Π. Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΡΙΘΜ. ΓΕΜΗ 000273601000
22ο χιλ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας 14565, Αγ. Στέφανος Αττικής
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014
Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από την ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση, 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 Εταιρείας, όπου αναρτάται η ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση καθώς και η έκθεση επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.

Αρμόδια Υπηρεσία-Νομαρχία: Αθηνών
Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας: www.nikas.gr
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: 1. Στέργιος Νέζης, Πρόεδρος ΔΣ, Μη Εκτελεστικό Μέλος, 2. Αγγελική Οικονόμου, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος, 3. Γεώργιος Γιατράκος, Εντεταλμένος Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος, 4. Άγγελος Πλακόπητας, Μη Εκτελεστικό Μέλος, 5. Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος, 6. Στυλιανός
Αργυρός, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος, 7. Αλέξανδρος Βουσβούνης, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος, 8. Μιχαήλ Μαδιανός, Μη Εκτελεστικό Μέλος, 9. Κωνσταντίνος Βουσβούνης, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
Ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο: 28 Αυγούστου 2014
Ορκωτός ελεγκτής : Δέσποινα Μαρίνου (Αρ.Μ. ΣΟΕΛ 17681)
Ελεγκτική εταιρία : PRICEWATERHOUSECOOPERS Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία
Τύπος έκθεσης επισκόπησης ελεγκτών: Με σύμφωνη γνώμη - Θέμα έμφασης
1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ποσά εκφρασμένα σε €)
ΕΤΑΙΡΙΚΑ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
30 Ιουνίου 2014

31 Δεκεμβρίου 2013

30 Ιουνίου 2014

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

31 Δεκεμβρίου 2013

ΕΤΑΙΡΙΚΑ

1 Ιαν - 30 Ιουνίου 2014

1 Ιαν - 30 Ιουνίου 2013

1 Ιαν - 30 Ιουνίου 2014

1 Ιαν - 30 Ιουνίου 2013

29.010.990

28.058.226

26.678.460

25.405.842

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

49.500.459

50.218.965

40.048.138

40.541.711

Επενδύσεις σε ακίνητα

340.000

340.000

-

-

Άυλα περιουσιακα στοιχεία

188.398

231.832

186.822

227.383

9.542.632

9.185.826

8.742.819

8.082.078

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

145.385

317.020

4.823.216

5.434.851

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

(1.370.149)

(2.678.235)

(1.806.505)

(5.858.302)

Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων

(3.725.017)

(5.064.471)

(4.204.562)

(7.884.811)

Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους (Α)

(3.927.386)

(5.709.688)

(4.152.009)

(7.576.536)

(3.759.551)

(5.614.306)

(4.152.009)

(7.576.536)

(167.835)

(95.382)

-

-

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία

Αποθέματα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

5.623.580

5.171.301

3.859.016

3.957.712

20.481.172

18.125.150

40.352.505

37.749.692

1.426.877

1.666.462

1.302.015

1.452.742

77.705.871

76.070.729

90.571.711

89.364.090

Kύκλος εργασιών
Μικτά κέρδη/(ζημιές)

Μέτοχοι Μητρικής
Μη ελέγχουσες συμμετοχές

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

12.138.797

12.138.797

12.138.797

12.138.797

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων

(29.247.319)

(25.487.769)

(23.738.755)

(19.586.747)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων μετόχων μητρικής (α)

(17.108.522)

(13.348.972)

(11.599.958)

(7.447.950)

(1.400.905)

(1.205.814)

-

-

(18.509.427)

(14.554.786)

(11.599.958)

(7.447.950)

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

1.502.650

1.502.650

0

-

Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

6.545.557

6.403.041

3.539.738

3.622.623

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

71.786.674

67.883.863

63.674.394

59.410.877

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

16.380.417

14.835.960

34.957.539

33.778.540

Σύνολο υποχρεώσεων (δ)

96.215.298

90.625.515

102.171.670

96.812.040

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)

77.705.871

76.070.729

90.571.712

89.364.090

Μετοχικό κεφάλαιο

Μη ελέγχουσες συμμετοχές (β)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β)

-

-

-

-

(3.927.386)

(5.709.688)

(4.152.009)

(7.576.536)

(3.759.551)

(5.614.306)

(4.152.009)

(7.576.536)

(167.835)

(95.382)

-

-

(0,19)

(0,28)

(0,21)

(0,37)

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

165.285

187.047

175.195

(54.570)

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

165.285

(1.065.726)

(683.805)

(4.700.664)

