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Καταστάσεις
30 Ιουνίου 2007

Συνοπτικός Ενδιάµεσος Ισολογισµός
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ποσά σε Ευρώ

Σηµείωση

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

30/06/2007

31/12/2006

30/06/2007

31/12/2006

56.117.423
398.015
7.978.899
253.576
-

55.489.182
154.860
8.027.292
253.576
-

43.703.335
356.031
9.183.994
2.711.666
500.000

42.457.131
130.007
9.183.994
2.711.666
500.000

64.747.912

63.924.910

56.455.026

54.982.798

9.382.917
41.172.280
719.333
812.258

8.838.001
40.047.181
488.682
1.598.827

6.017.739
36.581.040
596.094
603.500

6.153.434
35.143.036
367.946
1.230.082

52.086.789
116.834.701

50.972.691
114.897.601

43.798.374
100.253.400

42.894.497
97.877.295

18.208.195
(43.599)
10.597.196
(4.200.886)
24.560.907
68.104
24.629.011

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
1.945.530
29.372.079
29.372.079

18.208.195
9.218.353
2.281.125
29.707.673
29.707.673

31.000.000
4.153.618
737.250
2.492.589
8.135

31.000.000
3.940.438
737.250
2.623.607
8.135

31.000.000
4.150.474
603.996
2.410.656
-

31.000.000
3.940.307
603.996
2.541.675
-

38.391.592

38.309.430

38.165.126

38.085.977

27.490.077
2.353.926
23.970.094

28.404.622
1.370.990
20.280.443

25.368.187
2.275.279
5.072.729

25.688.468
1.245.177
3.150.000

53.814.098
92.205.690
116.834.701

50.056.055
88.365.485
114.897.601

32.716.195
70.881.322
100.253.400

30.083.645
68.169.622
97.877.295

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

6
7
7

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

8

8

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 8 έως 18 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ενδιάµεσων οικονοµικών
καταστάσεων.
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Καταστάσεις
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Συνοπτική Ενδιάµεση Kατάσταση Αποτελεσµάτων
Α’ Εξάµηνο 2007
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ποσά σε Ευρώ
Σηµείωση
Πωλήσεις
Κόστος Πωληθέντων

1/1 έως 30/06/2007

1/1 έως 30/06/2006

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1/1 έως 30/06/2007

1/1 έως 30/06/2006

49.722.762

53.029.088

45.963.709

44.803.810

(35.848.456)

(37.773.369)

(33.046.671)

(31.544.831)

Μεικτό Κέρδος

13.874.306

15.255.719

12.917.038

13.258.979

Έξοδα διάθεσης

(10.188.620)

(9.952.417)

(8.889.696)

(7.929.493)

(2.477.107)

(2.561.254)

(1.931.546)

(1.889.445)

(278.105)

405.314

368.442

(1.216.398)

456.883

1.019.919

-

-

1.387.357

4.167.281

2.464.238

2.223.643

(1.595.472)

(1.015.125)

(1.107.855)

(713.343)

(208.115)

3.152.156

1.356.383

1.510.300

(1.694.991)

(577.125)

(1.691.978)

(571.164)

(1.903.106)

2.575.031

(335.595)

939.136

Μετόχους της µητρικής

(1.916.351)

2.666.611

(335.595)

939.136

∆ικαιώµατα µειοψηφίας

13.246

(91.580)

-

-

(1.903.106)

2.575.031

(335.595)

939.136

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

9

Αύξηση καθαρής θέσης συνδεδεµένων επιχειρήσεων
Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα/(έξοδα) - καθαρά
Κέρδη / (Ζηµιές) προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος

11

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

13

(0,095)

0,132

(0,017)

0,046

Την 30 Απριλίου 2006 η Εταιρεία πώλησε το ποσοστό συµµετοχής της στη θυγατρική εταιρεία ΠΛΑΤΑΙΩΝ
Α.Ε (σηµείωση 5). Ως εκ τούτου, τα παρατιθέµενα ποσά της παρούσας περιόδου δεν είναι συγκρίσιµα µε τα
αντίστοιχα της προηγούµενης περιόδου.

