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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου 2010 έως 31 Δεκεμβρίου 2010
Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Π.Γ ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ και του ΟΜΙΛΟΥ Π.Γ ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν
προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.
Αρμόδια Υπηρεσία-Νομαρχία: Αθηνών		
Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας: www.nikas.gr			
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: 1. Μιχαήλ Μαδιανός Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος, 2. Λεωνίδας Κολιούλης Αντιπρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος, 3. Γεώργιος Γιατράκος Εντεταλμένος Σύμβουλος, 4. Εκτελεστικό Μέλος, Άγγελος Πλακόπητας Μη Εκτελεστικό
Μέλος, 5. Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος Μη Εκτελεστικό Μέλος, 6. Στέλιος Αργυρός Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος, 7. Αλέξανδρος Βουσβούνης Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
Ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο: 29 Μαρτίου 2011
Ορκωτός ελεγκτής : Δημήτρης Σούρμπης (Α.Μ. ΣΟΕΛ 16891)
Ελεγκτική εταιρία : PRICEWATERHOUSECOOPERS Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία
Τύπος έκθεσης επισκόπησης ελεγκτών: Με σύμφωνη γνώμη
1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)
ÅÍÏÐÏÉÇÌÅÍÁ
ÅÔÁÉÑÉΚÁ
31.12.2010
31.12.2009
31.12.2010
31.12.2009
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Επενδύσεις σε ακίνητα
Άυλα περιουσιακα στοιχεία
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

57.055.334
676.800
262.171
1.690.100
8.746.987
23.003.224
3.853.959
95.288.574

57.221.379
833.000
359.324
8.304.310
26.871.717
6.707.500
100.297.231

44.189.945
182.289
7.807.931
6.884.303
36.340.671
3.592.208
98.997.347

44.713.184
225.414
5.117.095
7.025.181
36.502.053
5.227.766
98.810.694

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β)
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)

18.208.195
(4.150.847)
14.057.348
186.030
14.243.377
37.323.623
7.462.648
14.280.358
21.978.568
81.045.196
95.288.574

18.208.195
(1.345.626)
16.862.569
111.515
16.974.084
3.143.103
6.688.634
51.986.907
21.504.502
83.323.147
100.297.231

18.208.195
5.884.306
24.092.501
24.092.501
34.295.248
7.414.063
5.831.478
27.364.058
74.904.846
98.997.347

18.208.195
6.388.101
24.596.296
24.596.296
6.659.713
42.619.621
24.935.064
74.214.398
98.810.694

1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)
ÅÍÏÐÏÉÇÌÅÍÁ

ÅÔÁÉÑÉΚÁ

01.01.-31.12.2010 01.01.-31.12.2009 01.01.-31.12.2010 01.01.-31.12.2009
Kύκλος εργασιών
Μικτά κέρδη/(ζημιές)
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών
και επενδυτικών αποτελεσμάτων
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους (Α)
. Ιδιοκτήτες μητρικής
. Δικαιώματα μειοψηφίας

87.631.516
35.234.009

98.315.707
35.852.687

87.025.863
32.907.877

95.555.664
35.228.572

3.829.805
(537.593)
(2.731.022)
(2.805.220)
74.199

3.405.666
(694.507)
(2.164.486)
(2.250.397)
85.911

4.397.550
1.085.842
(503.795)
(503.795)
-

6.728.799
3.478.380
2.044.746
2.044.746
-

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)
. Ιδιοκτήτες μητρικής
. Δικαιώματα μειοψηφίας
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)

(2.731.022)
(2.805.220)
74.199
(0,1387)

(2.164.486)
(2.250.397)
85.911
(0,1112)

(503.795)
(503.795)
(0,0249)

