5.166.241 µετοχές από την ελεύθερη αγορά (25,53% του συνόλου των µετοχών).
Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί προς δηµοσίευση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας την
25 Μαϊου 2007. Οι οικονοµικές καταστάσεις είναι διαθέσιµες στην έδρα και στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

2.

Αρχές σύνταξης των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων

Οι βασικές λογιστικές αρχές που έχει εφαρµόσει η Εταιρεία κατά τη σύνταξη αυτών των οικονοµικών
καταστάσεων περιγράφονται παρακάτω. Οι αρχές αυτές έχουν εφαρµοσθεί µε συνέπεια σε όλες τις χρήσεις που
παρουσιάζονται εκτός όπου αναφέρεται διαφορετικά.
Οι συνοπτικές αυτές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για το Α’ Τρίµηνο του 2007 έχουν καταρτιστεί από
τη ∆ιοίκηση βάση του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου («∆ΛΠ») 34 «Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις»
και βάση των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («∆ΠΧΠ»), περιλαµβανοµένων των
∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων («∆ΛΠ») και ερµηνειών που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιερµηνειών
των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και ∆ΠΧΠ που έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ∆ΛΠ). Οι
συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις πρέπει να ληφθούν υπόψη σε συνδυασµό µε τις οικονοµικές
καταστάσεις της 31 ∆εκεµβρίου του 2006, που είναι διαθέσιµες στην ιστοσελίδα του Οµίλου µε ηλεκτρονική
διεύθυνση www.nikas.gr.
Όλα τα ∆ΠΧΠ που έχουν εκδοθεί από το Σ∆ΛΠ και ισχύουν κατά τη σύνταξη αυτών των οικονοµικών
καταστάσεων έχουν υιοθετηθεί από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο µέσω της διαδικασίας επικύρωσης της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής («ΕΕ»), εκτός από το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο (∆ΛΠ) 39 «Χρηµατοοικονοµικά
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Εργαλεία:Αναγνώριση και Επιµέτρηση». Σε συνέχεια της εισήγησης της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης,
το Συµβούλιο εξέδωσε τους Κανονισµούς 2086/2004 και 1864/2005 που απαιτούν την υιοθέτηση του ∆ΛΠ 39,
εκτός από συγκεκριµένες διατάξεις που αφορούν σε αντιστάθµιση χαρτοφυλακίου καταθέσεων, από όλες τις
εισηγµένες εταιρείες από την 1η Ιανουαρίου 2005.
Καθώς ο Όµιλος δεν επηρεάζεται από τις διατάξεις που αφορούν στην αντιστάθµιση χαρτοφυλακίου οι οποίες
δεν απαιτούνται από την έκδοση του ∆ΛΠ 39 που έχει επικυρωθεί από την ΕΕ, οι παρούσες οικονοµικές
καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ όπως έχουν υιοθετηθεί από την ΕΕ και τα ∆ΠΧΠ που
έχουν εκδοθεί από το Σ∆ΛΠ.
Οι λογιστικές αρχές που χρησιµοποιήθηκαν για την προετοιµασία και την παρουσίαση των ενδιάµεσων
οικονοµικών καταστάσεων είναι συνεπείς µε τις λογιστικές αρχές που χρησιµοποιήθηκαν για τη σύνταξη των
οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρίας και του Οµίλου για την χρήση που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου του
2006.
Η ετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ απαιτεί τη χρήση ορισµένων σηµαντικών
λογιστικών εκτιµήσεων και την άσκηση κρίσης από τη ∆ιοίκηση κατά την εφαρµογή των λογιστικών αρχών.
Επίσης απαιτείται η χρήση υπολογισµών και υποθέσεων που επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόµενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά
την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εσόδων και εξόδων κατά
τη διάρκεια του έτους υπό αναφορά. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισµοί βασίζονται στην καλύτερη
δυνατή γνώση της ∆ιοίκησης σύµφωνα µε τις τρέχουσες περιστάσεις και πληροφορίες, τα πραγµατικά
αποτελέσµατα µπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισµούς. Οι περιοχές που εµπεριέχουν
µεγάλο βαθµό υποκειµενικότητας και είναι περίπλοκες, ή οι υποθέσεις και εκτιµήσεις που είναι σηµαντικές για
τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, αναφέρονται στην Σηµείωση 3.

3.

Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της ∆ιοικήσεως

Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης επανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται σε ιστορικά δεδοµένα και
προσδοκίες για µελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύµφωνα µε τα ισχύοντα.
Ο Όµιλος προβαίνει σε εκτιµήσεις και παραδοχές σχετικά µε την εξέλιξη των µελλοντικών γεγονότων. Οι
εκτιµήσεις και παραδοχές που ενέχουν σηµαντικό κίνδυνο και ενδέχεται να προκαλέσουν ουσιώδεις
προσαρµογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στους επόµενους 12
µήνες έχουν ως εξής:
α) Φόρος Εισοδήµατος
H πρόβλεψη του φόρου εισοδήµατος είναι µια περιοχή όπου η ∆ιοίκηση θεωρεί ότι ενέχει σηµαντικό κίνδυνο
να υπάρξουν ουσιώδεις διαφοροποιήσεις µελλοντικά λόγω της ισχύουσας φορολογικής νοµοθεσίας της
Ελλάδας, όπου οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας θεωρούνται ως οριστικές µόνο µετά τη διενέργεια
ελέγχου από τις φορολογικές αρχές.
Για τον προσδιορισµό της πρόβλεψης για φόρο εισοδήµατος απαιτείται κρίση από τον Όµιλο επειδή υπάρχουν
πολλές συναλλαγές και υπολογισµοί για τους οποίους ο τελικός προσδιορισµός του φόρου είναι αβέβαιος. Ο
Όµιλος αναγνωρίζει υποχρεώσεις από αναµενόµενους φορολογικούς ελέγχους, βάσει εκτιµήσεων για το ένα θα
επιβληθούν επιπλέον φόροι. Εάν το τελικό αποτέλεσµα του ελέγχου είναι διαφορετικό από την αρχική
εκτίµηση, η διαφορά θα επηρεάσει τον φόρο εισοδήµατος και την πρόβλεψη για αναβαλλόµενη φορολογία της
περιόδου.
Επίσης ο υπολογισµός αναβαλλόµενης φορολογίας δηµιουργείται µε τους φορολογικούς συντελεστές που
έχουν ψηφιστεί κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού και εκτιµάται ότι θα ισχύουν κατά την αντιστροφή των
προσωρινών διαφορών. Ο φορολογικός συντελεστής σύµφωνα µε τον οποίο θα υπολογιστεί τελικά η
φορολογική ελάφρυνση ή επιβάρυνση µπορεί τελικά να διαφέρει.
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β) Υποχρεώσεις παροχών στο προσωπικό κατά την συνταξιοδότηση
Η υποχρέωση παροχών στο προσωπικό κατά την συνταξιοδότηση προσδιορίζεται βάσει µελέτης ανεξάρτητων
αναλογιστών. Η τελική υποχρέωση µπορεί να διαφέρει από αυτή του αναλογιστικού υπολογισµού λόγω
διαφορετικών πραγµατικών στοιχείων, που σχετίζονται µε το προεξοφλητικό επιτόκιο, τον πληθωρισµό, τις
µισθολογικές αυξήσεις, δηµογραφικά και άλλα στοιχεία.Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης
επανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται σε ιστορικά δεδοµένα και προσδοκίες για µελλοντικά γεγονότα που
κρίνονται εύλογες σύµφωνα µε τα ισχύοντα.
Ο Όµιλος προβαίνει σε εκτιµήσεις και παραδοχές σχετικά µε την εξέλιξη των µελλοντικών γεγονότων. H
πρόβλεψη του φόρου εισοδήµατος είναι µια περιοχή όπου η ∆ιοίκηση θεωρεί ότι ενέχει σηµαντικό κίνδυνο να
υπάρξουν ουσιώδεις διαφοροποιήσεις µελλοντικά λόγω της ισχύουσας φορολογικής νοµοθεσίας της Ελλάδας,
όπου οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας θεωρούνται ως οριστικές µόνο µετά τη διενέργεια ελέγχου
από τις φορολογικές αρχές.
Για τον προσδιορισµό της πρόβλεψης για φόρο εισοδήµατος απαιτείται κρίση από τον Όµιλο επειδή υπάρχουν
πολλές συναλλαγές και υπολογισµοί για τους οποίους ο τελικός προσδιορισµός του φόρου είναι αβέβαιος. Εάν
ο τελικός φόρος ο οποίος θα προσδιοριστεί µετά τη διενέργεια ελέγχου από τις φορολογικές αρχές είναι
διαφορετικός από τον αρχικώς αναγνωρισθέντα, η διαφορά θα επηρεάσει τον φόρο εισοδήµατος και την
πρόβλεψη για αναβαλλόµενη φορολογία της περιόδου.

4.