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 8 έως 18 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ενδιάµεσων οικονοµικών
καταστάσεων.
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Συνοπτική Ενδιάµεση Kατάσταση Αποτελεσµάτων
Β’ Τρίµηνο 2007
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ποσά σε Ευρώ

Πωλήσεις
Κόστος Πωληθέντων

1/4 έως 30/06/2007

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1/4 έως 30/06/2006

1/4 έως 30/06/2007

1/4 έως 30/06/2006

24.523.200

26.866.139

22.801.862

22.787.749

(18.691.130)

(19.214.352)

(17.214.048)

(16.289.033)

Μεικτό Κέρδος

5.832.070

7.651.788

5.587.814

6.498.716

Έξοδα διάθεσης

(5.249.489)

(5.089.482)

(4.583.768)

(3.935.277)

Έξοδα διοίκησης

(1.180.751)

(1.292.699)

(938.565)

(1.016.951)

Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκµετάλλευσης (καθαρά)

(329.408)

(465.341)

(207.186)

(1.597.760)

Αύξηση καθαρής θέσης συνδεδεµένων επιχειρήσεων

(295.104)

160.953

-

-

(1.222.682)

965.219

(141.705)

(51.272)
(370.311)

Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης

(950.912)

(490.238)

(612.506)

Κέρδη προ φόρων

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα/(έξοδα) - καθαρά

(2.173.594)

474.981

(754.212)

(421.583)

Φόρος εισοδήµατος

(1.342.391)

(180.135)

(1.340.832)

(212.983)

Καθαρά κέρδη / (Ζηµιές) περιόδου

(3.515.985)

294.846

(2.095.044)

(634.566)

(634.566)

Κατανεµηµένα σε :
Μετόχους της µητρικής

(3.534.135)

389.591

(2.095.044)

∆ικαιώµατα µειοψηφίας

18.150

(94.745)

-

-

(3.515.985)

294.846

(2.095.044)

(634.566)

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

(0,175)

0,019

(0,104)

(0,031)

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 8 έως 18 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ενδιάµεσων οικονοµικών
καταστάσεων.
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Συνοπτική Ενδιάµεση Kατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων
Ποσά σε Ευρώ

Μετοχικό
κεφάλαιο

Αποδιδόµενα στους µετόχους της µητρικής
Συναλλαγµατικές Καθαρή θέση
Λοιπά Αποτελέσµατα εις
διαφορές
µετόχων
αποθέµατικα
νέον
µετατροπής
εταιρίας

∆ικαιώµατα Σύνολο Ιδίων
Μειοψηφίας Κεφαλαίων

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟIΧΕΙΑ
18.208.195

10.595.306

3.651.798

(55.721)

32.399.578

31.758

Καθαρό κέρδος/(ζηµιά) περιόδου

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2006

-

-

2.666.611

-

2.666.611

(91.580)

Μέρισµα για το 2005

-

-

(5.260.145)

-

(5.260.145)

Μεταφορά αποθεµατικών

-

3.670

(3.670)

-

-

18.208.195

(2.469)
10.596.507

(140.143)
914.451

(55.721)

(142.612)
29.663.432

142.612
82.790

29.746.222

-

(3.177.355)

-

(3.177.355)

(20.995)

(3.198.350)

(12.123)

12.123

-

-

-

-

6.937

-

6.937

(6.937)

-

-

-

(15.755)

-

(15.755)

-

(15.755)

18.208.195

2.669
10.599.176

(2.669)
(2.286.514)

(43.599)

26.477.258

54.858

26.532.116

Πώληση θυγατρικής (ΠΛΑΤΑΙΩΝ)
Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2006
Καθαρό κέρδος/(ζηµιά) περιόδου

-

Πώληση θυγατρικής (U.S.A)

-

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

-

Μεταφορά αποθεµατικών
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2006

32.431.336
2.575.031
(5.260.145)
-

Καθαρό κέρδος/(ζηµιά) περιόδου

-

-

(1.916.351)

-

(1.916.351)

13.246

(1.903.106)

Μεταφορά αποθεµατικών

-

(1.980)

1.980

-

-

-

-

18.208.195

10.597.196

(4.200.886)

(43.599)

24.560.907

68.104

24.629.011

18.208.195

9.218.353

9.375.569

-

36.802.117

-

36.802.117

-

-

939.135

-

939.135

-

939.135

18.208.195

9.218.353

(5.260.145)
5.054.559

-

(5.260.145)
32.481.107

-

(5.260.145)
32.481.107

Καθαρό κέρδος/(ζηµιά) περιόδου

-

-

(2.170.633)

-

(2.170.633)

-

(2.170.633)

Απορρόφηση θυγατρικής (ΝΙΚΑΣ ΚΡΗΤΗ)

-

-

(602.801)

-

(602.801)

-

(602.801)

18.208.195

9.218.353

2.281.125

-

29.707.673
-

-

29.707.673
-

-

-

(335.595)

-

(335.595)

-

(335.595)

18.208.195

9.218.353

1.945.530

-

29.372.079

-

29.372.079

Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2007
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟIΧΕΙΑ
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2006
Καθαρό κέρδος/(ζηµιά) περιόδου
Μέρισµα για το 2005
Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2006