2.044.746
2.044.746
0,1011

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

7.061.160

7.925.107

6.733.406

10.223.333

1.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)
ÅÍÏÐÏÉÇÌÅÍÁ
ÅÔÁÉÑÉΚÁ
31.12.2010
31.12.2009
31.12.2010
31.12.2009
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου
16.974.084
19.141.353
24.596.295
22.551.549
(1/1/2010 και 1/1/2009 αντίστοιχα)
(2.731.022)
(2.164.486)
(503.795)
2.044.746
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
315
Άυξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής (ΔΟΜΟΚΟΣ ΑΕ)
(2.784)
Συναλλαγματικές διαφορές
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου
14.243.377
16.974.084
24.092.501
24.596.295
(31/12/2010 και 31/12/2009 αντίστοιχα)
1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ) - έμμεση μέθοδος
ÅÍÏÐÏÉÇÌÅÍÁ
ÅÔÁÉÑÉΚÁ
01.01.-31.12.2010 01.01.-31.12.2009 01.01.-31.12.2010 01.01.-31.12.2009
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)
(537.592)
(694.507)
1.085.842
3.478.380
Πλέον/μείον προσαρμογές για:
3.231.355
4.519.441
2.335.856
3.494.534
Αποσβέσεις
721.320
170.274
721.320
220.930
Προβλέψεις
(465.245)
(606.225)
(457.225)
Αποτελέσματα (έσοδα,έξοδα,κέρδη,ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας (521.925)
4.153.266
4.075.158
3.338.076
3.233.424
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
(226.608)
1.173.766
356.946
581.570
Μείωση/(αύξηση) αποθεμάτων
1.569.790
1.470.769
(2.544.983)
(2.859.481)
Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων
(16.045)
(4.695.008)
2.202.892
(572.888)
(Μείωση)/Αυξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
Μείον:
(3.434.356)
(4.036.686)
(2.621.297)
(3.191.824)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα κατεβλημένα
(848.184)
(769.216)
(739.384)
(753.466)
Καταβλημένοι φόροι
4.091.021
748.746
3.529.044
3.173.955
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες(α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες/(πληρωθέντες)
(Αυξηση)/Μείωση συμμετοχών σε θυγατρικές
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

(3.113.087)
603.755
(3.003)
(2.512.335)

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
315
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής (ΔΟΜΟΚΟΣ ΑΕ)
40.000.000
Εισπράξεις από εκδοθέντα/ αναληφθέντα δάνεια
(43.526.029)
Εξοφλήσεις δανείων
276.230
Λοιπές χρηματοδοτικές ροές (εισροές από κρατικές επιχορηγήσεις)
(3.249.484)
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
"Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα
(1.670.798)
και ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)"
3.577.977
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου
1.907.178
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

(3.263.660)
2.501.236
14.314
(748.109)

(2.007.006)
263.882
1.169
(1.000.736)
(2.742.691)

(2.011.560)
2.182.836
11.185
(2.200.000)
(2.017.539)

16.490.379
(15.535.511)
402.104
1.356.907

39.000.000
(41.492.895)
276.230
(2.216.665)

(69.844)
402.104
332.260

1.357.543
2.220.435
3.577.977

(1.430.313)
3.010.167
1.579.854

1.488.676
1.521.491
3.010.167

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες :
1. Στοιχεία αναφορικά με τις εταιρίες στις οποίες συμμετέχει ο Όμιλος αναφέρονται στη συνέχεια:
9. Την 22/3/2010 συνεδρίασε η Γενική Συνέλευση των μετόχων της NIKAS GROUP LIMITED η οποία είναι θυγατρική της ΠΓ ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ
στη περιοχή της Κύπρου. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης της θυγατρικής αφορούν την αύξηση του μετοχικού
Επωνυμία εταιρίας
Χώρα εγκατάστασης
% Συμμετοχής
Ανέλεγκτες Φορολογικές χρήσεις
κεφαλαίου της κατά € 1.000.000 με την έκδοση 10.000 νέων συνήθων μετοχών εκ € 1 εκάστη εκδοθείσες υπέρ το άρτιο € 99,00 εκάστη,
Άμεση
Έμμεση
και τις συνακόλουθες ενέργειες. Ως κύριος μέτοχος της θυγατρικής η Εταιρία κατέβαλε το σύνολο της ως άνω αύξησης του μετοχικού
1. Μητρική Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ
Ελλάδα
2008 - 2010
Ολική
κεφαλαίου, ήτοι € 1.000.000.
2. ΔΟΜΟΚΟΣ Α.Ε.
Ελλάδα
70,00%
2007 - 2010
Ολική
10. Την 24/09/2010 συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ και ενέκρινε την συμμετοχή της Εταιρείας στην
3. ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Β.Ε.
Ελλάδα
55,00%
2010
Ολική
αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής ΔΟΜΟΚΟΣ ΑΕ κατά το ποσό των € 11.736,00 η οποία έγινε: (α) με την κεφαλαιοποίηση ποσού
4. NIKAS GROUP LIMITED
Κύπρος
100,00%
2008 - 2010
Ολική
€ 10.684,92 που προέρχονται από την αναπροσαρμογή των παγίων περιουσιακών στοιχείων της 31/12/2008 σύμφωνα με το Ν 2065/92 και
5. NIKAS SKOPJE LTD.
Π.Γ.Δ.Μ
98,45%
2007 - 2010
Ολική
(β) με την καταβολή ποσού € 1.051.08, ποσοστό 70% του οποίου, που αντιστοιχεί στο ποσοστό συμμετοχής της Εταιρείας στο μετοχικό
6. NIKAS BULGARIA S.A.
Βουλγαρία
		