Πληροφόρηση κατά τοµέα

Η έδρα της Εταιρείας και η κύρια δραστηριοποίησή της είναι η Ελλάδα. Οι πωλήσεις του Οµίλου γίνονται
κυρίως στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες των Βαλκανίων και της Κύπρου. Η κύρια δραστηριότητα του Οµίλου
είναι η παραγωγή και διάθεση αλλαντικών και προϊόντων κρέατος. Επιπλέον, ο Όµιλος παράγει προϊόντα που
έχουν σχέση µε τα αλλαντικά (πίτσες), καθώς επίσης παράγει και εµπορεύεται τυροκοµικά προϊόντα και άλλα
τρόφιµα. Βάσει των ανωτέρω, ο διαχωρισµός των δραστηριοτήτων του Οµίλου, γίνεται ως εξής:

Πρωτεύων τύπος πληροφόρησης – κατά γεωγραφική περιοχή
Τα αποτελέσµατα κατά γεωγραφικό τοµέα για τους τρεις µήνες έως 31 Μαρτίου 2007 και 31 Μαρτίου 2006
ήταν ως εξής:
3 µήνες έως 31 Μαρτίου 2007
ΕΛΛΑ∆Α

ΛΟΙΠΕΣ
ΧΩΡΕΣ

Σύνολο

Συνολικές µεικτές πωλήσεις ανά τοµέα

26.914.797

1.641.779

28.556.576

Ενδοεταιρικές πωλήσεις

(3.314.649)

(42.364)

(3.357.014)

Καθαρές πωλήσεις

23.600.147

1.599.415

25.199.562

Λειτουργικά κέρδη

2.906.118

(296.079)

2.610.039

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα

(583.905)

(60.654)

(644.560)

Κέρδη προ φόρων

2.322.212

(356.733)

1.965.479

Φόρος εισοδήµατος

(352.600)

-

(352.600)

Καθαρό κέρδος

1.969.612

(356.733)

1.612.879

Ποσά σε Ευρώ
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3 µήνες έως 31 Μαρτίου 2006
ΕΛΛΑ∆Α

ΛΟΙΠΕΣ
ΧΩΡΕΣ

Σύνολο

Συνολικές µεικτές πωλήσεις ανά τοµέα

27.262.676

1.582.182

28.844.858

Ενδοεταιρικές πωλήσεις

(3.993.795)

(93.493)

(4.087.288)

Καθαρές πωλήσεις

23.268.881

1.488.689

24.757.571

Λειτουργικά κέρδη

2.797.150

314.382

3.111.532

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα

(395.467)

(38.889)

(434.356)

Κέρδη προ φόρων

2.401.683

275.493

2.677.176

Φόρος εισοδήµατος

(396.990)

-

(396.990)

Καθαρό κέρδος

2.004.693

275.493

2.280.186

ΕΛΛΑ∆Α

ΛΟΙΠΕΣ
ΧΩΡΕΣ

Σύνολο

796.091

158.220

954.311

10.448

1.806

12.254

ΕΛΛΑ∆Α

ΛΟΙΠΕΣ
ΧΩΡΕΣ

Σύνολο

746.065

142.794

888.859

4.805

2.114

6.919

Ποσά σε Ευρώ

Τα λοιπά στοιχεία της κατάστασης αποτελεσµάτων έχουν ως εξής
3 µήνες έως 31 Μαρτίου 2007
Ποσά σε Ευρώ
Aποσβέσεις ενσώµατων παγίων (Σηµ. 5)
Αποσβέσεις άϋλων παγίων

3 µήνες έως 31 Μαρτίου 2006
Ποσά σε Ευρώ
Aποσβέσεις ενσώµατων παγίων (Σηµ. 5)
Αποσβέσεις άϋλων παγίων

Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις των τοµέων κατά την 31 Μαρτίου 2007 και 31 ∆εκεµβρίου 2006
έχουν ως εξής:
31 Μαρτίου 2007
Ποσά σε Ευρώ
Eνεργητικό
Υποχρεώσεις
Επενδύσεις σε ενσώµατα και άϋλα πάγια 1/1 - 31 3 2006

ΕΛΛΑ∆Α

ΛΟΙΠΕΣ
ΧΩΡΕΣ

Σύνολο

107.970.844

8.010.073

115.980.917

81.809.872

6.026.049

87.835.921

1.613.303

50.582

1.663.886
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31 ∆εκεµβρίου 2006
Ποσά σε Ευρώ
Eνεργητικό
Υποχρεώσεις
Επενδύσεις σε ενσώµατα και άϋλα πάγια 1/1 - 31 3 2006