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2006
Καθαρό κέρδος/(ζηµιά) περιόδου
Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2007

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 8 έως 18 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ενδιάµεσων οικονοµικών
καταστάσεων.
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Συνοπτική Ενδιάµεση Kατάσταση ταµειακών ροών
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ποσά σε Ευρώ

1/1 έως
30/06/2007

1/1 έως
30/06/2006

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1/1 έως
30/06/2007

1/1 έως
30/06/2006

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων

(208.115)

3.152.156

1.356.383

1.510.300

Προσαρµογές αποτελέσµατος

4.219.993

2.038.902

2.988.289

3.504.661

(4.071.614)

(3.179.108)

(2.990.521)

(3.123.563)

(59.735)

2.011.950

1.354.151

1.891.398

(1.612.619)

(940.239)

(1.124.455)

(735.562)

(452.076)

(48.161)

(452.076)

(48.161)

(2.124.430)

1.023.550

(222.380)

1.107.675

(3.026.491)

(3.324.766)

(2.837.678)

(2.962.068)

(268.141)

(626)

(244.603)

(441)

Πωλήσεις ενσώµατων παγίων

372.023

951.923

233.474

116.815

Έσοδα από συµµετοχές

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης
Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Καταβληθέντες τόκοι
Καταβληθής φόρος εισοδήµατος
Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώµατων παγίων
Αγορές άϋλων περιουσιακών στοιχείων

553.670

452.405

505.277

452.405

Πώληση συµµετοχών

-

2.007.220

-

2.007.220

Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου σε θυγατρική η οποία πωλήθηκε

-

(2.718.483)

-

(2.718.483)

Έσοδα από επιχορηγήσεις

-

327.489

-

327.489

17.147

22.758

16.600

22.219

-

(15.756)

-

(15.756)

(2.351.791)

(2.297.836)

(2.326.931)

(2.770.600)

(5.260.145)

Τόκοι που εισπράχθηκαν
Αύξηση συµµετοχής σε θυγατρική
Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Μερίσµατα πληρωθέντα σε µετόχους της µητρικής

-

(5.260.145)

-

∆άνεια αναληφθέντα

3.689.652

3.871.624

1.922.729

3.832.996

Καθαρές ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

3.689.652

(1.388.521)

1.922.729

(1.427.149)

Καθαρή (µείωση)/ αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

(786.569)

(2.662.807)

(626.582)

(3.090.074)

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της περιόδου
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της περιόδου θυγατρικής που
πωλήθηκε

1.598.827

4.024.369

1.230.082

3.297.619

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος της περιόδου

-

(247.870)

-

-

812.258

1.113.692

603.500

207.545

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 8 έως 18 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ενδιάµεσων οικονοµικών
καταστάσεων.
-6-

Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
Συνοπτικές Ενδιάµεσες Oικονοµικές
Καταστάσεις
30 Ιουνίου 2007

Σηµειώσεις επί των 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 30
Ιουνίου 2007, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («∆ΠΧΠ»), που είναι σε
εφαρµογή από 1 Ιανουαρίου 2005. Οι θυγατρικές εταιρείες παρουσιάζονται στη Σηµείωση 7 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
29 Αυγούστου 2007. Οι οικονοµικές καταστάσεις είναι διαθέσιµες στην έδρα και στην ιστοσελίδα της
εταιρείας.

2.

Αρχές σύνταξης των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων

Οι συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας και του Οµίλου για το πρώτο εξάµηνο του
2007 έχουν συναχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) και
ειδικότερα σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π.34 περί ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων.
Οι λογιστικές αρχές που χρησιµοποιήθηκαν για την προετοιµασία και την παρουσίαση των ενδιάµεσων
οικονοµικών καταστάσεων είναι σύµφωνες µε αυτές που χρησιµοποιήθηκαν για την σύναξη των οικονοµικών
καταστάσεων της Εταιρίας και του Οµίλου κατά την 31/12/2006.
Οι συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις πρέπει να αναγνωριστούν σε συνδυασµό µε τις ετήσιες
οικονοµικές καταστάσεις της 31/12/2006 που είναι διαθέσιµες στην ιστοσελίδα της Εταιρίας µε ηλεκτρονική
διεύθυνση www.nikas.gr.
∆εν υπάρχουν αλλαγές στις λογιστικές αρχές που τηρήθηκαν σε σχέση µε αυτές που χρησιµοποιήθηκαν για
την προετοιµασία των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της 31/12/2006.
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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 διοικήσεως

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 αν 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.
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.
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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.