100,00%
2006 - 2010
Ο βασικός μέτοχος της Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. είναι η GCI FOOD ENTERPRISE LTD με ποσοστό συμμετοχής 67,48%, η οποία κατέχει 13.651.497 κεφάλαιο της ΔΟΜΟΚΟΣ Α.Ε., ήτοι ποσό € 735,76, καταβλήθηκε σε μετρητά από την Εταιρεία.
11. Την 7/10/2010 εκδόθηκε από το Δ.Ε.Κ. Αθηνών εντολή ελέγχου για την μητρική εταιρεία Π.Γ.ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ, για τον τακτικό φορολογικό
μετοχές και είναι θυγατρική του Ομιλού GLOBAL CAPITAL INVESTORS (II) L.P.					
2. Οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν είναι σύμφωνες με τις αρχές για τη σύνταξη των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων και έλεγχο των χρήσεων 2008 και 2009. Την 21/3/2011 επιδόθηκαν από το Δ.Ε.Κ. Αθηνών οι εκθέσεις ελέγχου για την Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ για τις
χρήσεις 2008 και 2009, οι οποίες καταλογίζουν πρόσθετο φόρο εισοδήματος που ανέρχεται σε ποσό 1.464.501 Ευρώ και προσαυξήσεις ποσό
έχουν εφαρμοσθεί με συνέπεια σε όλες τις χρήσεις που παρουσιάζονται εκτός όπου αναφέρεται διαφορετικά.
3. O βασικός μέτοχος GCI FOOD ENTERPRISE LTD προέβη την 1/10/2010 σε πώληση 2.425.630 μετοχών, με αποτέλεσμα το ποσοστό 428.092 Ευρώ, ήτοι συνολικό ποσό 1.892.593 Ευρώ. Η Δοίκηση της Εταιρείας σε συνεργασία με φορολογικούς συμβούλους έχει ξεκινήσει
συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ, καθώς και το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου επί του συνόλου δικαιωμάτων διαδικασία διοικητικής επίλυσης αναφορικά με ορισμένα σημαντικά ευρήματα των φορολογικών εκθέσεων ελέγχου, τα οποία θεωρεί ότι δεν
ψήφου, να μεταβληθεί από 79,47% (ήτοι 16.077.127 ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές) σε 67,48% (ήτοι 13.651.497 ονομαστικές μετά αιτιολογούνται από την υφιστάμενη φορολογική νομοθεσία. Η Διοίκηση κατά τη διάρκεια της χρήσης 2010 σχημάτισε επιπρόσθετη πρόβλεψη για
ψήφου μετοχές). Ο αγοραστής των μετοχών είναι η ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK-ERGASIAS AE, και μετά την ανωτέρω συναλλαγή συμμετέχει με ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ποσού 1.000.000 Ευρώ, με αποτέλεσμα το ποσό της σωρρευμένης πρόβλεψης την 31/12/2010 να ανέρχεται
ποσοστό 11,99% (ήτοι 2.425.630 ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές) στο μετοχικό κεφάλαιο της Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ, καθώς και στα δικαιώματα σε 1.350.000 Ευρώ. Η Διοίκηση της Εταιρείας θεωρεί ότι η υπάρχουσα κατά την 31/12/2010 πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
ποσό 1.350.000 Ευρώ είναι επαρκής για την κάλυψη του τελικού ποσού που θα προκύψει μετά την ολοκλήρωση της διοικητικής επίλυσης.
ψήφου επί του συνόλου δικαιωμάτων ψήφου.
4. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν 12. Την 8/11/2010 η θυγατρική εταιρεία ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΒΕ έλαβε εκκαθαριστικό σημείωμα περαίωσης του Ν.3888/2010 για
τις χρήσεις 2007, 2008 και 2009 αξίας € 124.012,74 το οποίο και αποδέχθηκε. Το ποσό αυτό του φόρου επιβάρυνε τα αποτελέσματα του
σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της Εταιρίας και των θυγατρικών της.
5. Η δραστηριότητα της θυγατρικής εταιρείας P.G.Nikas GMBH στην Γερμανία διακόπηκε την 28/12/2010 και διαγράφηκε από το σχετικό ομίλου στη χρήση του 2010. Την 12/11/2010 η εταιρεία ΝΙΚΑΣ ΣΠΑΡΤΗ ΑΕ, που από την 31/12/2008 έχει απορροφηθεί από την Π.Γ.ΝΙΚΑΣ
ΑΒΕΕ, έλαβε εκκαθαριστικό σημείωμα περαίωσης του Ν.3888/2010 για τις χρήσεις 2005, 2006, 2007 και 2008 αξίας € 151.019,03 το οποίο
μητρώο εταιρειών.