ΕΛΛΑ∆Α

ΛΟΙΠΕΣ
ΧΩΡΕΣ

Σύνολο

106.346.308

8.551.292

114.897.601

82.354.950

5.710.535

88.365.485

686.326

45.977

732.303

Τα περιουσιακά στοιχεία των τοµέων περιλαµβάνουν κυρίως ενσώµατα πάγια, άυλα περιουσιακά στοιχεία,
αποθέµατα, απαιτήσεις και διαθέσιµα.
Οι υποχρεώσεις των τοµέων περιλαµβάνουν τις λειτουργικές υποχρεώσεις.
Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες περιλαµβάνουν δαπάνες για απόκτηση ενσώµατων παγίων και άϋλων
περιουσιακών στοιχείων.

∆ευτερεύων τύπος πληροφόρησης – ανά δραστηριότητα
Οι πωλήσεις ανά δραστηριότητα για τους τρεις µήνες έως 31 Μαρτίου 2007 και 31 Μαρτίου 2006 ήταν ως
εξής:
Ποσά σε Ευρώ
Προϊόντα επεξεργασίας κρέατος
Λοιπά τρόφιµα
Σύνολο

3 µήνες έως 31
Μαρτίου 2007

3 µήνες έως 31
Μαρτίου 2006

17.247.275

17.490.000

7.952.288

7.267.571

25.199.562

24.757.571

Μεταβιβάσεις και συναλλαγές µεταξύ των εταιρειών πραγµατοποιούνται µε πραγµατικούς εµπορικούς όρους
και συνθήκες, σύµφωνα µε αυτά που ισχύουν για συναλλαγές µε τρίτους.
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5.

Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία

Ποσά σε Ευρώ

Οικόπεδα &
Κτίρια

Μεταφορικά µέσα
& µηχ/κός
εξοπλισµός

Έπιπλα και
λοιπός
εξοπλισµός

Σύνολο

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007

55.710.232

38.544.985

6.712.588

100.967.805

Προσθήκες

109.943

1.340.246

105.196

1.555.385

Πωλήσεις/ διαγραφές

(77.270)

(68.328)

(80.517)

(226.114)

55.742.905

39.816.904

6.737.267

102.297.076

Υπόλοιπο 31 Μαρτίου 2007
Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007

(9.866.327)

(29.911.412)

(5.700.884)

(45.478.623)

Αποσβέσεις περιόδου

(289.048)

(568.195)

(97.068)

(954.311)

Πωλήσεις/ διαγραφές

1.351

37.346

69.993

108.690

(10.154.024)

(30.442.261)

(5.727.959)

(46.324.244)

45.588.881

9.374.643

1.009.308

55.972.832

43.600.094

27.192.275

5.015.387

75.807.756

82.565

1.319.906

69.267

1.471.738

-

(55.825)

(79.705)

(135.530)

43.682.659

28.456.355

5.004.950

77.143.965

Υπόλοιπο 31 Μαρτίου 2007
Αναπόσβεστη αξία στις 31 Μαρτίου 2007
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007
Προσθήκες
Πωλήσεις/ διαγραφές
Υπόλοιπο 31 Μαρτίου 2007
Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007

(7.353.849)

(21.645.436)

(4.351.340)

(33.350.626)

Αποσβέσεις περιόδου

(194.480)

(348.064)

(61.191)

(603.736)

Πωλήσεις/ διαγραφές

-

34.332

69.181

103.514

Υπόλοιπο 31 Μαρτίου 2007

(7.548.330)

(21.959.168)

(4.343.350)

(33.850.848)

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Μαρτίου 2007

36.134.330

6.497.187

661.600

43.293.117

Τα ανωτέρω ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία είναι ελεύθερα βαρών εκτός από πάγια αξίας Ευρώ
1.761.120 της θυγατρικής εταιρείας «ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΑΒΕ», που είναι υποθηκευµένα για
δάνειο το οποίο έχει ήδη αποπληρωθεί.
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Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις
Α’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2007
6.

Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που ενοποιούνται
31/03/2007

Ποσά σε Ευρώ

31/03/2006

31/03/2007
31/03/2006
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Θυγατρικές εταιρείες και
Συνδεδεµένες επιχειρήσεις

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Συνδεδεµένες επιχειρήσεις

Υπόλοιπο αρχής περιόδου
Μερίδιο κερδών από συνδεδεµένες επιχειρήσεις
Υπόλοιπο λήξεως περιόδου

8.027.292

9.647.268

11.895.660

13.991.588

246.710

728.469

-

-

8.274.002

10.375.737

11.895.660

13.991.588

Τα ποσοστά συµµετοχής (έµµεση και άµεση) της Εταιρείας στις επενδύσεις οι οποίες είναι όλες µη εισηγµένες
έχουν ως εξής:
31/03/2007 31/03/2006 31/03/2007 31/03/2006 31/03/2007 31/03/2006
Επωνυµία

Κόστος

Αποµείωση

Αξία Ισολογισµού

31/03/2007 31/03/2006
Χώρα
εγκατάστασης Ποσοστό συµµετοχής

Ποσά σε Ευρώ
α) Θυγατρικές εταιρείες
3.464.121

3.464.121

-

-

3.464.121

3.464.121

ΕΛΛΑ∆Α

100,00%

100,00%

ΝΙΚΑΣ ΚΡΗΤΗ ΑΒΕΤ

ΝΙΚΑΣ ΣΠΑΡΤΗ ΑΒΕΑ

-

3.690.436

-

3.679.711

-

10.725

ΕΛΛΑ∆Α

0,00%

96,55%

ΠΛΑΤΑΙΩΝ Α.Ε

-

1.133.529

-

1.133.529

-

-

ΕΛΛΑ∆Α

0,00%

75,00%

∆ΟΜΟΚΟΣ Α.Ε

205.429

205.429

-

-

205.429

205.429

ΕΛΛΑ∆Α

70,00%

70,00%

ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Α.Β.Ε

2.230.374

2.230.374

2.230.374

2.230.374

-

-

ΕΛΛΑ∆Α

55,00%

55,00%

P.G NIKAS GMBH

1.059.941

1.059.941

1.059.941

1.059.941

-

-

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

90,00%

90,00%

NIKAS SKOPJE L.T.D

4.330.492

4.330.492

4.330.492

4.330.492

-

-

ΣΚΟΠΙΑ

98,45%

98,45%

NIKAS BULGARIA S.A

5.514.444

5.514.444

-

-

5.514.444

5.514.444

100,00%

100,00%

NIKAS ROMANIA S.A

-

128.503

-

-

-

128.503

NIKAS USA INC

-

1.700.000

-

700.000

-

1.000.000

Σύνολο

16.804.801 23.457.269

7.620.807 13.134.047

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΡΟΥΜΑΝΙΑ

0,00%

96,50%

ΗΠΑ

0,00%

100,00%

9.183.994 10.323.222

β) Συνδεδεµένες εταιρείες
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ Α.Ε

-

956.701

-

-

-

956.701

ΕΛΛΑ∆Α

0,00%

40,89%

ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ L.T.D

1.218.724

1.218.724

-

-

1.218.724

1.218.724

ΚΥΠΡΟΣ

35,98%

35,98%

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΒΕ L.T.D

1.492.941

1.492.941

-

-

1.492.941

1.492.941

ΚΥΠΡΟΣ

35,98%

35,98%

Σύνολο

2.711.666

3.668.366

-

2.711.666

3.668.366

Γενικό σύνολο

19.516.467 27.125.635

7.620.807 13.134.047 11.895.660 13.991.588
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Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις
Α’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2007
7.

∆ανεισµός
31/03/2007

Ποσά σε Ευρώ

31/12/2006

31/03/2007

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μακροπρόθεσµος δανεισµός
Τραπεζικός δανεισµός

31/12/2006

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

-

-

-

-

Οµολογιακό ∆άνειο

31.000.000

31.000.000

31.000.000

31.000.000

Σύνολο µακροπρόθεσµων δανείων

31.000.000

31.000.000

31.000.000

31.000.000

19.330.745

17.130.443

1.417.124

-

3.000.000

3.150.000

3.000.000

3.150.000

Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων

22.330.745

20.280.443

4.417.124

3.150.000

Σύνολο δανείων

53.330.745

51.280.443

35.417.124

34.150.000

Βραχυπρόθεσµα δάνεια
Τραπεζικός δανεισµός
Οµολογιακό ∆άνειο

Τα µακροπρόθεσµα δάνεια και το οµολογιακό δάνειο είναι ελεύθερα βαρών. Για ποσό µακροπρόθεσµου
δανείου Ευρώ 32.610 το οποίο αποπληρώθηκε το 2006, υπάρχουν υποθήκες σε πάγια στοιχεία θυγατρικής
εταιρείας (Σηµείωση 5).
Οι ηµεροµηνίες λήξης των µακροπρόθεσµων δανείων είναι οι εξής:
31/03/2007
Ποσά σε Ευρώ

