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1. ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν. 3556 αναφορικά µε τις «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την
πληροφόρηση σχετικά µε εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς
διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά και άλλες διατάξεις», οι παρακάτω υπογεγραµµένοι
δηλώνουµε υπεύθυνα ότι:
1. Οι εξαµηνιαίες Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας Π. Γ. ΝΙΚΑΣ και του Οµίλου Π. Γ.
ΝΙΚΑΣ, οι οποίες καταρτίστηκαν για την περίοδο 01.01.2008 – 30.06.2008 σύµφωνα µε τα
ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και
του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα της Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ, καθώς και των
επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση εκλαµβανόµενων ως σύνολο σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5 του Νόµου 3556/30.04.2007.
2. Η εξαµηνιαία έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις
πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του Νόµου
3556/30.04.2007.

Αγ. Στέφανος, 29 Αυγούστου 2008

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΟΥ ∆.Σ.

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ∆.Σ.

ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΜΑ∆ΙΑΝΟΣ

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ Κ. ΚΟΛΙΟΥΛΗΣ

ΛΟΥΚΑΣ Γ. ΤΣΙΑΠΑΡΑΣ

Α∆Τ.Λ-014540

Α∆Τ. Μ784443

Α∆Τ. Σ586499

-2-

Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση 2008

2. ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,
Με βάση τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 5 του Νόµου 3556/2007 και τις επ’ αυτού
εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις 1/434/3-7-2007 και 7/448/11-10-2007 του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σας υποβάλλουµε την παρούσα Εξαµηνιαία
Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβούλιου για την περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου 2008 επί των
ενοποιηµένων και εταιρικών οικονοµικών µεγεθών της Π.Γ. Νίκας ΑΕΒΕ.
Α . Απολογισµός Α΄ Εξαµήνου
Εξέλιξη – Μεταβολές Οικονοµικών µεγεθών της Εταιρείας και του Οµίλου
Σε επίπεδο Εταιρείας- Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ
Συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσµάτων Εταιρείας
1ο Εξάµηνο
2008
(χιλ.ευρώ)

1ο Εξάµηνο
2007
(χιλ.ευρώ)

Μεταβολή
%
(χιλ.ευρώ)

Πωλήσεις

48.368

45.964

5,2%

Μεικτό κέρδος

15.596

12.917

20,7%

Ποσοστό µεικτού κέρδους

32,2%

28,1%

Κέρδη προ Φόρων, Τόκων &
Αποσβέσεων

3.586

3.849

-6,8%

Αποτελέσµατα Εκµετάλλευσης

2.084

2.464

-15,4%

Κέρδη (Ζηµιές) προ Φόρων

387

1.356

-71,5%

Κέρδη (Ζηµιές) Μετά Φόρων

166

-336

Οικονοµικά στοιχεία
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Το α΄ εξάµηνο της υπό εξέταση περιόδου, λόγω κυρίως οργανικής ανάπτυξης στον τοµέα
των αλλαντικών και κρεάτων, οι πωλήσεις της εταιρείας ανήλθαν συνολικά σε Ευρώ 48,4
εκατ. έναντι Ευρώ 46,0 εκατ. του αντίστοιχου εξαµήνου της προηγούµενης χρήσης,
σηµειώνοντας αύξηση κατά 5,2%.
Η σηµειωθείσα ως άνω αύξηση στις πωλήσεις, σε συνδυασµό µε τη βελτίωση του µεικτού
κέρδους της εταιρείας, το οποίο αυξήθηκε σε 32% από 28% είχε σηµαντική επίπτωση στα
µεικτά κέρδη της εταιρείας, που αυξηθήκαν κατά 20,8% ανερχόµενα συνολικά σε Ευρώ 15,6
εκατ. έναντι Ευρώ 12,9 εκατ. του αντιστοίχου εξαµήνου της προηγούµενης χρήσης.
Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ανήλθαν σε Ευρώ 3,6 εκατ. έναντι Ευρώ 3,8
εκατ. αυτών του αντίστοιχου διαστήµατος του 2007 δεδοµένης της αύξησης των εξόδων
διάθεσης που στηρίζουν την στρατηγική της εταιρείας για εµπορική προώθηση και οργάνωση
πωλήσεων, επιφέροντας µείωση στο προαναφερόµενο µέγεθος κατά 6,81% έναντι της
προηγούµενης περιόδου.
Σε επίπεδο Οµίλου
Συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσµάτων Εταιρείας

Οικονοµικά στοιχεία

1ο Εξάµηνο
2008
(χιλ. ευρώ)

1ο Εξάµηνο
2007
(χιλ. ευρώ)

Μεταβολή
%
(χιλ.ευρώ)

Πωλήσεις

50.380

49.723

1,3%

Μεικτό κέρδος

16.023

13.874

15,5%

Ποσοστό µεικτού κέρδους

31,8%

27,9%

Κέρδη προ Φόρων, Τόκων &
Αποσβέσεων

4.235

3.469

22,1%

Αποτελέσµατα Εκµετάλλευσης

1.235

1.387

-11,0%

Κέρδη (Ζηµιές) προ Φόρων

131

-208

-163,0%

Κέρδη (Ζηµιές) µετά Φόρων

-101

-1.903

-94,7%
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Πωλήσεις: Οι συνολικές πωλήσεις του Οµίλου το α΄ εξάµηνο της χρήσης 2008, όπου κυρίως
προσδιορίζονται από τα µεγέθη της Μητρικής Εταιρείας, ανήλθαν σε Ευρώ 50,4 εκατ έναντι
των πωλήσεων Ευρώ 49,7 εκατ του αντιστοίχου εξαµήνου του 2007, σηµειώνοντας αύξηση
κατά 1,3 %. Η εξυγίανση κάποιων από τις θυγατρικές εταιρείες όπως η ΝΙΚΑΣ ΣΠΑΡΤΗ ΑΒΕΑ
και NIKAS SKOPJE LTD έχουν περιορίσει την ανάπτυξη σε επίπεδο οµίλου στην σηµειωθείσα
ανωτέρω αύξηση.
Μεικτά κέρδη: Αυξηµένα κατά 15,5% εµφανίζονται τα µεικτά κέρδη της υπό εξέταση
περιόδου, ανερχόµενα σε Ευρώ 16 εκατ. έναντι Ευρώ 13,9 εκατ. αυτών του α΄ εξαµήνου του
2007. Η αύξηση του µεικτού κέρδους οφείλεται α) στην αλλαγή της προϊοντικής σύνθεσης
των πωλήσεων, που προήλθε από την αύξηση έως και 9% των πωλήσεων των στρατηγικών
προϊόντων σε αλλαντικά και κρέας, από τη Μητρική Εταιρεία, β) βελτίωση της εµπορικής και
τιµολογιακής πολιτικής και γ) εστίαση στα κερδοφόρα προϊόντα των θυγατρικών εταιρειών
και κυρίως της θυγατρικής στη Βουλγαρία.
Ο συντελεστής Μεικτού Κέρδους διαµορφώθηκε σε 31,8% έναντι του 27,9% στο α΄ εξάµηνο
του 2007.
Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων διαµορφώνονται στα Ευρώ 4,2 εκατ. αυξηµένα
κατά 22% σε σχέση µε τα αντίστοιχα κέρδη του α΄ εξαµήνου 2007. Η βελτίωση αυτή
οφείλεται και στην πώληση των συµµετοχών στις εταιρείες στην Κύπρο (Αλλαντικά Γρηγορίου
Ltd µε ποσοστό συµµετοχής 35,98% και Γρηγορίου BE Ltd µε ποσοστό συµµετοχής 35,98%)
από την οποία το προκύπτον καθαρό κέρδος σε επίπεδο οµίλου ανήλθε σε 932 χιλ. ευρώ
(περαιτέρω σχολιασµός της πώλησης της συµµετοχής στο αµέσως επόµενο κεφάλαιο
«Σηµαντικά Γεγονότα του α΄εξαµηνου» ).
Έξοδα ∆ιοίκησης-∆ιάθεσης: Τα έξοδα ∆ιοίκησης – ∆ιάθεσης, ανήλθαν κατά το α΄ εξάµηνο
2008 σε Ευρώ 16,5 εκατ. έναντι Ευρώ 12,7 εκατ. αυτών του αντιστοίχου εξαµήνου του 2007,
αυξηµένα κατά Ευρώ 3,8 εκατ. ποσοστό 30%.
Η µεταβολή προέρχεται κυρίως από την αύξηση των εξόδων διάθεσης, κυρίως της Μητρικής
Εταιρείας, και οφείλεται α) στα αυξηµένα έξοδα προβολής και διάθεσης προϊόντων (κυρίως
προωθήσεις στα καταστήµατα) β) στα αυξηµένα έξοδα επέκτασης του δικτύου πωλήσεων σε
νέα κανάλια και περιοχές και γ) στήριξη της ανάπτυξης του οµίλου στην αγορά της
Ρουµανίας.
Λοιποί αριθµοδείκτες της Εταιρείας:
Ρευστότητα
(Κυκλοφορούν Ενεργητικό/ Βραχυπρόθεσµες

0,81

Υποχρεώσεις)

Ταχύτητα Κίνησης Αποθεµάτων
(Αποθέµατα/Πωλήσεις *365/2)

29
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Ταχύτητα Είσπραξης Απαιτήσεων
(Απαιτήσεις/ Πωλήσεις*365/2)

105

Ταχύτητα Είσπραξης Υποχρεώσεων
(Υποχρεώσεις/ Πωλήσεις*365/2)