1 Απρ. - 30 Ιουνίου 2014

1 Απρ. - 30 Ιουνίου 2013

1 Απρ. - 30 Ιουνίου 2014

1 Απρ. - 30 Ιουνίου 2013

15.202.009

14.738.896

13.973.203

12.624.434

4.966.342

4.594.902

4.580.495

4.008.747

(773.950)

(2.373.616)

(855.133)

(5.611.848)

Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων

(1.932.638)

(3.577.023)

(2.265.351)

(6.599.830)

Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους (Α)

(2.553.819)

(2.727.733)

(2.791.956)

(4.840.983)

(2.461.331)

(2.687.130)

(2.791.956)

(4.840.983)

(92.488)

(40.603)

-

-

-

-

-

-

(2.553.819)

(2.727.733)

(2.791.956)

(4.840.983)

(2.461.331)

(2.687.130)

(2.791.956)

(4.840.983)

(92.488)

(40.603)

(0,12)

(0,13)

(0,14)

(0,24)

(3.649)

(325.577)

56.918

(385.369)

(3.649)

(1.578.350)

(292.082)

(5.031.463)

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)
Μέτοχοι Μητρικής
Μη ελέγχουσες συμμετοχές
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

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

1.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €)
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
30 Ιουνίου 2014

ΕΤΑΙΡΙΚΑ

30 Ιουνίου 2013

30 Ιουνίου 2014

30 Ιουνίου 2013

Μέτοχοι Μητρικής
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1/1/2014 και 1/1/2013
αντίστοιχα)

(14.554.786)

(3.289.741)

(7.447.950)

10.797.534

(3.927.386)

(5.709.688)

(4.152.009)

(7.576.536)

(27.256)

-

-

-

Αποθεματικό μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου

-

215.492

-

215.492

Αναλογιστικά κέρδη/(ζημιές) μετά από αναβαλλόμενους φόρους
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30/06/2014 και
30/06/2013 αντίστοιχα)

-

-

-

-

(18.509.427)

(8.783.937)

(11.599.958)

3.436.490

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους
Διανομή μερίσματος

Μη ελέγχουσες συμμετοχές
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)
Μέτοχοι Μητρικής
Μη ελέγχουσες συμμετοχές
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών
αποσβέσεων και εκτάκτων αποτελεσμάτων
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών
αποσβέσεων

1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €) - έμμεση μέθοδος
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
1 Ιαν - 30 Ιουνίου 2014

ΕΤΑΙΡΙΚΑ

1 Ιαν - 30 Ιουνίου 2013

1 Ιαν - 30 Ιουνίου 2014

1 Ιαν - 30 Ιουνίου 2013

Λειτουργικές δραστηριότητες

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες :
1. Στοιχεία αναφορικά με τις εταιρίες στις οποίες συμμετέχει ο Όμιλος αναφέρονται στη συνέχεια:
Χώρα εγκατάστασης
Επωνυμία εταιρίας

% Συμμετοχής
Άμεση

ΕΤΑΙΡΙΚΑ

-

Ανέλεγκτες Φορολογικές χρήσεις
Έμμεση

1. Μητρική Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ

Ελλάδα

2. ΔΟΜΟΚΟΣ Α.Ε.

Ελλάδα

Ολική

70,00%

2010 & α' εξάμηνο 2014
2010 - α' εξάμηνο 2014

3. ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Β.Ε.

Ελλάδα

Ολική

55,00%

2010 & α' εξάμηνο 2014

4. NIKAS GROUP LIMITED

Κύπρος

Ολική

100,00%

2008 - α' εξάμηνο 2014

5. NIKAS SKOPJE LTD.

Π.Γ.Δ.Μ

Ολική

98,45%

Βουλγαρία

Ολική

(3.725.017)

(5.064.471)

(4.204.561)

(7.884.811)

Αύξηση/(μείωση) προβλέψεων

(171.268)

238.253

1.127.175

194.826

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

2.360.131

2.378.941

1.958.057

2.026.509

6. NIKAS BULGARIA EAD

Αποσβέσεις παγίων στοιχείων

1.535.434

1.612.509

1.122.700

1.157.637

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 μετοχές και είναι θυγατρική του Ομίλου GLOBAL
CAPITAL INVESTORS (II) L.P.