31/12/2006

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

31/03/2007

31/12/2006

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μεταξύ 1 και 2 ετών

3.150.000

3.150.000

3.000.000

3.000.000

Μεταξύ 2 και 5 ετών

27.850.000

27.850.000

28.000.000

28.000.000

31.000.000

31.000.000

31.000.000

31.000.000

Οι εύλογες αξίες των βραχυπρόθεσµων δανείων είναι περίπου ίσες µε τις λογιστικές αξίες τους. Οι λογιστικές
αξίες των δανείων του Οµίλου αφορούν δάνεια εκφρασµένα αποκλειστικά σε Ευρώ, εκτός από ισόποσο
περίπου Ευρώ 2.000.000 στις 31 Μαρτίου 2007 και 31 ∆εκεµβρίου 2006, για το οποίο η υποχρέωση θα
πληρωθεί σε BGN (LEVA 3.912.000) και αφορά τη θυγατρική NIKAS BULGARIA S.A.
Ο Όµιλος έχει διαθέσιµα επαρκή πιστωτικά όρια για να καλύψει µελλοντικές δανειακές ανάγκες.
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Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις
Α’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2007
8.

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
31/03/2007

Ποσά σε Ευρώ

31/12/2006

31/03/2007

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

31/12/2006

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Υποχρεώσεις ισολογισµού για:
Συνταξιοδοτικές παροχές

737.250

737.250

603.996

603.996

Σύνολο

737.250

737.250

603.996

603.996

Συνταξιοδοτικές παροχές

-

201.122

-

202.381

Αντιλογισµός µη χρησιµοποιηµένων προβλέψεων

-

-

-

(250.000)

Σύνολο

-

201.122

-

(47.619)

Χρεώσεις στα αποτελέσµατα:

(α)

Συνταξιοδοτικές παροχές

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στον Ισολογισµό έχουν προσδιορισθεί ως εξής:
31/03/2007
Ποσά σε Ευρώ

31/12/2006

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

31/03/2007

31/12/2006

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Παρούσα αξία χρηµατοδοτούµενων υποχρεώσεων

721.812

721.812

592.106

592.106

Μη καταχωρηθέντα αναλογιστικά (κέρδη)/ ζηµίες

15.438

15.438

11.889

11.889

737.250

737.250

603.996

603.996

Υποχρέωση στον ισολογισµό

Η υποχρέωση για την αποζηµίωση του προσωπικού κατά την συνταξιοδότηση του από την εταιρεία είναι η
προκύπτουσα από τον νόµο 2112/1920. Βάσει του νόµου αυτού η υποχρέωση είναι συνάρτηση των ετών
προϋπηρεσίας του υπαλλήλου στην Εταιρεία, και του µικτού µηνιαίου µισθού του εργαζοµένου κατά την
συνταξιοδότηση προσαυξηµένου µε τα δώρα εορτών και το επίδοµα αδείας. Η παρούσα αξία της υποχρέωσης
προκύπτει από αναλογιστική µελέτη, οι υπολογισµοί της οποίας έχουν γίνει µε βάση την µέθοδο της
Προβλεπόµενης Μονάδας Πίστωσης (Projected Unit Credit), όπως ορίζει το ∆.Λ.Π 19, καθώς και των
παραδοχών που απαιτεί η αναφερόµενη µέθοδος. Οι κύριες παραδοχές είναι οι εξής: α) Το προεξοφλητικό
επιτόκιο το οποίο καθορίσθηκε όπως ορίζει το ∆.Λ.Π 19 ως ίσο µε τις τρέχουσες αποδόσεις κυβερνητικών
οµολόγων για το χρονοδιάγραµµα καταβολής των παροχών, β) ο µέσος ετήσιος ρυθµός µακροχρόνιας αύξησης
πληθωρισµού (2%) ο οποίος βασίζεται στο πρόγραµµα σύγκλισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Στρατηγική της
Λισσαβόνας, γ) η µέση ετήσια µακροχρόνια αύξηση µισθολογίου η οποία είναι ίση µε τον εκτιµώµενο
µελλοντικό ρυθµό πληθωρισµού συν ένα σταθερό περιθώριο, δ) η µελλοντική κινητικότητα του προσωπικού η
οποία εκτιµάται ότι θα είναι ίδια µε την κινητικότητα του προσωπικού όπως αυτή προκύπτει από τα ιστορικά
στοιχεία της εταιρείας, ε) Οι καταστατικές διατάξεις του ταµείου κύριας ασφάλισης του κάθε εργαζοµένου
όσον αφορά την ηλικία κανονικής συνταξιοδότησης θα παραµείνουν οι ίδιες σε µακροχρόνια βάση στ) η
θνησιµότητα του προσωπικού, η οποία υπολογίζεται ανά εργαζόµενο βάσει των νέων Ελληνικών Πινάκων
Θνησιµότητας 1990 για άνδρες και γυναίκες.
Λόγω της πιθανής απόκλισης των πραγµατικών µεταβλητών από τις παραπάνω αναφερόµενες, η παρούσα αξία
της τελικής προκύπτουσας µελλοντικής υποχρέωσης, µπορεί να διαφέρει από την παρούσα αξία της
υποχρέωσης όπως αυτή υπολογίζεται και απεικονίζεται στις οικονοµικές καταστάσεις βάσει της αναλογιστικής
µελέτης µε ηµεροµηνία αναφοράς την 31/12/2005.
Οι παραπάνω υποχρεώσεις είναι µακροπρόθεσµες και η πλειονότητα αυτών αναµένεται να πληρωθεί µετά από
12 µήνες.
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Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις
Α’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2007
Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων έχουν ως εξής:
31/03/2007
Ποσά σε Ευρώ