249

∆ανεισµός
Σε ό,τι αφορά το Οµολογιακό δάνειο της Εταιρείας και στο πλαίσιο του Α΄ Εξαµήνου 2008,
σηµειώνεται ότι έχουν τηρηθεί οι όροι της χρηµατοδότησης, µε εξαίρεση τη µη ικανοποίηση
ενός οικονοµικού δείκτη ο οποίος κυµαίνεται εκτός των ορίων που προβλέπονται από τον όρο
9.08 του ∆ανείου. Τα επιβαρυµένα χρηµατοοικονοµικά έξοδα στην τρέχουσα περίοδο,
δεδοµένων των επενδύσεων αλλά και της πιστοδοτικής πολιτικής των χρεωστών, επιβάρυναν
την τρέχουσα περίοδο µε αποτέλεσµα να µην τηρηθεί ο δείκτης Κέρδη προ φόρων, τόκων και
αποσβέσεων (EBITDA) προς χρηµατοοικονοµικά έξοδα. Παρόλο που η Εταιρεία έχει λάβει
διαβεβαιώσεις από την Πληρεξούσια Καταβολών και Εκπροσώπου των Οµολογιούχων και των
Τραπεζών, ότι δεν υπάρχουν επιπτώσεις ως προς την αποπληρωµή του, για τη συνεπή
απεικόνιση στις Οικονοµικές Καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2008 και δεδοµένου ότι η
ηµεροµηνία αποπληρωµής του Οµολογιακού ∆ανείου είναι η 30 Σεπτεµβρίου 2009, αυτό
αναταξινοµήθηκε και εµφανίστηκε το σύνολο της οφειλής ως Βραχυπρόθεσµη υποχρέωση.
Β. Σηµαντικά Γεγονότα του Α΄ Εξαµήνου
Ίδρυση εταιρείας στην Κύπρο
Κατά την διάρκεια του 1ου εξαµήνου του 2008, ιδρύθηκε η εταιρεία Nikas Group ltd η οποία
ανήκει 100% στην Π.Γ. Νικας ΑΒΕΕ µε σκοπό να αποτελέσει την ναυαρχίδα του οµίλου για
την επέκταση των δραστηριοτήτων του οµίλου στην ΝΑ Ευρώπη.
Υπογραφή συµφωνίας για την είσοδο στην αγορά της Ρουµανίας
Η στρατηγική της ανάπτυξης εκτός ελληνικών συνόρων ενδυναµώνεται µε την υπογραφή
συµφωνίας τον Μάιο του 2008, για τη διανοµή προϊόντων της Π.Γ. Νίκας ΑΒΕΕ στη αγορά της
Ρουµανίας µέσω του οµίλου γαλακτοκοµικών προϊόντων La Dorna. Το αρχικό σχέδιο
περιλαµβάνει την προώθηση 15 προϊόντων υψηλής ποιότητας σε 8,000 σηµεία πώλησης, σε
µια αγορά όπου η κατανάλωση αλλαντικών διαµορφώνεται σε πολύ υψηλά επίπεδα (η
συνολική αγορά αλλαντικών στη Ρουµανία εκτιµάται στα 1,5 δις ευρώ).
Πώληση των συµµετοχών στις εταιρείες Αλλαντικά Γρηγορίου Ltd και Γρηγορίου ΒΕ Ltd
Η εταιρεία ολοκλήρωσε τις διαδικασίες διάθεσης των ποσοστών συµµετοχής της στις εταιρείες
Αλλαντικά Γρηγορίου ltd και Γρηγορίου ΒΕ ltd, µέσω της νεοϊδρυθείσας θυγατρικής της στην
Κύπρο Nikas Group ltd. Η αξία πώλησης των συµµετοχών ανήλθε σε ευρώ 9,8 εκατ. και το
κέρδος για την Κυπριακή εταιρεία Nikas Group ltd ανήλθε σε ευρώ 7 εκατ.
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Σε ενοποιηµένο επίπεδο, λαµβάνοντας υπόψη τη λογιστική αξία των ανωτέρω συµµετοχών,
όπως είχε προκύψει µε τη µέθοδο ενοποίησης της Καθαρής Θέσης, το κέρδος που προέκυψε
για τον Όµιλο από την πώληση ανήλθε σε ποσό ευρώ 932 χιλ.
Παράλληλα η Nikas Group ltd συνεργάζεται µε τις εταιρείες Αλλαντικά Γρηγορίου ltd και
Γρηγορίου BE ltd για την αποκλειστική διανοµή των προϊόντων του Οµίλου στην Κυπριακή
αγορά.
Μεταβίβαση θυγατρικής Nikas Bulgaria EAD στην Nikas Group ltd
Στα πλαίσια της στρατηγικής της εταιρείας µεταβιβάστηκε το 100% των µετοχών της
θυγατρικής εταιρείας µε επωνυµία Nikas Bulgaria EAD στη θυγατρική εταιρεία Nikas Group ltd
στην Κύπρο µε στόχο την περαιτέρω εστίαση και ενδυνάµωση στις περιοχές της ΝΑ Ευρώπης.

Γ. Προοπτικές, Εξέλιξη ∆ραστηριοτήτων, Κυριότεροι Κίνδυνοι και Αβεβαιότητες για
το Β΄ Εξάµηνο
Προοπτικές – Αναµενόµενη Εξέλιξη
∆εδοµένης της οικονοµικής κρίσης που µαστίζει την αγορά και τον ιδιαίτερα έντονο
ανταγωνισµό, οι προοπτικές για το β΄ εξάµηνο του 2008 παραµένουν συντηρητικές µε
προσπάθεια η Εταιρεία να επιτύχει ανάπτυξη πωλήσεων µε εστίαση για αύξηση µεριδίου πίσω
από τις στρατηγικές της κατηγορίες.
Η Νίκας συνεχίζει να εστιάζει στην ανάπτυξη πρωτοποριακών προϊόντων τόσο σε γεύση όσο
και σε συσκευασία µε αντίστοιχη επένδυση σε προώθηση και διαφήµιση, ακολουθώντας τις
διατροφικές τάσεις που διαµορφώνονται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Άµεση προτεραιότητα της Εταιρείας συνεχίζει να αποτελεί και για το τρέχον β΄ εξάµηνο, η
επέκταση και βελτίωση του δικτύου διάθεσης στην Ελληνική αγορά, καθώς και η καλύτερη
εξυπηρέτηση των πελατών.
Οι πιέσεις για αύξηση των τιµών των α΄ υλών κρέατος είναι ένας από τους βασικούς
παράγοντες αβεβαιότητας και κινδύνου σχετικά µε την κερδοφορία της εταιρείας. Η στενή
παρακολούθηση της παγκόσµιας αγοράς µε την κατάλληλη οργάνωση στηρίζουν την
διοίκηση, µε σκοπό την εξασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της εταιρείας. Παρόλα αυτά, στο
δεδοµένο αβέβαιο περιβάλλον, οι υπάρχουσες ανταγωνιστικές συνθήκες της ελληνικής αγοράς
δεν επιτρέπουν την άµεση απορρόφηση της πιθανής αύξησης των πρώτων υλών από αύξηση
τιµών πώλησης.
Η συνεχής βελτίωση και ανάπτυξη του Οµίλου στις περιοχές της ΝΑ Ευρώπης µε εστίαση
στην εξυγίανση και κερδοφόρα ανάπτυξη της Nikas Bulgaria EAD, καθώς και την εδραίωση
του ονόµατος «ΝΙΚΑΣ» στην νεοεισαχθείσα αγορά της Ρουµανίας αποτελούν βασικές
προτεραιότητες της ∆ιοίκησης της εταιρείας Π.Γ. Νίκας ΑΒΕΕ στο β΄ εξάµηνο του 2008.
Ειδικότερα στην Ρουµανία, σκοπός είναι να ενδυναµωθεί η παρουσία των προϊόντων «ΝΙΚΑΣ»
µε µια ευρύτερη γκάµα και να στηριχτεί η µάρκα µε προωθήσεις στα καταστήµατα.
Την 2η Ιουλίου 2008, η θυγατρική εταιρεία Nikas Group Ltd χρηµατοδότησε την επίσης
θυγατρική εταιρεία του Οµίλου Nikas Bulgaria EAD µε 4 εκατ. ευρώ. Ο σκοπός της
χρηµατοδότησης αυτής ήταν η µερική αποπληρωµή του βραχυχρόνιου δανεισµού της Nikas
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Bulgaria EAD, ύψους 2,5 εκατ. ευρώ, καθώς και η στήριξη του κεφαλαίου κίνησης σε µια
εποχή ανάπτυξης και εµπορικής επέκτασης της θυγατρικής.
Στις 21 Αυγούστου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΠΓ Νίκας ΑΒΕΕ αποφάσισε οµόφωνα την
έναρξη διαδικασιών απορρόφησης της 100% θυγατρικής της Νίκας Σπάρτη ΑΒΕΑ στα πλαίσια
της εξυγίανσης του οµίλου και εστίασης σε στρατηγικούς χώρους παραγωγής και εµπορίας.

Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες για το 2ο εξάµηνο 2008
Πιέσεις για αύξηση τιµών α΄ υλών
Όπως προαναφέρθηκε στην ανάλυση των εξελίξεων του 2ου εξαµήνου, οι πιέσεις για αύξηση
των τιµών των α΄ υλών κρέατος είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες αβεβαιότητας και
κινδύνου σχετικά µε την κερδοφορία της εταιρείας. Ήδη στο 1ο εξάµηνο του 2008
παρατηρήθηκε αύξηση της τιµής της γαλοπούλας της τάξεως του 60% σε σχέση µε το πρώτο
εξάµηνο της χρήσης 2007. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το κρέας γαλοπούλας αντιστοιχεί στο 30%
του συνόλου των α΄ υλών στη παραγωγή αλλαντικών. Αισιόδοξη είναι η τάση των τιµών της
γαλοπούλας για το 2ο εξάµηνο του 2008 στο βαθµό που παρατηρείται µια πτώση των τιµών
της τάξεως του 15%.
Παράλληλα, στο χοιρινό κρέας (που εκπροσωπεί το 60% των α΄ υλών στην παραγωγή
αλλαντικών) οι τιµές αναµένεται να αυξηθούν τουλάχιστον 10% σε σχέση µε το 1ο εξάµηνο
του 2008.
Έντονο ανταγωνιστικό περιβάλλον
Στην ελληνική αγορά λειτουργεί ο έντονος ανταγωνισµός στους αντίστοιχους στρατηγικούς
χώρους που αναπτύσσεται η εταιρεία Π.Γ. Νίκας ΑΒΕΕ και αυτό ασκεί ιδιαίτερες πιέσεις στο
ύψος των επενδύσεων που απαιτούνται για την επιθυµητή περαιτέρω ανάπτυξη και
εδραίωση. Πέραν αυτού, η ∆ιοίκηση της εταιρείας Π.Γ. Νίκας ΑΒΕΕ προσηλωµένη στην
ταχεία εφαρµογή πολιτικής προώθησης των νέων προϊόντων, καθώς και στην επέκταση σε
νέες αγορές, µε αρωγό την ποιότητα και των υψηλών προδιαγραφών προϊόντων που διαθέτει,
στοχεύει στην επίτευξη περαιτέρω ανάπτυξης και κερδοφορίας.

∆. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη
Οι πωλήσεις της εταιρείας προς τα συνδεδεµένα µέρη όπως αυτές ορίζονται κατά το ∆.Λ.Π. 24
αφορούν κυρίως εµπορεύµατα. Οι τιµές πώλησης ορίζονται στη βάση κόστους πλέον ενός
µικρού περιθωρίου κέρδους σε σχέση µε αυτό που ισχύει για τις πωλήσεις σε τρίτους.
Οι αµοιβές στα µέλη του ∆.Σ. αφορούν καταβληθείσες αµοιβές ∆ιοικητικού Συµβουλίου στα
Ανεξάρτητα µη Εκτελεστικά µέλη.
Οι αµοιβές των ∆ιοικητικών στελεχών, αφορούν αµοιβές για υπηρεσίες εξαρτηµένης εργασίας.
Στον παρακάτω πίνακα αναλύονται οι συναλλαγές, καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων
και υποχρεώσεων της εταιρείας µε τα συνδεδεµένα µέρη όπως αυτά ορίζονται από το ∆.Λ.Π.
24.
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Θυγατρικές Εταιρείες:
Η Εταιρεία
Απαιτήσεις

30/6/2008

31/12/2007

ΝΙΚΑΣ ΣΠΑΡΤΗ ΑBEA

4.236.649

4.737.999

ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ABE

3.755.167

1.387.644

NIKAS SCOPJE LTD

1.086.414

1.883.037

NIKAS BULGARIA SA

2.404.002

1.996.790

P.G NIKAS GMBH

550.000

500.000

NIKAS GROUP LTD

657.103

Σύνολο

12.689.335

Υποχρεώσεις

30/6/2008

ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ABE
∆ΟΜΟΚΟΣ ΑΕ
Σύνολο

Πωλήσεις
ΝΙΚΑΣ ΣΠΑΡΤΗ ΑBEA
ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ABE