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 την περίοδο έως 30 Ιουνίου 2007 και 30 Ιουνίου 2006, ήταν ως
εξής:
6 µήνες έως 30 Ιουνίου 2007
ΕΛΛΑ∆Α

ΛΟΙΠΕΣ
ΧΩΡΕΣ

Σύνολο

Συνολικές µεικτές πωλήσεις ανά τοµέα

52.764.639

3.453.654

56.218.293

Ενδοεταιρικές πωλήσεις

(6.453.167)

(42.364)

(6.495.531)

Καθαρές πωλήσεις

46.311.472

3.411.290

49.722.762

2.384.441

(997.084)

1.387.357

(1.458.306)

(137.166)

(1.595.472)

926.135

(1.134.250)

(208.115)

(1.694.991)

-

(1.694.991)

(768.856)

(1.134.250)

(1.903.106)

Ποσά σε Ευρώ

Λειτουργικά κέρδη / (ζηµιές)
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα
Κέρδη / (Ζηµιές) προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος
Καθαρό κέρδος / (Ζηµιά)
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6 µήνες έως 30 Ιουνίου 2006
ΕΛΛΑ∆Α

ΛΟΙΠΕΣ
ΧΩΡΕΣ

Σύνολο

Συνολικές µεικτές πωλήσεις ανά τοµέα

58.220.462

3.354.721

61.575.183

Ενδοεταιρικές πωλήσεις

(8.399.944)

(146.151)

(8.546.095)

Καθαρές πωλήσεις

49.820.518

3.208.570

53.029.088

Λειτουργικά κέρδη / (ζηµιές)

4.370.357

(203.076)

4.167.281

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα

(936.521)

(78.604)

(1.015.125)

Κέρδη / (Ζηµιές) προ φόρων

3.433.836

(281.680)

3.152.156

Φόρος εισοδήµατος

(577.125)

-

(577.125)

Καθαρό κέρδος / (Ζηµιά)

2.856.711

(281.680)

2.575.031

Ποσά σε Ευρώ

Τα λοιπά στοιχεία της κατάστασης αποτελεσµάτων έχουν ως εξής:
6 µήνες έως 30 Ιουνίου 2007
Ποσά σε Ευρώ

ΕΛΛΑ∆Α

ΛΟΙΠΕΣ
ΧΩΡΕΣ

Σύνολο

Aποσβέσεις ενσώµατων παγίων (Σηµ. 6)

1.748.781

307.928

2.056.709

21.512

3.473

24.985

Ποσά σε Ευρώ

ΕΛΛΑ∆Α

ΛΟΙΠΕΣ
ΧΩΡΕΣ

Σύνολο

Aποσβέσεις ενσώµατων παγίων

1.660.960

285.326

1.946.286

1.704

4.229

5.933

Αποσβέσεις άϋλων παγίων

6 µήνες έως 30 Ιουνίου 2006

Αποσβέσεις άϋλων παγίων

Μεταβιβάσεις και συναλλαγές µεταξύ τοµέων 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 30 Ιουνίου 2007 και 31 ∆εκεµβρίου 2006
έχουν ως εξής:
30 Ιουνίου 2007
Ποσά σε Ευρώ
Eνεργητικό
Υποχρεώσεις
Επενδύσεις σε ενσώµατα και άϋλα πάγια 1/1 - 30 6 2007

ΕΛΛΑ∆Α

ΛΟΙΠΕΣ
ΧΩΡΕΣ

Σύνολο

105.189.549

11.645.152

116.834.701

81.767.046

10.438.644

92.205.690

3.178.511

116.121

3.294.632
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31 ∆εκεµβρίου 2006
Ποσά σε Ευρώ
Eνεργητικό
Υποχρεώσεις
Επενδύσεις σε ενσώµατα και άϋλα πάγια 1/1 - 30 6 2006

ΕΛΛΑ∆Α

ΛΟΙΠΕΣ
ΧΩΡΕΣ

Σύνολο

106.346.308

8.551.292

114.897.601

82.654.950

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 έξι µήνες έως 30 Ιουνίου 2007 και 30 Ιουνίου 2006, ήταν ως εξής:

6 µήνες έως 30
Ιουνίου 2007

6 µήνες έως 30
Ιουνίου 2006

Προϊόντα επεξεργασίας κρέατος

36.700.960

36.420.000

Λοιπά τρόφιµα

13.021.802

16.609.088

Σύνολο

49.722.762

53.029.088

Ποσά σε Ευρώ
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5.