6. Στις 15 Ιουνίου 2010 υπογράφηκε Σύμβαση Κάλυψης και το Πρόγραμμα Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους € 35.850.000 με την έκδοση και αποδέχθηκε. Το ποσό αυτό του φόρου επιβάρυνε τα αποτελέσματα της Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ στη χρήση του 2010.
35.850.000 ονομαστικών ομολογιών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ έκαστη και τιμή εκδόσεως στο άρτιο. Ως εκπρόσωπος των Ομολογιούχων 13. Οι βασικές συνθήκες και τα νέα δεδομένα που έχουν μεταβληθεί και που έχουν επηρεάσει την παραγωγική διαδικασία, εκτιμάται ότι
και Πληρεξούσιος Καταβολών ορίσθηκε η ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. Ο σκοπός του δανείου αναλύεται ως εξής : (α) Ποσό € έχουν συμβάλλει καθοριστικά στην αύξηση-παράταση της οφέλιμης ζωής των περιουσιακών παγίων, κυρίως σε ότι αφορά τις κτηριακές
24.850.000,00 για τη μερική αναχρηματοδότηση του από 20.9.2004 κοινοπρακτικού δανείου συνολικού ανεξόφλητου κεφαλαίου € 28.000.000,00 εγκαταστάσεις και το μηχανολογικό εξοπλισμό. Λόγω αυτής της αύξησης της οφέλιμης ζωής των παγίων και κατά συνέπεια των μειωμένων
και (β) Ποσό € 11.000.000,00 για την αναχρηματοδότηση βραχυπρόθεσμου δανεισμού. Επιπλέον χορηγήθηκε βραχυπρόθεσμος δανεισμός ύψους αποσβέσεων, το όφελος στα αποτέλεσματα της χρήσης της εταιρείας το 2010 είναι της τάξεως του 1,1 εκ. Ευρώ περίπου.
€ 3.150.000 ποσό με το οποίο εξοφλήθηκε το από 20.09.2004 κοινοπρακτικό δάνειο. Σύμφωνα με τη Σύμβαση κάλυψης δόθηκαν οι εξής 14. Oι πάσης φύσεως συναλλαγές (εισροές και εκροές) σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας χρήσης καθώς και τα υπόλοιπα των
εξασφαλίσεις: I. Σύσταση ενεχύρου Α’ τάξεως υπέρ του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, για λογαριασμό των Ομολογιούχων επί του συνόλου απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρίας και του ομίλου στη λήξη της τρέχουσας χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές με τα
των μετοχών κυριότητος της Εταιρείας των θυγατρικών (α) ΔΟΜΟΚΟΣ Α.Ε., (β) ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και (γ) NIKAS GROUP Limited (NIKAS συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 24, έχουν ως εξής:
ÅÍÏÐÏÉÇÌÅÍÁ
ÅÔÁÉÑÉΚÁ
CYPRUS). II. Εμπορικές απαιτήσεις των θυγατρικών εταιριών NIKAS BULGARIA EAD, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
01.01.-31.12.2010 01.01.-31.12.2009 01.01.-31.12.2010 01.01.-31.12.2009
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και NIKAS SCOP DOO συνολικού ύψους € 7.092.117,31. III. Υποθήκες επί ακινήτων της Εταιρείας με αναπόσβεστο
4.977.044
5.093.925
υπόλοιπο στα βιβλία της Εταιρείας την 31.12.2010 € 4.955.278. IV. Εκκρεμεί υποθήκη επί του αγροτεμαχίου που βρίσκεται στον Άγιο Στέφανο i) Σύνολο εκροών
6.757.950
6.072.271
Αττικής και επί των βιομηχανικών κτισμάτων και μηχανημάτων που βρίσκονται επί αυτού με αναπόσβεστη αξία την 31/12/2010 ποσό € 35.855.612. ii) Σύνολο εισροών
16.430.416
12.879.134
7. Κατά την 9η Αυγούστου 2010 ολοκληρώθηκε η διαδικασία κάλυψης του Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους € 35.850.000 με την παράδοση iii) Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη
iv) Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη
8.368.931
6.576.782
των Ομολογιών στις τράπεζες.
688.053
678.020
688.053
678.020
8. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης (31/12/2010) ήταν 340 για την Εταιρεία και 471 για τον Όμιλο. Ο v) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών & μελών της διοίκησης
95.700
14.382
αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της προηγούμενης χρήσης (31/12/2009) ήταν 385 και 512 για την Εταιρεία και τον Όμιλο αντίστοιχα. vi) Κέρδη από πώληση παγίων
Άγιος Στέφανος, 29 Μαρτίου 2011
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