9.706.660

31/12/2007

1.657.680

-

220.917

167.908

1.878.597

167.908

30/6/2008

30/06/2007

63.054

1.312.808

2.229.045

1.022.898

∆ΟΜΟΚΟΣ ΑΕ

-

1.394

NIKAS SCOPJE LTD

-

57.088

407.212

999.635

2.699.310

3.393.823

NIKAS BULGARIA SA
Σύνολο
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Αγορές
ΝΙΚΑΣ ΣΠΑΡΤΗ ΑBEA
ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ABE
∆ΟΜΟΚΟΣ ΑΕ
NIKAS BULGARIA SA

30/6/2008

30/06/2007

357.444

11.729.532

1.731.761

929.167

583.426

371.358

-

13.114

Σύνολο

2.673.631

13.043.171

Λοιπά Έσοδα

30/6/2008

30/06/2007

NIKAS GROUP LTD

5.514.450

Σύνολο

5.514.450

Λοιπά Έξοδα

30/6/2008

ΝΙΚΑΣ ΣΠΑΡΤΗ ΑBEA
Σύνολο

-

30/06/2007

147.255

-

147.255

Συνδεδεµένες Εταιρείες:
Η Εταιρεία
Απαιτήσεις
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ BE LTD
Σύνολο

Υποχρεώσεις
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ BE LTD
Σύνολο

30/6/2008

31/12/2007

59.939

52.754

59.939

52.574

30/6/2008

31/12/2007

113.160

563.106

113.160

563.106
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Πωλήσεις

30/6/2008

30/06/2007

56.643

112.680

Σύνολο

56.643

112.680

Αγορές

30/6/2008

30/06/2007

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ BE LTD

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ BE LTD
Σύνολο

314.237

-

314.237

Ε. Εταιρική ∆ιακυβέρνηση
Η εταιρεία Π.Γ. Νίκας ΑΒΕΕ µε γνώµονα την προάσπιση των δικαιωµάτων των µετόχων, των
εργαζοµένων και συνεργατών της, έχει θέσει υψηλά κριτήρια διοίκησης διασφαλίζοντας την
ορθολογική λήψη αποφάσεων, τη διαφάνεια και αξιοπιστία της λειτουργίας της.
Στο πλαίσιο υιοθέτησης ενός σύγχρονου συστήµατος Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, η Νίκας
ευθυγράµµισε τις πρακτικές της σύµφωνα µε το Νόµο περί Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης
(Ν.3016/2002) καθώς και την ευρωπαϊκή Οδηγία (2003/51/EC) η οποία θεσµοθετεί υπέρ της
διαφάνειας και του ελέγχου των εταιρικών οικονοµικών δεδοµένων. Εφαρµόζοντας την
χρηστή Εταιρική ∆ιακυβέρνηση, η Νίκας έχει προχωρήσει από τις 16 Ιανουαρίου 2006 σε
ανασυγκρότηση τεσσάρων Επιτροπών της και είναι η Ελεγκτική Επιτροπή, η Επιτροπή
∆ιορισµών και Αµοιβών, η Επιτροπή Επενδύσεων και η Επιτροπή Ποιότητας. Οι επιτροπές
αυτές συνδράµουν το έργο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και είναι υπεύθυνες για την
εσωτερική διοίκηση της εταιρείας.
Όσα ανωτέρω αναφέρθηκαν µε την οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας και του Οµίλου
µπορούν να διαπιστωθούν από τις Οικονοµικές Καταστάσεις της 30ης Ιουνίου 2008.
Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Μιχαήλ Ν. Μαδιανός
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ΈΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
Προς τους µετόχους της «Π.Γ.ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε»
Εισαγωγή
Επισκοπήσαµε το συνηµµένο εταιρικό και ενοποιηµένο συνοπτικό ισολογισµό της «Π.Γ.ΝΙΚΑΣ
Α.Β.Ε.Ε» (η Εταιρεία) της 30ης Ιουνίου 2008, τις σχετικές εταιρικές και ενοποιηµένες συνοπτικές
καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της εξάµηνης
περιόδου που έληξε αυτήν την ηµεροµηνία, καθώς και τις επιλεγµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις,
που συνθέτουν την ενδιάµεση οικονοµική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της
εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης του άρθρου 5 του Ν.3556/2007. Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας έχει την
ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής οικονοµικής
πληροφόρησης, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως αυτά
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρµόζονται στην ενδιάµεση οικονοµική
πληροφόρηση (∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο «∆ΛΠ» 34). ∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση ενός
συµπεράσµατος επί αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής οικονοµικής πληροφόρησης µε βάση την
επισκόπησή µας.
Εύρος της εργασίας επισκόπησης
∆ιενεργήσαµε την επισκόπησή µας σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση
Ενδιάµεσης Οικονοµικής Πληροφόρησης που ∆ιενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της
Οικονοµικής Μονάδας», στο οποίο παραπέµπουν τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα. Η επισκόπηση της
ενδιάµεσης οικονοµικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διαδικασιών για την αναζήτηση
πληροφοριών, κυρίως από πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για οικονοµικά και λογιστικά θέµατα και
στην εφαρµογή κριτικής ανάλυσης και λοιπών διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος µίας εργασίας
επισκόπησης είναι ουσιωδώς µικρότερο από έναν έλεγχο που διενεργείται σύµφωνα µε τα Ελληνικά
Ελεγκτικά Πρότυπα και εποµένως, δεν µας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουµε τη διασφάλιση ότι
έχουν περιέλθει στην αντίληψή µας όλα τα σηµαντικά θέµατα τα οποία θα είχαν επισηµανθεί σε έναν
έλεγχο. Κατά συνέπεια, µε την παρούσα δεν διατυπώνουµε γνώµη ελέγχου.
Συµπέρασµα Επισκόπησης
Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή µας οτιδήποτε που θα µας
οδηγούσε στο συµπέρασµα ότι η συνηµµένη ενδιάµεση οικονοµική πληροφόρηση δεν έχει
καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 34.
Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων
Πέραν της ανωτέρω ενδιάµεσης οικονοµικής πληροφόρησης, επισκοπήσαµε και τα υπόλοιπα στοιχεία
της εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης του άρθρου 5 του Ν.3556/2007 και των κατ’ εξουσιοδότηση
αυτού του Νόµου, Αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Από την ανωτέρω επισκόπηση
διαπιστώσαµε ότι η εν λόγω έκθεση περιλαµβάνει τα στοιχεία και τις πληροφορίες που προβλέπονται
από το Νόµο και τις Αποφάσεις και είναι συνεπής µε τη συνηµµένη οικονοµική πληροφόρηση.
Αθήνα, 29 Αυγούστου 2008
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΠραϊςγουωτερχαουςΚούπερς
Ανώνυµη Ελεγκτική Εταιρεία
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
Λ. Κηφισίας 268, Χαλάνδρι
Αρ Μ ΣΟΕΛ: 113

∆ηµήτρης Σούρµπης
Αρ Μ ΣΟΕΛ 16891
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Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
Βιοµηχανία Αλλαντικών

4. Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις
Εταιρικές και Ενοποιηµένες της 30ης Ιουνίου 2008
(1 Ιανουαρίου – 30 Ιουνίου 2008)
Σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής
Πληροφόρησης (∆ΛΠ 34)

Οι Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί προς δηµοσίευση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
της Εταιρείας την 29η Αυγούστου 2008 και έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική
διεύθυνση www.nikas.gr.

Άγιος Στέφανος, 29 Αυγούστου 2008
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ
∆.Σ. & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ &
ΧΡΗΜ/ΚΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ Ν.
ΜΑ∆ΙΑΝΟΣ

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ Κ.
ΚΟΛΙΟΥΛΗΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ Μ.
ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ

ΣΟΦΙΑ Γ.
ΒΕΝΤΟΥΡΑ

Α∆Τ.Λ -014540

Α∆Τ.Μ -784443

Α∆.704552814

Α∆Τ. Ζ 624460

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
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ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ποσά σε Ευρώ

30/06/2008 31/12/2007
Σηµείωση ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

30/06/2008 31/12/2007
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

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

7
8
8

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

59.927.529
162.907
-

60.077.687
210.466
8.548.311
-

45.665.759
131.691
6.381.216
500.000

45.403.175
183.016
9.183.994
2.711.666
500.000

60.090.436

68.836.464

52.678.666

57.981.851

10.213.085
35.606.498

9.121.254
36.227.860

7.788.778
44.332.499

6.815.564
40.319.528

595.335
6.380.421

176.994
1.349.454

583.146
771.010

56.142
593.889

52.795.340 46.875.562
112.885.776 115.712.026

Σύνολο ενεργητικού

53.475.432 47.785.123
106.154.098 105.766.974

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

18.208.195

18.208.195

18.208.195

18.208.195

(43.599)
10.690.782
(4.689.792)
24.165.587
60.073
24.225.660

(43.599)
10.690.782
(4.568.233)
24.287.145
40.012
24.327.157

9.311.938
4.224.875
31.745.009
31.745.009

9.311.938
4.059.240
31.579.373
31.579.373

3.614
4.379.482

28.000.000
32.352
4.326.538

4.372.421

28.000.000
4.325.141

753.573
3.137.558
570.135

718.455
2.541.861
458.135

630.614
3.062.364
562.000

577.940
2.466.667
450.000

8.844.363

36.077.341

8.627.399

35.819.748

26.341.113
806.032
52.628.253
40.355

27.025.003
1.035.732
27.221.228
25.565

25.991.749
748.780
39.041.162
-

24.315.003
973.540
13.079.310
-

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
∆άνεια
Χρηµατοδοτικές µισθώσεις
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω
εξόδου από την υπηρεσία
Επιχορηγήσεις
Προβλέψεις για λοιπές υποχρεώσεις και έξοδα

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

9

9

79.815.753 55.307.528
88.660.116 91.384.869
112.885.776 115.712.026

65.781.691 38.367.853
74.409.089 74.187.601
106.154.098 105.766.974

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 19 έως 31 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ενδιάµεσων
οικονοµικών καταστάσεων.
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ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Ποσά σε Ευρώ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Σηµείωση

Πωλήσεις

1/1 έως 30/06/2007

1/1 έως 30/06/2008

1/1 έως 30/06/2007
45.963.709

50.379.522

49.722.762

48.368.041

Κόστος Πωληθέντων

(34.356.493)

(35.848.456)

(32.772.480)

(33.046.671)

Μεικτό Κέρδος

16.023.029

13.874.306

15.595.560

12.917.038

Έξοδα διάθεσης

(13.621.527)

(10.188.620)

(12.647.228)

(8.889.696)

Έξοδα διοίκησης

(2.878.143)

(2.477.107)

(2.225.809)

(1.931.546)

1.364.214

(278.105)

1.361.599

368.442

347.859

456.883

-

-

1.235.432

1.387.357

2.084.122

2.464.238

(2.036.149)

(1.595.472)

(1.696.809)

(1.107.855)

932.299

-

-

-

131.583

(208.115)

387.313

1.356.383

Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκµετάλλευσης (καθαρά)

6

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1/1 έως 30/06/2008

10

Αύξηση καθαρής θέσης συνδεδεµένων επιχειρήσεων
Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα/(έξοδα) - καθαρά
Κέρδη από πώληση συµµετοχών

6

Κέρδη / (Ζηµιές) προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος

(233.080)

(1.694.991)

(221.678)

(1.691.978)

(101.497)

(1.903.106)

165.635

(335.595)

Μετόχους της µητρικής

(121.559)

(1.916.351)

165.635

(335.595)

∆ικαιώµατα µειοψηφίας

20.062

13.246

-

-

(101.497)

(1.903.106)

165.635

(335.595)