Πωλήσεις/Εκκαθαρίσεις θυγατρικών/συνδεδεµένων εταιρειών

Tην 30 Απριλίου 2006 ο Όµιλος πώλησε το ποσοστό συµµετοχής του στην θυγατρική εταιρεία ΠΛΑΤΑΙΩΝ
Α.Ε έναντι του συνολικού τιµήµατος € 7.220. Η πώληση πραγµατοποιήθηκε µε παράλληλη συµµετοχή του
Οµίλου στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής κατά ποσό € 2.784.000 και αγορά ενσώµατων
πάγιων στοιχείων από τη θυγατρική έναντι ποσού € 1.081.000. Ο ισολογισµός της θυγατρικής κατά την
ηµεροµηνία πώλησης είχε ως εξής:
Ποσά σε Ευρώ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώµατα και άυλα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα
Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Σύνολο ενεργητικού

2.131.767
1.430.662
5.695.839
940.413
10.198.680

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά αποθεµατικά
Κέρδη/ (ζηµιές) εις νέον
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

2.427.000
3.292
(1.806.777)
623.515

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές
∆άνεια
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

3.541.458
5.563.182
323.515
147.010
9.575.165
10.198.680

Το αποτέλεσµα από την πώληση της θυγατρικής ήταν ζηµιά € 617.677 για τον Όµιλο και περιλαµβάνεται στο
κονδύλι «Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκµετάλλευσης (καθαρά)» της αντίστοιχης προηγούµενης περιόδου.
Την 27 Απριλίου 2006 πωλήθηκε η συµµετοχή ποσοστού 40,89% στην συνδεδεµένη εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ
ΓΥΡΟΣ Α.Ε έναντι συνολικού τιµήµατος € 2.000.000.
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Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
Συνοπτικές Ενδιάµεσες Oικονοµικές
Καταστάσεις
30 Ιουνίου 2007
6.

Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία

Ποσά σε Ευρώ

Οικόπεδα &
Κτίρια

Μεταφορικά
µέσα & µηχ/κός
εξοπλισµός

55.710.232

38.544.985

6.712.588

-

100.967.805

187.160

2.117.032

402.074

320.225

3.026.491

(270.786)

(492.093)

(96.318)

-

(859.197)

55.626.606

40.169.924

7.018.344

320.225

103.135.099

Έπιπλα και
λοιπός Ακινητοποιήσεις
εξοπλισµός
υπό εκτέλεση

Σύνολο

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007
Προσθήκες
Πωλήσεις/ διαγραφές
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2007
Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007

(9.866.327)

(29.911.412)

(5.700.884)

-

(45.478.623)

Αποσβέσεις περιόδου

(581.287)

(1.261.090)

(214.331)

-

(2.056.709)

Πωλήσεις/ διαγραφές

8.702

426.370

82.583

-

517.655

(10.438.912)

(30.746.132)

(5.832.632)

-

(47.017.676)

45.187.694

9.423.792

1.185.712

320.225

56.117.423

43.600.094

27.192.275

5.015.387

-

75.807.756

147.166

2.015.273

355.014

320.225

2.837.678

(193.516)

(294.458)

(86.103)

-

(574.077)

43.553.744

28.913.090

5.284.298

320.225

78.071.357

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2007
Αναπόσβεστη αξία στις 30 Ιουνίου 2007
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007
Προσθήκες
Πωλήσεις/ διαγραφές
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2007
Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007

(7.353.849)

(21.645.436)

(4.351.340)

-

(33.350.626)

Αποσβέσεις περιόδου

(391.967)

(832.221)

(141.987)

-

(1.366.175)

Πωλήσεις/ διαγραφές

7.352

266.533

74.894

-

348.778

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2007

(7.738.464)

(22.211.124)

(4.418.433)

-

(34.368.022)

Αναπόσβεστη αξία στις 30 Ιουνίου 2007

35.815.280

6.701.966

865.865

320.225

43.703.335

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.

- 13 -

Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
Συνοπτικές Ενδιάµεσες Oικονοµικές
Καταστάσεις
30 Ιουνίου 2007
7.

Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που ενοποιούνται
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Συνδεδεµένες επιχειρήσεις

Ποσά σε Ευρώ
Υπόλοιπο αρχής περιόδου
Μερίδιο κερδών από συνδεδεµένες επιχειρήσεις

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Θυγατρικές εταιρείες και
Συνδεδεµένες επιχειρήσεις

30/06/2007

30/06/2006

30/06/2007

30/06/2006

8.027.292

9.647.268

11.895.660

13.991.588

(48.394)

567.514

-

-

Προσθήκες, αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου

-

15.756

-

2.734.240

Πωλήσεις συµµετοχών

-

(1.477.893)

-

(3.675.185)

7.978.899

8.752.645

11.895.660

13.050.643

Υπόλοιπο λήξεως περιόδου

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

Κόστος

Αποµείωση

30/06/2007

30/06/2006

30/06/2007

Χώρα
εγκατάστασης

Αξία Ισολογισµού

30/06/2006

30/06/2007

30/06/2006

Ποσοστό συµµετοχής
30/06/2007

30/06/2006

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

-

26.481

-

-

-

26.481 ΕΛΛΑ∆Α

0,00%

96,55%

ΠΛΑΤΑΙΩΝ Α.Ε

-

-

-

-

-

- ΕΛΛΑ∆Α

0,00%

0,00%

∆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

-

NIKAS BULGARIA S.A

5.514.444

5.514.444

-

-

5.514.444

NIKAS ROMANIA S.A

-

128.503

-

-

-

NIKAS USA INC

-

1.700.000

-

700.000

-

16.804.801

18.659.786

7.620.807

8.320.808

9.183.994

Σύνολο

- ΣΚΟΠΙΑ
5.514.444 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
128.503 ΡΟΥΜΑΝΙΑ
1.000.000 ΗΠΑ

98,45%

98,45%

100,00%

100,00%

0,00%

96,50%

0,00%

100,00%

10.338.978

β) Συνδεδεµένες εταιρείες
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ Α.Ε

-

-

-

-

-

- 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

2.711.665

-

2.711.666

2.711.665

19.516.467

21.371.451

7.620.807

11.895.660

13.050.643

Γενικό σύνολο

8.320.808

Κατά την προηγούµενη περίοδο και µέχρι την εκκαθάρισή τους, η Εταιρεία συµµετείχε µέσω της θυγατρικής
εταιρείας ΝΙΚΑΣ ΣΠΑΡΤΗ ΑΒΕΑ στις παρακάτω εταιρείες:
Επωνυµία

Κόστος

ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΣ Α.Ε
NIKAS ROMANIA

384.840
4.674
389.514

Αποµείωση Αξία Ισολογισµού
-

Χώρα
εγκατάστασης

384.840 ΕΛΛΑ∆Α
4.674 ΡΟΥΜΑΝΙΑ
389.514

Ποσοστό
συµµετοχής
96,98%
3,50%
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Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
Συνοπτικές Ενδιάµεσες Oικονοµικές
Καταστάσεις
30 Ιουνίου 2007
Συνοπτικές πληροφορίες για σηµαντικές συνδεδεµένες επιχειρήσεις (∆ΠΧΠ):

Επωνυµία
Ποσά σε Ευρώ

Ενεργητικό

Υποχρεώσεις

30/06/2007

30/06/2007

Πωλήσεις

Κέρδη µετά φόρων

1/1 έως 30/06/2007 1/1 έως 30/06/2007

ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ L.T.D

15.171.484

5.221.950

-

2.067.447

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΒΕ L.T.D

22.245.537

10.019.147

10.322.513

1.502.182

37.417.021

15.241.097

10.322.513

3.569.629

H “ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ LTD” δεν έχει εµπορική δραστηριότητα, συµµετέχει µε ποσοστό 70% στην
“ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΒΕ LTD” και τα έσοδά της είναι τα µερίσµατα που λαµβάνει από τη θυγατρική της.

8.

∆ανεισµός
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ποσά σε Ευρώ

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

30/06/2007

31/12/2006

30/06/2007

31/12/2006

-

-

-

-

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

20.970.094

17.130.443

2.072.729

-

3.000.000

3.150.000

3.000.000

3.150.000

Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων

23.970.094

20.280.443

5.072.729

3.150.000

Σύνολο δανείων

54.970.094

51.280.443

36.072.729

34.150.000

Μακροπρόθεσµος δανεισµός
Τραπεζικός δανεισµός

Βραχυπρόθεσµα δάνεια
Τραπεζικός δανεισµός
Οµολογιακό ∆άνειο

Οι ηµεροµηνίες λήξης των µακροπρόθεσµων δανείων είναι οι εξής:
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ποσά σε Ευρώ