31/12/2006

31/03/2007

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

31/12/2006

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης

-

162.268

-

165.969

Χρηµατοοικονοµικό κόστος

-

26.515

-

24.523

Μη καταχωρηθέντα αναλογιστικά (κέρδη)/ ζηµιές

-

12.339

-

11.889

Σύνολο

-

201.122

-

202.381

Η κίνηση της υποχρέωσης που έχει καταχωρηθεί στον ισολογισµό έχει ως εξής:
31/03/2007
Ποσά σε Ευρώ
Yπόλοιπο έναρξης

31/12/2006

31/03/2007

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

31/12/2006

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

737.250

791.558

603.996

594.449

Απορρόφηση θυγατρικής

-

-

-

57.166

Πώληση θυγατρικής

-

(5.429)

-

-

Αντιλογισµός µη χρησιµοποιηµένων προβλέψεων

-

(250.000)

-

(250.000)

Σύνολο χρέωσης στα αποτελέσµατα

-

201.121

-

202.381

737.250

737.250

603.996

603.996

Υπόλοιπο τέλους

9.

Άλλα λειτουργικά έσοδα - έξοδα (καθαρά)
31/03/2007

31/03/2006

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ποσά σε Ευρώ
Έσοδα συµµετοχών

31/03/2007

31/03/2006

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

505.277

452.405

505.277

452.405

37.256

23.735

37.256

19.878

Ζηµιές από πώληση παγίων

(21.337)

(17.017)

(21.337)

(971)

Κέρδη από πώληση παγίων

21.104

578.034

11.621

39.380

Αποσβέσεις ληφθέντων επιχορηγήσεων

Λοιπά

14.281

(36.003)

42.811

(129.330)

Σύνολο

556.580

1.001.154

575.628

381.362

10.

Ανειληµµένες υποχρεώσεις

Κατά την ηµεροµηνία Ισολογισµού δεν υπάρχουν σηµαντικές κεφαλαιουχικές υποχρεώσεις που θα
επιβαρύνουν τις οικονοµικές καταστάσεις του 2007.

11.

Ενδεχόµενες υποχρεώσεις

Ο Όµιλος έχει ενδεχόµενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις σε σχέση µε τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και άλλα
θέµατα που προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας. ∆εν αναµένεται να προκύψουν ουσιώδεις
επιβαρύνσεις από τις ενδεχόµενες υποχρεώσεις. Η εταιρεία έχει δώσει εγγυήσεις στα πλαίσια των συνήθων
δραστηριοτήτων της, ως εξής:
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Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις
Α’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2007
Ποσά σε Ευρώ

31 Μαρτίου 2007

31 ∆εκεµβρίου 2006

Υποχρεώσεις
Εγγυήσεις για εξασφάλιση υποχρεώσεων προς προµηθευτές
Εγγυήσεις σε Τράπεζες υπέρ θυγατρικών

12.