-0,0060

-0,0947

0,0082

-0,0166

Καθαρά κέρδη / (Ζηµιές) περιόδου

11

Κατανεµηµένα σε :

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

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 19 έως 31 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ενδιάµεσων
οικονοµικών καταστάσεων.
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ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ποσά σε Ευρώ

Πωλήσεις
Κόστος Πωληθέντων

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1/4 έως 30/06/2008

1/4 έως 30/06/2007

1/4 έως 30/06/2008

25.481.903

24.523.200

24.552.104

1/4 έως 30/06/2007

22.801.862

(18.224.157)

(18.691.130)

(17.355.614)

(17.214.048)

Μεικτό Κέρδος

7.257.745

5.832.070

7.196.490

5.587.814

Έξοδα διάθεσης

(7.328.496)

(5.249.489)

(6.824.279)

(4.583.768)

Έξοδα διοίκησης

(1.643.472)

(1.180.751)

(1.275.248)

(938.565)

41.017

(329.408)

13.567

(207.186)

Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκµετάλλευσης (καθαρά)
Αύξηση καθαρής θέσης συνδεδεµένων επιχειρήσεων

89.014

(295.104)

-

-

Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης

(1.584.192)

(1.222.682)

(889.470)

(141.705)

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα/(έξοδα) - καθαρά

(1.045.486)

(950.912)

(904.912)

(612.506)

932.299

-

-

-

(1.697.379)

(2.173.594)

(1.794.382)

(754.212)

Κέρδη από πώληση συµµετοχών
Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος

141.964

(1.342.391)

152.393

(1.340.832)

(1.555.415)

(3.515.985)

(1.641.988)

(2.095.044)

Μετόχους της µητρικής

(1.566.693)

(3.534.135)

(1.641.988)

(2.095.044)

∆ικαιώµατα µειοψηφίας

11.277

18.150

-

-

(1.555.415)

(3.515.985)

(1.641.988)

(2.095.044)

Καθαρά κέρδη / (Ζηµιές) περιόδου
Κατανεµηµένα σε :

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

-0,0774

-0,1747

-0,0812

-0,1036

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 19 έως 31 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ενδιάµεσων
οικονοµικών καταστάσεων.
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ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Αποδιδόµενα στους µετόχους της µητρικής

Ποσά σε Ευρώ

Μετοχικό
κεφάλαιο

Λοιπά Αποτελέσµατ
αποθέµατικα
α εις νέον

Συναλλαγµατικές
διαφορές
µετατροπής

Καθαρή
θέση
µετόχων ∆ικαιώµατα
εταιρίας Μειοψηφίας

Σύνολο
Ιδίων
Κεφαλαίων

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟIΧΕΙΑ
Υπόλοιπο στις 01 Ιανουαρίου 2007

18.208.195

10.599.176

(2.286.514)

(43.599)

26.477.258

54.858

26.532.116

Καθαρό κέρδος/(ζηµιά) περιόδου

-

-

(1.916.351)

-

(1.916.351)

13.246

(1.903.106)

Μεταφορά αποθεµατικών

-

(1.980)

1.980

-

-

-

-

Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2007

18.208.195

10.597.196

(4.200.886)

(43.599)

24.560.907

68.104

24.629.011

Υπόλοιπο στις 01 Ιανουαρίου 2008

18.208.195

10.690.782

(4.568.233)

(43.599)

24.287.145

40.012

24.327.156

-

-

(121.559)

-

(121.559)

20.062

(101.497)

18.208.195

10.690.782

(4.689.792)

(43.599)

24.165.586

60.074

24.225.659

Υπόλοιπο στις 01 Ιανουαρίου 2007 18.208.195

Καθαρό κέρδος/(ζηµιά) περιόδου
Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2008

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟIΧΕΙΑ
9.218.353

2.281.125

-

29.707.673

-

-

(335.595)

-

(335.595)

18.208.195

9.218.353

1.945.530

-

29.372.078

- 29.372.078

Υπόλοιπο στις 01 Ιανουαρίου 2008 18.208.195

- 31.579.373

Καθαρό κέρδος/(ζηµιά) περιόδου
Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2007

Καθαρό κέρδος/(ζηµιά) περιόδου
Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2008

- 29.707.673
-

(335.595)

9.311.938

4.059.240

-

31.579.373

-

-

165.635

-

165.635

-

165.635

18.208.195

9.311.938

4.224.876

-

31.579.373

-

31.745.009

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 19 έως 31 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ενδιάµεσων
οικονοµικών καταστάσεων.
- 17 -

Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση 2008

ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Ποσά σε Ευρώ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1/1 έως
1/1 έως
30/06/2008 30/06/2007

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1/1 έως
1/1 έως
30/06/2008 30/06/2007

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων

131.511

(208.115)

387.313

1.356.383

Αποσβέσεις

2.067.809

2.081.694

1.501.684

1.384.754

Προβλέψεις

(2.100.457)

1.209.603

112.000

1.140.150

Πλέον/µείον προσαρµογές για:

Αποτελέσµατα (έσοδα,έξοδα,κέρδη,ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας

(552.217)

(666.776)

(1.500.706)

(644.470)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου
κίνησης
ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:

1.510.083

1.595.472

1.171.055

1.107.855

Μείωση/(αύξηση) αποθεµάτων
Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση)/Αυξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)

(1.091.832)

(544.916)

(973.214)

135.696

124.400

(1.355.750)

(4.539.972)

(1.666.153)

(614.731)

(2.170.947)

1.694.718

(1.460.064)

(1.558.874)

(1.612.619)

(1.176.450)

(1.124.455)

(412.263)

(452.076)

(407.925)

(452.076)

(2.496.570)

(2.124.430)

(3.731.497)

(222.380)

Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα κατεβληµένα
Καταβληµένοι φόροι
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες(α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων/αύλων παγίων στοιχείων

(2.898.758)

(3.294.632)

(2.565.619)

(3.082.281)

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων/αύλων παγίων στοιχείων

1.671.393

372.023

1.507.980

233.474

Εισπράξεις /(Πληρωµές) από πώληση συµµετοχών

9.828.468

553.670

5.514.444

505.277

Τόκοι που εισπράχθηκαν

48.791

17.147

5.396

16.600

Μερίσµατα εισπραχθέντα

845.401

-

845.401

-

9.495.294

(2.351.792)

5.307.602

(2.326.931)

639.166

-

639.166

-

1.646.264

3.689.652

-

1.922.729

Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Λοιπές Χρηµατοδοτικές ροές
Εισπράξεις από εκδοθέντα/ αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή (µείωση)/ αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα
και ισοδύναµα περιόδου (α)+(β)+(γ)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της περιόδου
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος της περιόδου

(4.253.186)

-

(2.038.149)

-

(1.967.756)

3.689.652

(1.398.983)

1.922.729

5.030.968

(786.569)

177.122

(626.581)