30/06/2007

31/12/2006

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
30/06/2007

31/12/2006

Μεταξύ 1 και 2 ετών

3.000.000

3.150.000

3.000.000

3.000.000

Μεταξύ 2 και 5 ετών

28.000.000

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 30 Ιουνίου 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.
Συνοπτικές Ενδιάµεσες Oικονοµικές
Καταστάσεις
30 Ιουνίου 2007
Σε ότι αφορά το οµολογιακό δάνειο της Εταιρείας και στο πλαίσιο του Α’ Εξαµήνου 2007, σηµειώνεται ότι
έχουν τηρηθεί οι κατά τον Όρο 9.08 του ∆ανείου υποχρεώσεις του Εκδότη, εκτός από τους οικονοµικούς
δείκτες: α) Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων εξαιρουµένων των Εκτάκτων Αποτελεσµάτων και
συµπεριλαµβανοµένων των µερισµάτων από Θυγατρικές (EBIΤDA) προς το Σύνολο των Χρεωστικών Τόκων
(χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα µείον πιστωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα) και β) Σύνολο Τραπεζικών
∆ανειακών Υποχρεώσεων µείον των διαθεσίµων προς Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων
εξαιρουµένων των Εκτάκτων Αποτελεσµάτων και συµπεριλαµβανοµένων των µερισµάτων από Θυγατρικές
Εταιρείες (EBIΤDA), οι οποίοι κυµαίνονται εκτός των ορίων που προβλέπονται από τον συγκεκριµένο όρο του
∆ανείου. Ωστόσω, 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.

9.

Άλλα λειτουργικά έσοδα - έξοδα (καθαρά)
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ποσά σε Ευρώ

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

30/06/2007

30/06/2006

30/06/2007

Έσοδα συµµετοχών

-

-

505.277

452.405

Κέρδη από πώληση συµµετοχών

-

522.106

-

1.043.300
(2.711.264)

Ζηµιές & έξοδα από πώληση συµµετοχών & χρεογράφων

30/06/2006

-

(617.677)

-

Αποσβέσεις ληφθέντων επιχορηγήσεων

131.018

77.548

131.018

69.833

Ζηµιές από πώληση παγίων

(27.742)

(21.834)

(24.604)

(5.024)

Κέρδη από πώληση παγίων

58.223

615.048

32.779

54.646

Λοιπά

(439.604)

(169.877)

(276.028)

(120.294)

Σύνολο

(278.105)

405.314

368.442

(1.216.398)

10.

Ανειληµµένες υποχρεώσεις

Κεφαλαιουχικές υποχρεώσεις
Κατά την ηµεροµηνία Ισολογισµού δεν υπάρχουν σηµαντικές κεφαλαιουχικές υποχρεώσεις που θα
επιβαρύνουν τις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις κατά την 30 Ιουνίου 2007.
Υποχρεώσεις λειτουργικών µισθώσεων
Ο Όµιλος δεν µισθώνει µηχανολογικό εξοπλισµό µε λειτουργικές µισθώσεις.

11.

Ενδεχόµενες υποχρεώσεις / απαιτήσεις

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:
Ποσά σε Ευρώ

30 Ιουνίου 2007

31 ∆εκεµβρίου 2006

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

337.159

337.159

21.614.205
21.951.364

21.254.205
21.591.364
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Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
Συνοπτικές Ενδιάµεσες Oικονοµικές
Καταστάσεις
30 Ιουνίου 2007
Τον Απρίλιο 2007 ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος των χρήσεων 2004 και 2005 για τη µητρική
εταιρεία. Από τον έλεγχο προέκυψε συνολική φορολογική επιβάρυνση ποσού 1.614.228 ευρώ, το οποίο
καλύπτεται κατά € 900.000 από την πρόβλεψη που είχε σχηµατίσει η Εταιρεία, επιβαρύνοντας τα
αποτελέσµατα προηγουµένων χρήσεων. Πέραν αυτού και στη διάρκεια του Α’ Εξαµήνου 2007 έχει
σχηµατιστεί επαρκής πρόβλεψη για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις και υπάρχει ωφέλεια ποσού € 187.505
η οποία θα συµψηφιστεί σε επόµενες περιόδους.
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 2002 έως και 2005 της θυγατρικής
εταιρείας, ο οποίος δεν έχει ολοκληρωθεί µέχρι και σήµερα. Όπως αναλυτικότερα αναφέρεται στη σηµείωση 3,
µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία, οι φορολογικές υποχρεώσεις των εταιρειών στην Ελλάδα θεωρούνται ως
οριστικές µόνο µετά τη διενέργεια ελέγχου από τις φορολογικές αρχές.
Τον Ιούνιο 2007 ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος των χρήσεων 2004 έως και 2005, καθώς και έλεγχοι
για ΙΚΑ και Φ.Π.Α των χρήσεων 1995 έως και 2006 της θυγατρικής εταιρείας «NIKAS BULGARIA S.A».
Από τον έλεγχο προέκυψαν πρόστιµα και προσαυξήσεις συνολικού ύψους περίπου € 223.000 για το οποίο η
εταιρεία έχει καταθέσει έφεση και αναµένει το ποσό να µειωθεί σηµαντικά.