337.159

337.159

21.554.205
21.891.364

21.254.205
21.591.364

Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη

Οι κατωτέρω συναλλαγές, αφορούν συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη.
31/03/2007
Ποσά σε Ευρώ

31/03/2006

31/03/2007

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

31/03/2006

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

i) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών και άλλα έσοδα
Πωλήσεις αγαθών

66.733

366.525

1.444.716

2.470.627

Πωλήσεις υπηρεσιών

-

-

-

-

Άλλα έσοδα

-

-

-

-

66.733

366.525

1.444.716

2.470.627

Αγορές αγαθών

-

41.664

1.929.481

1.904.071

Αγορές υπηρεσιών

-

-

-

-

ii) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών και έξοδα που χρεώθηκαν

Έξοδα

-

-

-

-

-

41.664

1.929.481

1.904.071

185.096

197.128

185.096

197.128

-

-

-

-

185.096

197.128

185.096

197.128

5.555.024

iii) Παροχές προς τη ∆ιοίκηση
Μισθοί και άλλες βραχυπρόθεσµες εργασιακές παροχές
Άλλες µακροπρόθεσµες παροχές

iv) Υπόλοιπα τέλους χρήσης που προέρχονται από πωλήσεις-αγορές αγαθών/υπηρεσιών
Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη
-Μητρικής
-Συνδεδεµένων

-

-

3.119.754

153.016

740.005

-

-

153.016

740.005

3.119.754

5.555.024

640.491

Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένα µέρη
-Μητρικής

-

-

2.169.625

-Συνδεδεµένων

-

9.433

-

-

-

9.433

2.169.625

640.491

-

707.540

-

707.540

v) ∆άνεια σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις

Οι υπηρεσίες από και προς συνδεδεµένα µέρη, καθώς και οι πωλήσεις και αγορές αγαθών, γίνονται σύµφωνα
µε τους τιµοκαταλόγους που ισχύουν για µη συνδεδεµένα µέρη.
Τα συγκριτικά ενοποιηµένα στοιχεία της προηγούµενης περιόδου έχουν προσαρµοστεί ώστε να
αντικατροπτίζουν αυτά του Οµίλου προς τις συνδεδεµένες εταιρείες εκτός οµίλου.
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13.

Κέρδη ανά µετοχή

Βασικά και µειωµένα
Τα βασικά και µειωµένα κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται µε διαίρεση του κέρδους που αναλογεί στους
µετόχους της µητρικής, µε τον σταθµισµένο µέσο αριθµό των κοινών µετοχών στην διάρκεια της περιόδου.
1/1 έως
31/03/2007

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ποσά σε Ευρώ
Κέρδη που αναλογούν στους µετόχους της µητρικής
Σταθµισµένος µέσος όρος του αριθµού µετοχών
Βασικά και µειωµένα κέρδη ανά µετοχή (Ευρώ ανά µετοχή)

14.

1/1 έως
31/03/2006

1/1 έως
31/03/2007

1/1 έως
31/03/2006

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1.617.783

2.277.021

1.759.448

1.573.702

20.231.328

20.231.328

20.231.328

20.231.328

0,080

0,113

0,087

0,078

Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις

Η µητρική εταιρεία και οι σηµαντικότερες θυγατρικές εταιρείες που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση έχουν
ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2003. Η εταιρεία «ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ» έχει ελεγχθεί
µέχρι και τη χρήση 2001. To 2007 ξεκίνησε ο φορολογικός έλεγχος των αποτελεσµάτων των χρήσεων 2004 και
2005 της µητρικής Εταιρείας και των χρήσεων 2002 έως και 2005 της θυγατρικής εταιρείας. Οι έλεγχοι αυτοί
δεν έχουν ολοκληρωθεί µέχρι και σήµερα. Όπως αναλυτικότερα αναφέρεται στη σηµείωση 4, µε βάση την
ισχύουσα νοµοθεσία, οι φορολογικές υποχρεώσεις των εταιρειών στην Ελλάδα θεωρούνται ως οριστικές µόνο
µετά τη διενέργεια ελέγχου από τις φορολογικές αρχές.

15.

Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού

Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου : Οµίλου 609, Εταιρίας 386.

16.

Σηµαντικά γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού

Πώληση έκτασης στην περιοχή Αγίου Στεφάνου Αττικής.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.B.E.E. αποφάσισε την πώληση έκτασης τ.µ. 20.000 στην περιοχή
Αγίου Στεφάνου Αττικής έναντι ποσού τουλάχιστον επτά εκατοµµυρίων οκτακοσίων χιλιάδων Ευρώ
(7.800.000). Η συγκεκριµένη έκταση αποτελεί µη λειτουργικό περιουσιακό στοιχείο της Εταιρείας.
Άγιος Στέφανος, 25 Μαϊου 2007
Ο ΑΜΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ
∆.Σ & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΜΗΝΑΣ ΤΑΝΕΣ

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ Κ.
ΚΟΛΙΟΥΛΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΒΑΝΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΝΤΙΛΗΣ

Α∆Τ.Κ -217608

Α∆Τ.Μ -784443

Α∆Τ.Σ -700943

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

Α∆Τ.Φ 362758
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