1.349.454

1.598.827

593.889

1.230.082

6.380.421

812.258

771.011

603.501

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 19 έως 31 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ενδιάµεσων
οικονοµικών καταστάσεων.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
1. Γενικές πληροφορίες
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 79,89%, η οποία κατέχει 16.070.757 µετοχές και είναι θυγατρική του οµίλου
GLOBAL CAPITAL INVESTORS (II) L.P
2. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων
Οι συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την εξάµηνη περίοδο που έληξε την 30
Ιουνίου 2008 έχουν καταρτισθεί σύµφωνα µε τίς διατάξεις του ∆.Λ.Π 34 «Ενδιάµεσες
Οικονοµικές Καταστάσεις». Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις πρέπει να αναγνωρισθούν
σε συνδυασµό µε τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της 31 ∆εκεµβρίου 2007 που είναι
διαθέσιµες στην ιστοσελίδα της εταιρίας µε ηλεκτρονική διεύθυνση www.nikas.gr.
Ορισµένα συγκριτικά κονδύλια αναταξινοµήθηκαν για να είναι συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα
της τρέχουσας περιόδου. Συγκεκριµένα, ποσό € 450.000 που αφορά σε προβλέψεις για λοιπές
υποχρεώσεις και έξοδα, αναταξινοµήθηκε από τις Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις στο κονδύλι
«Προβλέψεις για λοιπές υποχρεώσεις και έξοδα». Τα ποσά που εµπεριέχονται σε αυτές τις
οικονοµικές καταστάσεις έχουν στρογγυλοποιηθεί σε ευρώ. Λόγω του γεγονότος αυτού,
διαφορές που ενδέχεται να υπάρξουν µεταξύ των βασικών οικονοµικών καταστάσεων και των
σηµειώσεων οφείλονται σε αυτές τις στρογγυλοποιήσεις.
3. Σύνοψη σηµαντικών λογιστικών αρχών
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 2007.
Οι αρχές αυτές έχουν εφαρµοσθεί µε συνέπεια σε όλες τις χρήσεις που παρουσιάζονται εκτός
όπου αναφέρεται διαφορετικά και δεν υπάρχουν διαφορές µε τις αντίστοιχες που
χρησιµοποιήθηκαν για τη χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2007.
Οι συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του
ιστορικού κόστους.
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
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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 Παράγραφο «Σηµαντικές Λογιστικές
Εκτιµήσεις και Κρίσεις της ∆ιοίκησης».
4. Νέα πρότυπα, ερµηνείες και τροποποίηση υφιστάµενων προτύπων
Συγκεκριµένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία
είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας
χρήσης η µεταγενέστερα. Η εκτίµηση του Οµίλου σχετικά µε την επίδραση από την
εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων και διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω.
Πρότυπα υποχρεωτικά για την χρήση 31 ∆εκεµβρίου 2008
∆εν έχουν εκδοθεί νέα πρότυπα ή τροποποιήσεις προτύπων, τα οποία είναι υποχρεωτικά για
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης.
∆ιερµηνείες υποχρεωτικές για την χρήση 31 ∆εκεµβρίου 2008
∆ΕΕΧΠ 11 - ∆ΠΧΠ 2: Συναλλαγές Ιδίων Μετοχών Οµίλου
Η διερµηνεία έχει εφαρµογή από την 1η Μαρτίου 2007 και διασαφηνίζει τον χειρισµό όπου οι
υπάλληλοι µίας θυγατρικής εταιρείας λαµβάνουν µετοχές της µητρικής εταιρείας. Επίσης
διασαφηνίζει εάν ορισµένοι τύποι συναλλαγών πρέπει να λογίζονται ως συναλλαγές µε
διακανονισµό µε συµµετοχικούς τίτλους ή συναλλαγές µε διακανονισµό τοις µετρητοίς. Η
διερµηνεία δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου.
∆ΕΕΧΠ 12 - Συµφωνίες Παραχώρησης
Η διερµηνεία έχει εφαρµογή από την 1η Ιανουαρίου 2008 και αναφέρεται στις εταιρείες που
συµµετέχουν σε συµφωνίες παραχώρησης. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο.
∆ΕΕΧΠ 14 – Όρια περιουσιακών στοιχείων καθορισµένων παροχών, ελάχιστο απαιτούµενο
σχηµατισµένο κεφάλαιο και η αλληλεπίδρασή τους
Η διερµηνεία έχει εφαρµογή από την 1η Ιανουαρίου 2008 και αναφέρεται σε παροχές µετά
την έξοδο από την υπηρεσία και άλλα µακροχρόνια προγράµµατα καθορισµένων παροχών
προς τους εργαζόµενους. Η διερµηνεία διασαφηνίζει πότε οικονοµικά οφέλη µε τη µορφή
επιστροφών από το πρόγραµµα ή µειώσεων µελλοντικών εισφορών στο πρόγραµµα πρέπει να
θεωρηθούν ως διαθέσιµα, πώς η ύπαρξη ελαχίστου απαιτούµενου σχηµατισµένου κεφαλαίου
ενδεχοµένως θα επηρέαζε τα διαθέσιµα οικονοµικά οφέλη µε τη µορφή µειώσεων
µελλοντικών εισφορών και πότε η ύπαρξη ελαχίστου απαιτούµενου σχηµατισµένου κεφαλαίου
θα δηµιουργούσε υποχρέωση. Εφόσον ο Όµιλος δεν έχει τέτοια προγράµµατα παροχών για
τους εργαζόµενους, η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο.
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Πρότυπα υποχρεωτικά µετά από την χρήση 31 ∆εκεµβρίου 2008
∆ΠΧΠ 8 - Τοµείς ∆ραστηριοτήτων
Το πρότυπο έχει εφαρµογή από την 1η Ιανουαρίου 2009 και αντικαθιστά το ∆ΛΠ 14, κάτω
από το οποίο οι τοµείς αναγνωρίζονταν και παρουσιάζονταν µε βάση µια ανάλυση απόδοσης
και κινδύνου. Σύµφωνα µε το ∆ΠΧΠ 8 οι τοµείς αποτελούν συστατικά µιας οικονοµικής
οντότητας που εξετάζονται τακτικά από τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο / ∆ιοικητικό Συµβούλιο
της οικονοµικής οντότητας και παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις µε βάση αυτήν
την εσωτερική κατηγοριοποίηση. Ο Όµιλος θα εφαρµόσει το ∆ΠΧΠ 8 από την 1 Ιανουαρίου
2009.
Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 23 – Κόστος ∆ανεισµού
Η αναθεωρηµένη έκδοση του παραπάνω προτύπου έχει εφαρµογή από την 1η Ιανουαρίου
2009. Η βασική διαφορά σε σχέση µε την προηγούµενη έκδοση αφορά στην κατάργηση της
επιλογής αναγνώρισης ως έξοδο του κόστους δανεισµού που σχετίζεται µε περιουσιακά
στοιχεία ενεργητικού, τα οποία απαιτείται ένα σηµαντικό χρονικό διάστηµα προκειµένου να
µπορέσουν να λειτουργήσουν ή να πωληθούν. Ο Όµιλος θα εφαρµόσει το ∆ΛΠ 23 από την 1
Ιανουαρίου 2009.
Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 1 ‘Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων’
Το ∆ΛΠ 1 έχει τροποποιηθεί για να αναβαθµίσει τη χρησιµότητα των πληροφοριών που
παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις και εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009. Οι πιο σηµαντικές τροποποιήσεις
είναι: η απαίτηση όπως η κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων περιλαµβάνει µόνο
συναλλαγές µε µετόχους, η εισαγωγή µιας καινούργιας κατάστασης συνολικού εισοδήµατος
(“comprehensive income”) που συνδυάζει όλα τα στοιχεία εσόδων και εξόδων που
αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων µε «λοιπά εισοδήµατα» (“other
comprehensive income”) και της απαίτησης όπως επαναδιατυπώσεις στις οικονοµικές
καταστάσεις ή αναδροµικές εφαρµογές νέων λογιστικών πολιτικών παρουσιάζονται από την
αρχή της ενωρίτερης συγκριτικής περιόδου. Ο Όµιλος θα κάνει τις απαραίτητες αλλαγές στην
παρουσίαση των οικονοµικών του καταστάσεων για το 2009.
Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΠ 2 ‘Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών’
Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1
Ιανουαρίου 2009 και διευκρινίζει τον ορισµό της «προϋπόθεσης κατοχύρωσης», µε την
εισαγωγή του όρου «µη-προϋπόθεση κατοχύρωσης» για όρους που δεν αποτελούν όρους
υπηρεσίας ή όρους απόδοσης. Επίσης διευκρινίζεται ότι όλες οι ακυρώσεις, είτε προέρχονται
από την οντότητα είτε από τα συµβαλλόµενα µέρη, πρέπει να έχουν την ίδια λογιστική
αντιµετώπιση. Ο Όµιλος δεν αναµένει ότι αυτή η ∆ιερµηνεία θα έχει επίδραση στις
οικονοµικές του καταστάσεις.
Αναθεωρηµένο ∆ΠΧΠ 3 ‘Συνενώσεις Επιχειρήσεων’ και Τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 ‘Ενοποιηµένες
και Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις’
Το αναθεωρηµένο ∆ΠΧΠ 3 ‘Συνενώσεις Επιχειρήσεων’ και το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27
‘Ενοποιηµένες Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις’ εφαρµόζονται για λογιστικές περιόδους
που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009. Το αναθεωρηµένο ∆ΠΧΠ 3 εισάγει µια σειρά
αλλαγών στο λογιστικό χειρισµό συνενώσεων επιχειρήσεων οι οποίες θα επηρεάσουν το ποσό
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της αναγνωρισθείσας υπεραξίας, τα αποτελέσµατα της περιόδου στην οποία πραγµατοποιείται
η συνένωση επιχειρήσεων και τα µελλοντικά αποτελέσµατα. Αυτές οι αλλαγές περιλαµβάνουν
την εξοδοποίηση των δαπανών που σχετίζονται µε την απόκτηση και την αναγνώριση
µελλοντικών µεταβολών στην εύλογη αξία του ενδεχόµενου τιµήµατος στα αποτελέσµατα. Το
τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 απαιτεί συναλλαγές που οδηγούν σε αλλαγές ποσοστών συµµετοχής
σε θυγατρική να καταχωρούνται στην καθαρή θέση. Όλες οι αλλαγές των ανωτέρω
προτύπων θα εφαρµοστούν από την ηµεροµηνία εφαρµογής τους και θα επηρεάσουν
µελλοντικές αποκτήσεις και συναλλαγές µε µετόχους µειοψηφίας από την ηµεροµηνία αυτή
και µετά.
Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 32 και ∆ΛΠ 1 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα διαθέσιµα από τον κάτοχο (ή
“puttable” µέσο)
Η τροποποίηση στο ∆ΛΠ 32 απαιτεί όπως ορισµένα χρηµατοοικονοµικά µέσα διαθέσιµα από
τον κάτοχο («puttable» µέσα) και υποχρεώσεις που ανακύπτουν κατά την ρευστοποίηση µιας
οντότητας καταταχθούν ως Ίδια Κεφάλαια εάν πληρούνται συγκεκριµένα κριτήρια. Η
τροποποίηση στο ∆ΛΠ 1 απαιτεί γνωστοποίηση πληροφοριών αναφορικά µε τα «puttable»
µέσα που κατατάσσονται ως Ίδια Κεφάλαια. Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009. Ο Όµιλος αναµένει ότι
αυτές οι τροποποιήσεις δεν θα επηρεάσουν τις οικονοµικές του καταστάσεις.
∆ιερµηνείες υποχρεωτικά µετά από την χρήση 31 ∆εκεµβρίου 2008
∆ΕΕΧΠ 13 – Προγράµµατα Πιστότητας Πελατών
Η διερµηνεία έχει εφαρµογή από την 1η Ιουλίου 2008 και διασαφηνίζει τον χειρισµό των
εταιρειών που χορηγούν κάποιας µορφής επιβράβευση πιστότητας όπως ‘’πόντους’’ ή
‘’ταξιδιωτικά µίλια’’ σε πελάτες που αγοράζουν αγαθά ή υπηρεσίες. Η διερµηνεία δεν έχει
εφαρµογή στον Όµιλο.
∆ΕΕΧΠ 15 – Συµφωνίες για την κατασκευή ακίνητης περιουσίας
Η διερµηνεία έχει εφαρµογή από την 1η Ιανουαρίου 2009 και αναφέρεται στους
υφιστάµενους διαφορετικούς λογιστικούς χειρισµούς αναφορικά µε πωλήσεις ακίνητης
περιουσίας. Μερικές οικονοµικές οντότητες αναγνωρίζουν το έσοδο σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 18
(δηλ. όταν µεταφέρονται οι κίνδυνοι και τα οφέλη κυριότητας της ακίνητης περιουσίας) και
άλλες αναγνωρίζουν το έσοδο ανάλογα µε το στάδιο ολοκλήρωσης της ακίνητης περιουσίας
σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 11. Η διερµηνεία διασαφηνίζει ποιο πρότυπο πρέπει να εφαρµοστεί σε
κάθε περίπτωση. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο.
∆ΕΕΧΠ 16 - Αντισταθµίσεις µιας καθαρής επένδυσης σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό
Η διερµηνεία έχει εφαρµογή από την 1η Οκτωβρίου 2008 και έχει εφαρµογή σε µία οικονοµική
οντότητα που αντισταθµίζει τον κίνδυνο ξένου νοµίσµατος που προκύπτει από καθαρή
επένδυση σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό και πληρεί τους όρους για λογιστική αντιστάθµισης
σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39. Η διερµηνεία παρέχει οδηγίες σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο µία
οικονοµική οντότητα πρέπει να καθορίσει τα ποσά που αναταξινοµούνται από τα ίδια
κεφάλαια στα αποτελέσµατα τόσο για το µέσο αντιστάθµισης όσο και για το αντισταθµισµένο
στοιχείο. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο, εφόσον ο Όµιλος δεν χρησιµοποιεί το
λογιστικό χειρισµό της αντιστάθµισης για οποιαδήποτε επένδυση σε εκµετάλλευση στο
εξωτερικό.
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5. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της ∆ιοικήσεως
Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις της ∆ιοίκησης 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 κατά πάγια πολιτική, βάσει εκτιµήσεων που
προκύπτουν από τους προηγούµενους ελέγχους. 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.
β) Υποχρεώσεις παροχών στο προσωπικό κατά τη συνταξιοδότηση
Η υποχρέωση παροχών στο προσωπικό κατά τη 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.
γ) Προβλέψεις αποµείωσης αποθεµάτων
Η ∆ιοίκηση εξετάζει την αποτίµηση των αποθεµάτων και όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο
προβαίνει στη δηµιουργία προβλέψεων, ώστε να απεικονίζεται η αξία των αποθεµάτων στην
καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία τους αν και εφόσον αυτή είναι χαµηλότερη του κόστους
παραγωγής τους.
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6. 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 έξι µήνες έως 30 Ιουνίου 2008 και 30
Ιουνίου 2007 ήταν ως εξής:
6 µήνες έως 30 Ιουνίου 2008
1/1 έως
30/06/2008

1/1 έως
30/06/2008
ΛΟΙΠΕΣ
ΧΩΡΕΣ

1/1 έως
30/06/2008

Ποσά σε Ευρώ

ΕΛΛΑ∆Α

Συνολικές µεικτές πωλήσεις ανά τοµέα

52.578.351

3.174.112

55.752.463

(4.965.729)

(407.212)

(5.372.941)

47.612.622

2.766.900

50.379.522

1.730.004

(494.572)

1.235.432

(205.618)

(2.036.149)

Ενδοεταιρικές πωλήσεις
Καθαρές πωλήσεις
Λειτουργικά κέρδη
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα

(1.830.531)

Κέρδη πώλησης συµ/χων και χρεογράφων - καθαρά
Κέρδη / (Ζηµιές) προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος
Καθαρό κέρδος / (Ζηµιά)