12.

Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη

Οι κατωτέρω συναλλαγές, αφορούν συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη.
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ποσά σε Ευρώ

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

30/06/2007

30/06/2006

30/06/2007

30/06/2006

112.680

776.065

3.506.503

5.288.931

112.680

776.065

3.506.503

5.288.931

i) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών και άλλα έσοδα
Πωλήσεις αγαθών

ii) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών και έξοδα που χρεώθηκαν
Αγορές αγαθών

-

39.915

3.043.172

3.805.780

-

39.915

3.043.172

3.805.780

455.588

393.002

455.588

393.002

455.588

393.002

455.588

393.002

6.162.891

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

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

-

-

4.194.748

93.029

629.322

-

-

93.029

629.322

4.194.748

6.162.891

1.164.840

Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένα µέρη
-Μητρικής
-Συνδεδεµένων

v) ∆άνεια σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις

-

-

1.834.085

35.380

6.829

-

-

35.380

6.829

1.834.085

1.164.840

-

707.540

-

707.540
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Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
Συνοπτικές Ενδιάµεσες Oικονοµικές
Καταστάσεις
30 Ιουνίου 2007
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.

13.

Κέρδη ανά µετοχή

Συνεχιζόµενες δραστηριότητες
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 χρήσης.
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ποσά σε Ευρώ

1/1 έως
30/06/2007

1/1 έως
30/06/2006

1/1 έως
30/06/2007

1/1 έως
30/06/2006

Κέρδη που αναλογούν στους µετόχους της µητρικής

(1.916.351)

2.666.611

(335.595)

939.136

Σταθµισµένος µέσος όρος του αριθµού µετοχών

20.231.328

20.231.328

20.231.328

20.231.328

(0,017)

0,046

Βασικά και µειωµένα κέρδη ανά µετοχή (Ευρώ ανά µετοχή)

14.

(0,095)

0,132

Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού

Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου : Οµίλου 606, Εταιρίας 399.

Άγιος Στέφανος, 29 Αυγούστου 2007

Ο ΑΜΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ
∆.Σ & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΜΙΧΑΗΛ Ν.
ΜΑ∆ΙΑΝΟΣ

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ Κ.
ΚΟΛΙΟΥΛΗΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ Μ.
ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ

ΜΑΓ∆ΑΛΗΝΗ Ι.
ΒΛΑΧΟΥ

Α∆Τ.Λ -014540

Α∆Τ.Μ -784443

Α∆.704552814

Α∆Τ.Χ -147807

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
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ΠράιςγουωτερχαουςΚούπερς
Ανώνυµη Ελεγκτική Εταιρεία
Λεωφ. Κηφισίας 268
152 32 Χαλάνδρι
www.pricewaterhousecoopers.gr
e-mail:pwc.greece@gr.pwc.com
Τηλ.: +30 (210) 6874 400
Fax : +30 (210) 6874 444
AP.M.A.E. 30593/01AT/B/94/91/99

Έκθεση επισκόπησης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της «Π.Γ. ΝΙΚΑΣ A.Β.Ε.E.»
Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάµεσης Συνοπτικής Οικονοµικής Πληροφόρησης
Εισαγωγή
Επισκοπήσαµε το συνηµµένο εταιρικό και ενοποιηµένο συνοπτικό ισολογισµό της Ανώνυµης Εταιρείας «Π.Γ.
ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε» (η Εταιρεία) της 30ης Ιουνίου 2007, τις σχετικές εταιρικές και ενοποιηµένες συνοπτικές
καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της εξάµηνης περιόδου που
έληξε αυτή την ηµεροµηνία, καθώς και τις επιλεγµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις. Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας
έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής εταιρικής και
ενοποιηµένης οικονοµικής πληροφόρησης, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής
Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρµόζονται στην ενδιάµεση
οικονοµική πληροφόρηση («∆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 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, η παρούσα δεν αποτελεί έκθεση ελέγχου.
Συµπέρασµα Επισκόπησης
Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή µας οτιδήποτε που θα µας οδηγούσε
στο συµπέρασµα ότι η συνηµµένη εταιρική και ενοποιηµένη ενδιάµεση συνοπτική οικονοµική πληροφόρηση
δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 34.

Αθήνα, 29 Αυγούστου 2007
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΠραϊσγουωτερχαουςΚούπερς
Ανώνυµη Ελεγκτική Εταιρεία
Λ. Κηφισίας 268, Χαλάνδρι
ΑΜ ΣΟΕΛ 113

∆ηµήτρης Σούρµπης
ΑΜ ΣΟΕΛ 16891