-

ΣΥΝΟΛΟ

932.299

932.299

(100.527)

232.109

131.583

(233.080)

-

(233.080)

(333.607)

232.109

(101.497)

6 µήνες έως 30 Ιουνίου 2007
1/1 έως
30/06/2007

1/1 έως
30/06/2007
ΛΟΙΠΕΣ
ΧΩΡΕΣ

1/1 έως
30/06/2007

Ποσά σε Ευρώ

ΕΛΛΑ∆Α

Συνολικές µεικτές πωλήσεις ανά τοµέα

52.764.639

3.453.654

56.218.293

(6.453.167)

(42.364)

(6.495.531)

46.311.472

3.411.290

49.722.762

Ενδοεταιρικές πωλήσεις
Καθαρές πωλήσεις
Λειτουργικά κέρδη

ΣΥΝΟΛΟ

2.384.441

(997.084)

1.387.357

(1.458.306)

(137.166)

(1.595.472)

-

-

926.135

(1.134.250)

(208.115)

Φόρος εισοδήµατος

(1.694.991)

-

(1.694.991)

Καθαρό κέρδος / (Ζηµιά)

(768.856)

(1.134.250)

(1.903.106)

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα
Κέρδη πώλησης συµ/χων και χρεογράφων - καθαρά
Κέρδη / (Ζηµιές) προ φόρων

0
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Τα λοιπά στοιχεία της κατάστασης αποτελεσµάτων έχουν ως εξής:
6 µήνες έως 30 Ιουνίου 2008
1/1 έως
30/06/2008

Ποσά σε Ευρώ
Aποσβέσεις ενσώµατων παγίων (Σηµ. 7)
Αποσβέσεις άϋλων παγίων

ΕΛΛΑ∆Α

1/1 έως
30/06/2008
ΛΟΙΠΕΣ
ΧΩΡΕΣ

1/1 έως
30/06/2008

1.748.919

263.024

2.011.943

51.324

4.542

55.866

ΣΥΝΟΛΟ

6 µήνες έως 30 Ιουνίου 2007
1/1 έως
30/06/2007

Ποσά σε Ευρώ
Aποσβέσεις ενσώµατων παγίων
Αποσβέσεις άϋλων παγίων

ΕΛΛΑ∆Α

1/1 έως
30/06/2007
ΛΟΙΠΕΣ
ΧΩΡΕΣ

1/1 έως
30/06/2007

1.748.781

307.928

2.056.709

21.512

3.473

24.985

ΣΥΝΟΛΟ

Μεταβιβάσεις και συναλλαγές µεταξύ των εταιρειών πραγµατοποιούνται µε πραγµατικούς
εµπορικούς όρους και συνθήκες, σύµφωνα µε αυτά που ισχύουν για συναλλαγές µε τρίτους.
Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις των τοµέων κατά την 30η Ιουνίου 2008 και 31
∆εκεµβρίου 2007 έχουν ως εξής:
30 Ιουνίου 2008
1/1 έως
30/06/2008
ΕΛΛΑ∆Α

1/1 έως
30/06/2008
ΛΟΙΠΕΣ
ΧΩΡΕΣ

Eνεργητικό

31.257.608

21.537.732

112.885.776

Υποχρεώσεις

76.042.324

12.617.792

88.660.116

2.616.158

282.600

2.898.758

Ποσά σε Ευρώ

Επενδύσεις σε ενσώµατα και άϋλα πάγια

1/1 έως
30/06/2008
ΣΥΝΟΛΟ

31 ∆εκεµβρίου 2007
1/1 έως
31/12/2007

Ποσά σε Ευρώ
Eνεργητικό
Υποχρεώσεις
Επενδύσεις σε ενσώµατα και άϋλα πάγια

ΕΛΛΑ∆Α

1/1 έως
31/12/2007
ΛΟΙΠΕΣ
ΧΩΡΕΣ

1/1 έως
31/12/2007

107.911.711

7.800.315

115.712.026

83.381.878

8.002.992

91.384.869

6.567.376

2.838.952

9.406.328

ΣΥΝΟΛΟ
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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
άυλων περιουσιακών στοιχείων.
∆ευτερεύων τύπος πληροφόρησης – ανά δραστηριότητα
Οι πωλήσεις ανά δραστηριότητα για τους έξι µήνες έως 30 Ιουνίου 2008 και 30 Ιουνίου 2007
ήταν ως εξής:
Ποσά σε Ευρώ

6 µήνες έως
30 Ιουνίου 2008

6 µήνες έως
30 Ιουνίου 2007

38.152.720

36.700.960

Προϊόντα επεξεργασίας κρέατος
Λοιπά τρόφιµα
Σύνολο

12.226.802

13.021.802

50.379.522

49.722.762

7. Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία

Ποσά σε Ευρώ

Οικόπεδα &
Κτίρια

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μεταφορικά
µέσα &
Έπιπλα και
µηχ/κός
λοιπός Ακινητοποιήσει
εξοπλισµός
εξοπλισµός ς υπό εκτέλεση

Σύνολο

Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2008
Αναπροσαρµογές/Λοιπές Κινήσεις
Προσθήκες
Πωλήσεις/ διαγραφές
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2008

56.649.159

40.811.532

7.239.372

4.237.543

108.937.607

-

195.647

-

(195.647)

-

334.671

701.618

279.699

1.574.462

2.890.450

(1.267.147)

(703.971)

(11.790)

(7.591)

(1.990.499)

55.716.683

41.008.919

7.508.520

5.608.768

109.842.890

Συσσωρευµένες αποσβέσεις
(11.037.014)

(31.801.058)

(6.021.848)

-

(48.859.920)

Αποσβέσεις περιόδου

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2008

(604.031)

(1.165.990)

(241.922)

-

(2.011.943)

Πωλήσεις/ διαγραφές

422.341

531.933

3.939

-

958.213

(11.218.705)

(32.436.370)

(6.260.286)

-

(49.915.361)

44.497.978

8.572.549

1.248.234

5.608.768

59.927.529

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2008
Αναπόσβεστη αξία στις 30 Ιουνίου
2008
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Ποσά σε Ευρώ

Οικόπεδα &
Κτίρια

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μεταφορικά
µέσα &
Έπιπλα και Ακινητοποι
µηχ/κός
λοιπός
ήσεις υπό
εξοπλισµός
εξοπλισµός
εκτέλεση

Σύνολο

Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2008
Αναπροσαρµογές/Λοιπές Κινήσεις
Προσθήκες
Πωλήσεις/ διαγραφές

44.543.387

29.667.755

5.539.065

1.375.563

81.125.770

-

-

-

-

-

320.875

660.556

265.745

1.318.443

2.565.619

(1.267.147)

(340.794)

(10.110)

-

(1.618.050)

43.597.115

29.987.517

5.794.700

2.694.006

82.073.338

(8.146.306)

(23.016.354)

(4.559.934)

-

(35.722.594)

Αποσβέσεις περιόδου

(414.069)

(858.993)

(177.297)

-

(1.450.360)

Πωλήσεις/ διαγραφές

422.341

340.501

2.533

-

765.375

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2008

(8.138.034)

(23.534.846)

(4.734.698)

-

(36.407.579)

Αναπόσβεστη αξία στις 30 Ιουνίου
2008

35.459.081

6.452.671

1.060.002

2.694.006

45.665.760

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2008

Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2008

8. Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που ενοποιούνται
Η ανάλυση των συµµετοχών σε θυγατρικές και συνδεδεµένες επιχειρήσεις παρατίθεται
παρακάτω.
30/06/2008

Ποσά σε Ευρώ
Αρχή περιόδου
Μερίδιο κερδών από συνδεδεµένες επιχειρήσεις
Προσθήκες συµµετοχών
Πωλήσεις συµµετοχών
Εισφορά Μετοχών Συνδεδεµένων Εταιρειών
στη θυγατρική ΝΙΚΑS Group Ltd
Υπόλοιπο λήξεως

30/6/2007

30/06/2008 30/6/2007
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Θυγατρικές εταιρείες και
Συνδεδεµένες επιχειρήσεις

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Συνδεδεµένες επιχειρήσεις
8.548.311

8.027.292

347.858

(48.394)

11.895.660 11.895.660
-

-

-

-

2.711.665

-

(8.896.169)

-

(5.514.444)

-

-

-

(2.711.665)

-

-

7.978.898

6.381.216 11.895.660
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Τα ποσοστά συµµετοχής (έµµεση και άµεση) της Εταιρείας στις επενδύσεις οι οποίες είναι
όλες µη εισηγµένες έχουν ως εξής:
30/06/2008 31/12/2007

Επωνυµία

Κόστος

30/06/2008

31/12/2007

30/06/2008

Αποµείωση

31/12/2007

30/06/2008
Χώρα
εγκατάστασ
ης

Αξία Ισολογισµού

31/12/2007

Ποσοστό συµµετοχής

Ποσά σε Ευρώ
α) Θυγατρικές εταιρείες
ΝΙΚΑΣ ΣΠΑΡΤΗ ΑΒΕΑ

3.464.121

3.464.121

-

-

3.464.121

3.464.121

ΕΛΛΑ∆Α

100,00%

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

-

-

ΕΛΛΑ∆Α

55,00%

55,00%

P.G NIKAS GMBH

-

1.059.941

-

1.059.941

-

-

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

90,00%

90,00%

NIKAS SKOPJE L.T.D

-

4.330.492

-

4.330.492

-

-

ΣΚΟΠΙΑ

98,45%

98,45%

NIKAS BULGARIA S.A

-

5.514.444

-

-

-

5.514.444

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

100,00%

100,00%

KYΠΡΟΣ

100,00%

-

∆ΟΜΟΚΟΣ Α.Ε

NIKAS GROUP LIMITED

100,00%

2.711.666

-

-

2.711.666

-

6.381.216

16.804.801

-

7.620.807

6.381.216

9.183.994

ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ L.T.D

-

1.218.724

-

-

-

1.218.724

ΚΥΠΡΟΣ

-

35,98%

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΒΕ L.T.D

-

1.492.941

-

-

-

1.492.941

ΚΥΠΡΟΣ

-

35,98%

Σύνολο

-

2.711.666

-

-

2.711.666

6.381.216

19.516.467

-

6.381.216

11.895.660

Σύνολο

β) Συνδεδεµένες εταιρείες

Γενικό σύνολο

7.620.807

Την 24η Ιανουαρίου του 2008 ιδρύθηκε στην Κύπρο η εταιρία NIKAS Group Limited µε αρχικό
Μετοχικό Κεφάλαιο 10.000 ευρώ στην οποία εισφέρθηκαν οι µετοχές που κατείχε η
Π.Γ.ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ στην ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΒΕ ΕΠΕ ( Ltd ) και στην ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΠΕ. Η
αξία κτήσης των µετοχών που εισφέρθηκαν ανέρχεται σε 2.711.666 ευρώ.
Την 17η Ιουνίου 2008 η Π.Γ.ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ µεταβίβασε το 100% των µετοχών της θυγατρικής
της NIKAS BULGARIA EAD στην επίσης θυγατρική εταιρία Nikas Group Limited σε υλοποίηση
του επιχειρηµατικού σχεδίου που έχει θέσει η ∆ιοίκηση για επέκταση των δραστηριοτήτων
της στην Ανατολική Ευρώπη.
Την 14 Μαΐου 2008 η Nikas Group Limited πώλησε το 100% των µετοχών ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΒΕ
ΕΠΕ (Ltd) και ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΠΕ στην ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΒΕ ΕΠΕ (Ltd) έναντι του
συνολικού τιµήµατος των 9.828.468 ευρώ. Στα ενοποιηµένα στοιχεία το κέρδος που
προέκυψε ανήλθε σε 932.299 ευρώ.

9. ∆ανεισµός
30/06/2008
Ποσά σε Ευρώ

31/12/2007

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

30/06/2008

31/12/2007

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μακροπρόθεσµος δανεισµός
Οµολογιακό ∆άνειο

-

28.000.000

-

28.000.000

Σύνολο µακροπρόθεσµων δανείων

-

28.000.000

-

28.000.000

Τραπεζικός δανεισµός

21.628.254

24.221.228

8.041.162

10.079.310

Οµολογιακό ∆άνειο

31.000.000

3.000.000

31.000.000

3.000.000

Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων

52.628.254

27.221.228

39.041.162

13.079.310

Σύνολο δανείων

52.628.254

55.221.228

39.041.162

41.079.310

Βραχυπρόθεσµα δάνεια
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Τα ληφθέντα δάνεια είναι ελεύθερα βαρών.
Οι εύλογες αξίες των βραχυπρόθεσµων δανείων είναι περίπου ίσες µε τις λογιστικές αξίες
τους. Ο Όµιλος έχει διαθέσιµα επαρκή πιστωτικά όρια για να καλύψει µελλοντικές δανειακές
ανάγκες. Σε ό,τι αφορά το Οµολογιακό δάνειο της Εταιρείας και στο πλαίσιο του Α΄ Εξαµήνου
2008, σηµειώνεται ότι έχουν τηρηθεί οι κατά τον Όρο 9.08 του ∆ανείου υποχρεώσεις του
Εκδότη, εκτός από τον οικονοµικό δείκτη Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων
εξαιρουµένων των Εκτάκτων Αποτελεσµάτων και συµπεριλαµβανοµένων των µερισµάτων από
Θυγατρικές Εταιρείες (ΕΒΙΤDΑ) προς το Σύνολο των Χρεωστικών Τόκων (χρεωστικοί τόκοι και
συναφή έξοδα µείον πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα), ο οποίος κυµαίνεται εκτός των
ορίων που προβλέπονται από τον συγκεκριµένο όρο του ∆ανείου. Ωστόσο, η Εταιρεία
(Εκδότης), έχει λάβει διαβεβαιώσεις από την Πληρεξούσια Καταβολών και Εκπροσώπου των
Οµολογιούχων και των Τραπεζών, ότι δεν υπάρχουν επιπτώσεις ως προς την αποπληρωµή
του. Για τη συνεπή απεικόνιση στις Οικονοµικές Καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2008 της µη
ικανοποίησης του παραπάνω όρου στην τρέχουσα περίοδο και δεδοµένου ότι η ηµεροµηνία
αποπληρωµής του Οµολογιακού ∆ανείου είναι η 30 Σεπτεµβρίου 2009, αυτό αναταξινοµήθηκε
και εµφανίστηκε το σύνολο της οφειλής ως Βραχυπρόθεσµη υποχρέωση.
10. Άλλα λειτουργικά έσοδα - έξοδα (καθαρά)
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ποσά σε Ευρώ

30/06/2008

Έσοδα συµµετοχών

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

30/06/2007

30/06/2008

30/06/2007

850.797

-

850.797

505.277

43.469

131.018

43.469

131.018

Ζηµιές από πώληση παγίων

-

(27.742)

-

(24.604)

Κέρδη από πώληση παγίων

680.762

58.223

655.916

32.779

(210.814)

(439.604)

(188.582)

(276.028)

1.364.214

(278.105)

1.361.599

368.442

Αποσβέσεις ληφθεισών επιχορηγήσεων

Λοιπά
Σύνολο

11. Φόρος Εισοδήµατος
30/6/2008

Ποσά σε Ευρώ

30/6/2007

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Φόρος Εισοδήµατος
Λοιποί Φόροι
Αναβαλλόµενος Φόρος
Φόρος Ανέλεγκτων χρήσεων
Σύνολο

30/6/2008

30/6/2007

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

174.398

81.610

174.398

81.610

-

40.973

-

40.973

58.682

213.180

47.280

210.167

233.080

1.359.228
1.694.991

221.678

1.359.228
1.691.978

12. Ανειληµµένες υποχρεώσεις
Κατά την ηµεροµηνία Ισολογισµού δεν υπάρχουν σηµαντικές κεφαλαιουχικές υποχρεώσεις
που θα επιβαρύνουν τις οικονοµικές καταστάσεις κατά την 30 Ιουνίου 2008. Επίσης, ο Όµιλος
δεν µισθώνει µηχανολογικό εξοπλισµό µε λειτουργικές µισθώσεις.
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13. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις
Ποσά σε Ευρώ

30 Ιουνίου 2008 31 ∆εκεµβρίου 2007

Υποχρεώσεις
Εγγυήσεις για εξασφάλιση υποχρεώσεων προς προµηθευτές

337.159

337.159

Εγγυήσεις για εξασφάλιση καλής εκτελέσεως συµβάσεων µε πελάτες

612.107

612.107

Παραχωρηµένες υποθήκες & προσηµειώσεις - Οικόπεδα & Κτίρια
Εγγυήσεις σε Τράπεζες υπέρ θυγατρικών

32.282

32.282

20.969.817
21.951.364

20.969.817
21.951.364

Τον Απρίλιο 2007 ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος των χρήσεων 2004 και
2005 για τη µητρική εταιρεία. Οι σηµαντικότερες θυγατρικές εταιρείες που περιλαµβάνονται
στην ενοποίηση έχουν ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2005. Αναµένεται η
ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου της εταιρείας ΝΙΚΑΣ ΚΡΗΤΗ ΑΒΕΤ, η οποία έχει
απορροφηθεί από την Εταιρεία την 31.12.2006. Σηµειώνεται ότι µε βάση την ισχύουσα
νοµοθεσία, οι φορολογικές υποχρεώσεις των εταιρειών στην Ελλάδα θεωρούνται ως οριστικές
µόνο µετά τη διενέργεια ελέγχου από τις φορολογικές αρχές.

14. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη

Οι κατωτέρω συναλλαγές, αφορούν συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη.
Ποσά σε Ευρώ
i) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών και άλλα έσοδα
Πωλήσεις αγαθών
ii) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών και έξοδα που χρεώθηκαν
Αγορές αγαθών
Άλλα Έξοδα
iii) Παροχές προς τη ∆ιοίκηση
Μισθοί και άλλες βραχυπρόθεσµες εργασιακές παροχές

30/06/2008
30/06/2007
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

30/06/2008
30/06/2007
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

56.642
56.642

112.680
112.680

2.755.953
2.755.953

3.506.503
3.506.503

314.237
314.237

-

2.987.867
147.255
3.135.122

3.043.172
3.043.172

472.000
472.000

455.588
455.588

472.000
472.000

455.588
455.588

iv) Υπόλοιπα τέλους χρήσης που προέρχονται από πωλήσεις-αγορές αγαθών/υπηρεσιών
30/06/2008
30/06/2007
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ποσά σε Ευρώ
Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη
-Μητρικής
-Συνδεδεµένων

Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένα µέρη
-Μητρικής
-Συνδεδεµένων

30/06/2008
30/06/2007
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

59.939
59.939

93.029
93.029

12.199.273
12.199.273

4.194.748
4.194.748

113.160
113.160

35.380
35.380

1.991.757
1.991.757

1.834.085
1.834.085

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.
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15. Κέρδη ανά µετοχή
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.
30/06/2008
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)

30/06/2007

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

30/06/2008

30/06/2007

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

(121.559)

(1.916.351)

165.635

(335.595)

20.231.328

20.231.328

20.231.328

20.231.328

(0,0060)

(0,0947)

0,0082

(0,0166)

16. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού
Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου : Οµίλου 602,
Εταιρίας 405. (30 Ιουνίου 2007: Οµίλου 606 Εταιρίας 399).

17. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού
Την 21η Αυγούστου 2008 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ αποφάσισε
οµόφωνα την έναρξη διαδικασιών απορρόφησης της 100% θυγατρικής της "ΝΙΚΑΣ ΣΠΑΡΤΗ
ΑΒΕΑ" σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 78 και των λοιπών σχετικών άρθρων του
Ν.2190/20 καθώς και µε τις διατάξεις του Ν2166/93.
Την 2 Ιουλίου 2008 η θυγατρική εταιρεία NIKAS GROUP LTD χρηµατοδότησε την επίσης
θυγατρική εταιρεία του Οµίλου NIKAS BULGARIA EAD µε 4 εκ. Ευρώ.

18. Μερίσµατα
Με την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας της 27ης Ιουνίου 2008,
αποφασίστηκε η διανοµή µερίσµατος 0,025 ευρώ ανά µετοχή.

19. Εποχικότητα
Οι δραστηριότητες του οµίλου δεν επηρεάζονται από την εποχικότητα. Τα έσοδα
πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκεια του έτους µε βάση τη ζήτηση.
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5. Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου 01.01 – 30.06.2008

Π. Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 8032/06/Β/86/45
22ο χιλ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαµίας 14565, Αγ. Στέφανος Αττικής
Στοιχεία και πληροφορίες της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 µέχρι 30 Ιουνίου 2008
Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ∆ιοικητικού 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 του εκδότη,
όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις που προβλέπουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.
∆ιεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας: www.nikas.gr
Ηµεροµηνία έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο: 29 Αυγούστου 2008
Ορκωτός ελεγκτής : ∆ηµήτρης Σούρµπης (Α.Μ. ΣΟΕΛ 16891)
Ελεγκτική εταιρία : PRICEW ATERHOUSECOOPERS Ανώνυµη Ελεγκτική Εταιρία
Τύπος έκθεσης επισκόπησης ελεγκτών: Με σύµφωνη γνώµη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (Ποσά εκφρασµένα σε €)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Ποσά εκφρασµένα σε €)
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
30 Ιουν 2008

ΕΤΑΙΡΙΚΑ

31 ∆εκ 2007

30 Ιουν 2008

31 ∆εκ 2007

1 Ιαν - 30 Ιουν 2008

1 Ιαν - 30 Ιουν 2007

Kύκλος εργασιών

50.379.522

49.722.762

Μικτά κέρδη/(ζηµιές)

1 Απρ - 30 Ιουν 2008

1 Απρ - 30 Ιουν 2007

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία

59.927.529

Άυλα περιουσιακα στοιχεία

60.077.687

45.665.759

45.403.175

25.481.903

24.523.200

162.907

210.466

131.691

183.016

16.023.029

13.874.306

7.257.745

-

8.548.311

6.881.216

12.395.660

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

1.235.432

1.387.357

(1.584.192)

(1.222.682)

10.213.085
22.163.923

9.121.254
34.075.029

7.788.778
30.396.429

6.815.564
38.986.702

Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων

131.583
(101.497)

(208.115)
(1.903.106)

(1.697.379)
(1.555.415)

(2.173.594)
(3.515.985)

20.418.332
112.885.776

3.679.279
115.712.026

15.290.226
106.154.098

1.982.857
105.766.974

(121.559)

(1.916.351)

(1.566.693)

(3.534.135)

18.208.195

18.208.195

18.208.195

18.208.195

5.957.392

6.078.949

13.536.814

13.371.178

24.287.144
40.012

31.745.009

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (β)

24.165.587
60.073

31.579.373
-

Σύνολο Καθαρής Θέσης (γ)=(α)+(β)

24.225.660

24.327.156

31.745.009

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Κέρδη/(ζηµιές) µετά από φόρους
Κατανέµονται σε :
Μετόχους Εταιρίας

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης µετόχων Εταιρίας
Σύνολο καθαρής θέσης µετόχων Εταιρίας (α)

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις

-

Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

28.000.000

28.000.000

7.627.342

8.065.399

7.369.748

52.628.253

27.221.228

39.041.162

13.079.310

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

27.749.500

28.536.300

27.302.529

25.738.543

88.660.116
112.885.776

91.384.870
115.712.026

74.409.089
106.154.098

74.187.601
105.766.974

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)

-0

Μετόχους Μειοψηφίας

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

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

11.277

18.150

(1.555.415)

(3.515.985)

(0,0060)

(0,0947)

(0,0774)

(0,1747)

3.303.241

3.469.051

(673.891)

(107.553)

1 Απρ - 30 Ιουν 2008

1 Απρ - 30 Ιουν 2007

24.552.104

22.801.862

7.196.490

5.587.814

1 Ιαν - 30 Ιουν 2008

48.368.041

45.963.709

15.595.560

12.917.038

30 Ιουν 2008

2.084.122

2.464.238

(889.470)

387.313

1.356.383

(1.794.382)

(754.212)

165.635

(335.595)

(1.641.988)

(2.095.044)

Μετόχους Εταιρίας
Μετόχους Μειοψηφίας

165.635
165.635

(335.595)
(335.595)

(1.641.988)
(1.641.988)

(2.095.044)
(2.095.044)

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

0,0082

(0,0166)

(0,0812)

(0,1036)

3.585.806

3.848.992

(245.488)

630.038

Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων

ΕΤΑΙΡΙΚΑ

1 Ιαν - 30 Ιουν 2007

Kύκλος εργασιών
Μικτά κέρδη/(ζηµιές)
Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
30 Ιουν 2007

13.246
(1.903.106)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ (Ποσά εκφρασµένα σε €)

0

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ (Ποσά εκφρασµένα σε €)
30 Ιουν 2008

20.062
(101.497)

31.579.373

-

8.282.363

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)

5.832.070

(141.705)

30 Ιουν 2007

Κέρδη/(ζηµιές) µετά από φόρους
Σύνολο Καθαρής θέσης έναρξης περιόδου (1/1/2008 και 1/1/2007 αντίστοιχα)

24.327.156

26.532.116

31.579.373

29.707.673

Κέρδη / (ζηµίες) περιόδου µετά από φόρους
Σύνολο Καθαρής θέσης λήξης περιόδου (30/06/2008 και 30/06/2007 αντίστοιχα)

(101.497)
24.225.659

(1.903.106)
24.629.010

165.635
31.745.009

(335.595)
29.372.079

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜEΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασµένα σε €) - έµµεση µέθοδος
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
1 Ιαν - 30 Ιουν 2008

Κατανέµονται σε :

ΕΤΑΙΡΙΚΑ

1 Ιαν - 30 Ιουν 2007

1 Ιαν - 30 Ιουν 2008

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες :

1 Ιαν - 30 Ιουν 2007

Λειτουργικές δραστηριότητες

1.

Κέρδη προ φόρων

131.511
Πλέον/µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
2.067.809
Προβλέψεις
(2.212.457)
Αποτελέσµατα (έσοδα,έξοδα,κέρδη,ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας
(552.217)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
1.510.083
Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές
Μείωση/(αύξηση) αποθεµάτων
(1.091.832)
Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων
124.400
(Μείωση)/Αυξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
(502.731)
Μείον:
-

(208.115)

387.313
-

2.081.694
1.209.603
(666.776)
1.595.472

1.501.684
(1.500.706)
1.171.055

Χώρα εγκατάστασης

1.384.754
1.140.150
(644.470)
1.107.855

-

(544.916)
(1.355.750)
(2.170.947)

(973.214)
(4.539.972)
1.806.718

135.696
(1.666.153)
(1.460.064)

-

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα κατεβληµένα
Καταβληµένοι φόροι
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες(α)

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

1.356.383

(1.558.874)
(412.263)
(2.496.570)

(1.612.619)
(452.076)
(2.124.430) -

(1.176.450)

(1.124.455)

(407.925)

(452.076)

(3.731.497)

(222.380)

(2.898.758)

(3.294.632)

(2.565.619)

(3.082.281)

1.671.393
9.828.468
48.791
845.401

372.023
553.670
17.147

1.507.980
5.514.444

233.474
505.277
16.600

% Συµµετοχής

Επωνυµία εταιρίας

Αµεση

1. Μητρική Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ

Ελλάδα

2. ΝΙΚΑΣ ΣΠΑΡΤΗ Α.Β.Ε.Α.

Ελλάδα

3. ∆ΟΜΟΚΟΣ Α.Ε.

Ανέλεγκτες Φορολογικές χρήσεις

Εµµεση

2006-2007
Ολική

100,00%

Ολική

Ελλάδα

2004-2007

70,00%

4. ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Α.Β.Ε.

Ελλάδα

Ολική

55,00%

5. NIKAS SKOPJE LTD.

Π.Γ.∆.Μ

Ολική

98,45%

6. NIKAS BULGARIA S.A.

Βουλγαρία

Ολική

7. P.G. NIKAS GmbH
8. NIKAS GROUP LIMITED

Γερµανία
Κύπρος

Ολική

2006-2007
100,00%

2006-2007

90,00%
100%

Ολική

2. Ο βασικός µέτοχος της Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. είναι η GCI FOOD ENTERPRISE LTD µε ποσοστό συµµετοχής 79,89%, η οποία κατέχει 16.077.127 µετοχές και είναι θυγατρική του Οµιλού GLOBAL CAPITAL INVESTORS
(II) L.P.
3. Οι λογιστικές αρχές που χρησιµοποιήθηκαν είναι σύµφωνες µε τις αρχές για τη σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της 31/12/2007
4. Τον Απρίλιο 2007 ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος των χρήσεων 2004 και 2005 για τη µητρική εταιρεία.
Οι σηµαντικότερες θυγατρικές εταιρείες που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση έχουν ελεγχεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2005.

Επενδυτικές δραστηριότητες

Αναµένεται η ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου της εταιρείας ΝΙΚΑΣ ΚΡΗΤΗ ΑΒΕΤ, η οποία έχει απορροφηθεί απο την Εταιρεία την 31.12.2006.

Αγορά ενσώµατων/αύλων παγίων στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων/αύλων παγίων στοιχείων
Εισπράξεις /(Πληρωµές) από πώληση συµµετοχών
Τόκοι που εισπράχθηκαν
Μερίσµατα εισπραχθέντα

5.396
845.401

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

9.495.294

(2.351.792) -

639.166
1.646.264

3.689.652

5.307.602

(2.326.931)

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

6. Την 21η Αυγούστου 2008 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ αποφάσισε οµόφωνα την έναρξη διαδικασιών απορρόφησης της 100% θυγατρικής της "ΝΙΚΑΣ ΣΠΑΡΤΗ ΑΒΕΑ" σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 78 και των λοιπών σχετικών άρθρων του Ν.2190/20 καθώς και µε τις διατάξεις του Ν2166/93.

-

Λοιπές Χρηµατοδοτικές ροές
Εισπράξεις από εκδοθέντα/ αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων

(4.253.186)

-

639.166
-

1.922.729

(2.038.149)

-

(1.398.983)

1.922.729

Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)

(1.967.756)
Καθαρή (µείωση)/ αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου (α)+(β)+(γ)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της περιόδου
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος της περιόδου

5.030.968
1.349.454
6.380.421

3.689.652 (786.569)

1.598.827
812.258 -

Σηµειώνεται ότι µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία, οι φορολογικές υποχρεώσεις των εταιρειών στην Ελλάδα θεωρούνται ως οριστικές µόνο µετά τη διενέργεια ελέγχου από τις φορολογικές αρχές.

5. Την 24η Ιανουαρίου του 2008 ιδρύθυκε στη Κύπρο η εταιρία NIKAS Group Limited στην οποία εισφέρθηκαν οι µετοχές που κατείχε η Π.Γ.ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ στην ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΒΕ ΕΠΕ ( Ltd ) και στην ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΠΕ. Την 17η Ιουνίου 2008 η Π.Γ.ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ µεταβίβασε το 100% της θυγατρικής της NIKAS BULGARIA EAD στην επίσης θυγατρική εταιρία Nikas Group Limited σε υλοποίηση του επιχειρηµατικού
σχεδίου που έχει θέσει η ∆ιοίκηση για επέκταση των δραστηριοτήτων της στην Ανατολική Ευρώπη. Την 14 Μαΐου 2008 η Nikas Group Limited πώλησε το 100% των µετοχών ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΒΕ ΕΠΕ ( Ltd ) και ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΠΕ στην ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΒΕ ΕΠΕ (Ltd) έναντι του συνολικού τιµήµατος των 9.828.468 ευρώ και το συνολικό κέρδος για τον Όµιλο ανέρχεται σε € 932.299.

177.122

(626.581)

593.889

1.230.082

771.011

603.501

7. Εντός του 2008, πραγµατοποιήθηκε η πώληση του ακινήτου της Εταιρείας στο Ηράκλειο Κρήτης , έναντι ποσού € 1.500.000. Από την πώληση προέκυψε κέρδος ποσού € 654.901
8. Επί των παγίων στοιχείων δεν υπάρχουν εµπράγµατα ή άλλα βάρη.
9. (i) ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση της Εταιρίας και των θυγατρικών
της.
(ii) Έχουν διενεργηθεί σωρευτικά από τον Όµιλο και την Εταιρεία προβλέψεις, που αφορούν στις λοιπές προβλέψεις και ανέρχονται σε € 562.000 έναντι 450.000 στις 31/12/2007.

10. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου : 405 Εταιρίας , 602 Οµίλου. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της προηγούµενης περιόδου ήταν 399
και 606 για την Εταιρεία και τον Όµιλο αντίστοιχα.
11. Ποσά πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχεριστικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων του Οµίλου και της Εταιρίας στη λήξη της τρέχουσας και της
προηγούµενης περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της µε τα συνδεδεµένα κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24 προς αυτήν µέρη, είναι ως εξής:
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
i) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
ii) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
iii) Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη
iv) Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένα µέρη
v) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών & µελών της διοίκησης

ΕΤΑΙΡΙΚΑ

1.01 - 30.06.2008

1.01 - 30.06.2007

1.01 - 30.06.2008

1.01 - 30.06.2007

56.642

112.680

2.755.953

314.237

-

3.135.122

59.939

93.029

12.199.273

4.194.748

113.160

35.380

1.991.757

1.834.085

472.000

455.588

472.000

3.506.503

455.588

3.043.172

Άγιος Στέφανος, 29 Αυγούστου 2008
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΟΥ ∆.Σ.

& ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆Σ
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΜΙΧΑΗΛ ΜΑ∆ΙΑΝΟΣ
Α∆Τ.Λ -014540

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ Κ. ΚΟΛΙΟΥΛΗΣ
Α∆Τ.Μ -784443

ΧΡΙΣΤΙΝΑ Μ. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ
Α∆. -704552814

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΧΡΗΜ/ΚΩΝ

ΣΟΦΙΑ Γ. ΒΕΝΤΟΥΡΑ
Α∆Τ. ΑΖ 624460
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