(5.760)

(71.875)

(497)

(79.170)

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων

(42.086)

(62.183)

(42.086)

(62.183)

Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες
πριν από μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης

(48.567)

(968.826)

(39.213)

(4.647.191)

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)
Πλέον/μείον προσαρμογές για:

Ζημιές/(Κέρδη) από πώληση παγίων στοιχείων

Μείωση/(αύξηση) αποθεμάτων

(148.700)

652.476

402.275

650.374

Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων

(11.351)

1.910.756

(1.125.272)

5.099.520

(Μείωση)/Αυξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)

2.067.793

(1.277.159)

1.958.942

29.345

Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες

1.859.175

317.247

1.196.732

1.132.048

(62.880)

(79.574)

(62.880)

(79.574)

1.796.295

237.673

1.133.852

1.052.474

Καταβλημένοι φόροι
Σύνολο καθαρών εισροών/(εκροών) από λειτουργικές
δραστηριότητες(α)
Επενδυτικές δραστηριότητες

(774.023)

(479.579)

(589.094)

(890.610)

1.026

612.591

1.026

79.447

(772.998)

133.012

(588.069)

(811.164)

364.580

3.850.878

364.580

3.919.168

Εξοφλήσεις δανείων

(919.687)

(2.382.878)

(558.981)

(2.215.717)

Τόκοι πληρωθέντες

(972.339)

(2.766.380)

(796.537)

(2.766.380)

(1.527.445)

(1.298.380)

(990.938)

(1.062.930)

Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)

(504.148)

(927.695)

(445.155)

(821.620)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου

768.525

1.866.826

569.687

1.613.578

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

264.377

939.131

124.533

791.958

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων

Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες
(β)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια

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

2007 - α' εξάμηνο 2014
100,00%

2006 - α' εξάμηνο 2014

2. Οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν είναι σύμφωνες με τις αρχές για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων και έχουν εφαρμοσθεί με συνέπεια σε όλες τις χρήσεις που παρουσιάζονται
εκτός όπου αναφέρεται διαφορετικά.
3. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της Εταιρείας και
των θυγατρικών της.
4. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου (30/06/2014) ήταν 309 για την Εταιρεία και 428 για τον Όμιλο. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο
τέλος της προηγούμενης αντίστοιχης περιόδου (30/06/2013) ήταν 292 και 417, για την Εταιρεία και τον Όμιλο αντίστοιχα.
5. Κατά την προηγούμενη περίοδο που έληξε την 30.06.2013, συγκεκριμένα κονδύλια που αφορούν εκπτώσεις πωλήσεων και έξοδα προώθησης τα οποία προκύπτουν βάσει συμβάσεων με πελάτες,
ποσού 3,7 εκ. ευρώ, ταξινομήθηκαν απο λάθος στα έξοδα διάθεσης αντί αφαιρετικά των εσόδων όπως ορίζει το ΔΛΠ 18 «Έσοδα». Ως εκ τούτου τα συγκριτικά στοιχεία της εξάμηνης περιόδου με λήξη
την 30.06.2013 έχουν αναπροσαρμοστεί ώστε να εμφανίζουν τα προαναφερθέντα κονδύλια αφαιρετικά των πωλήσεων όπως ορίζει το ΔΛΠ 18 «Έσοδα». Ως αποτέλεσμα της αναπροσαρμογης των εν
λόγω κονδυλίων ο Κύκλος εργασιών καθώς και το Μικτό κέρδος του Α’ εξαμηνου του 2013 εμφανίζονται μειωμένα κατά 3,7 εκ. ευρώ με αντίστοιχη μείωση των Εξόδων διάθεσης. Τα αποτελέσματα
εκμετάλλευσης καθως και τα αποτέλεσματα προ φόρων δεν διαφοροποιούνται.
6. Σύμφωνα με την από 15 Ιουνίου 2010 Σύμβαση κάλυψης του Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους ευρώ 35.850.000, έχουν δοθεί οι εξής εξασφαλίσεις: A. Σύσταση ενεχύρου Α’ τάξεως υπέρ του
Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, για λογαριασμό των Ομολογιούχων επί του συνόλου των μετοχών κυριότητος της Εταιρείας των θυγατρικών (α) ΔΟΜΟΚΟΣ Α.Ε., (β) ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και
(γ) NIKAS GROUP Limited (NIKAS CYPRUS). B. Εμπορικές απαιτήσεις της Εταιρείας από τις θυγατρικές της εταιρείες NIKAS BULGARIA EAD, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και NIKAS SCOP DOO συνολικού ύψους ευρώ 7.092.117,31. Γ. Υποθήκες επί ακινήτων της Εταιρείας με αναπόσβεστο υπόλοιπο στα βιβλία της Εταιρείας την 30/06/2014
ευρώ 34.911.835.
7. Σύμφωνα με τη από 19/10/2012 τροποποιημένη Σύμβαση Κάλυψης Κοινού Ομολογιακού δανείου ύψους 35.850.000 ευρώ μεταξύ των αρνητικών υποχρεώσεων της Εταιρείας είναι και η τήρηση τριών
συγκεκριμένων περιοριστικών χρηματοοικονομικών όρων, όπως αυτοί περιγράφονται παρακάτω: • Ο λόγος του Συνολικού Καθαρού Δανεισμού προς το Λειτουργικό EBITDA • Ο λόγος του Λειτουργικού
EBITDA προς τους Καθαρούς Χρεωστικούς Τόκους • Ο Συνολικός Δανεισμός. Η Εταιρεία βάσει των οικονομικών καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου 2013, δεν πληρούσε συγκεκριμένους περιοριστικούς
χρηματοοικονομικούς όρους οι οποίοι αφορούν το Κοινό Ομολογιακό Δάνειο και κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού η Εταιρεία δεν είχε λάβει εγγράφως από τους Ομολογιούχους την παραίτηση
άσκησης δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μη τήρηση των ανωτέρω όρων. Επίσης έως την 30 Ιουνίου 2014 η Εταιρεία δεν κατέβαλε τους δεδουλευμένους τόκους ύψους περίπου ευρώ 1,4 εκ. όπως
όφειλε. Το αποτέλεσμα των προαναφερόμενων γεγονότων έχει οδηγήσει στην ταξινόμηση του Κοινού Ομολογιακού Δάνειου ευρώ 36,8 εκ. και των Μετατρέψιμων Ομολογιακών Δανείων ευρώ 12,2 εκ.
στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, όπως ορίζει το Δ.Λ.Π. 1.
8. Σε συνέχεια της από 21/12/2012 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και της από 23/01/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, την 30 Ιανουαρίου 2013
καλύφθηκε νέο Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο συνολικού ύψους ευρώ 3.000.000 με την έκδοση 3.000.000 ομολογιών. Το Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο έχει διάρκεια έως την 30/09/2016, με τιμή
μετατροπής 0,70 ευρώ ανά μετοχή κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο Πρόγραμμα και στη Σύμβαση Κάλυψης. Ο λόγος μετατροπής είναι 1 ομολογία για 1,428571429 κοινές μετοχές της Εταρείας. Σκοπό
έχει την κάλυψη γενικών εταιρικών αναγκών. Διοργανωτής, Πληρεξούσιος Καταβολών και Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων του εν λόγω Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου, είναι η Τράπεζα Eurobank
Ergasias Α.Ε.
9. Κατά την εξάμηνη περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου 2014 η Εταιρεία και ο Όμιλος πραγματοποίησαν ζημιές ύψους €4,2 εκ. και €3,9 εκ. αντίστοιχα. Επιπλέον, κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία
η καθαρή θέση τόσο της Εταιρείας όσο και του Ομίλου έχει καταστεί αρνητική κατά €11,6 εκ. και €18,5 εκ. αντίστοιχα. Οι συνθήκες αυτές, υποδηλώνουν ουσιαστική αβεβαιότητα που ενδεχομένως
δημιουργεί σημαντική αμφιβολία σχετικά με τη δυνατότητα της Εταιρείας και του Ομίλου να συνεχίσουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.
10. Με την από 21.12.2012 απόφαση, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, αποφάσισε την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ 6.069.398,40 με
μείωση της ονομαστικής αξίας των υφιστάμενων μετοχών της από ευρώ 0,90 σε ευρώ 0,60 ανά μετοχή, και σχηματισμό ισόποσου ειδικού Αποθεματικού το οποίο θα συμψηφιστεί για απόσβεση ζημιών,
σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 4α του Κ.Ν. 2190/1920. Από την 21 Φεβρουαρίου 2013, οι μετοχές της Εταιρείας είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία, ευρώ 0,60 ανά
μετοχή. Στις 28/6/2013 η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, ομόφωνα αποφάσισε την έγκριση του συμψηφισμού ζημιών με το ειδικό αποθεματικό που σχηματίστηκε με την από 21.12.2012 απόφαση της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, ποσού ευρώ 6.069.398,40 κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 παρ.4α του Κ.Ν.2190/1920. Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται
στο ποσό των ευρώ 12.138.796,80, διαιρούμενο σε 20.231.328 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 0,60 έκαστη.
11. Η Εταιρεία στην εν λόγω περίοδο προέβει σε πρόβλεψη απομείωσης απαιτήσεων από τις θυγατρικές (α) ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΒΕ ποσού ευρώ 405.000 (β) NIKAS BULGARIA EAD ποσού
ευρώ 435.000 και (γ) NIKAS SKOPJE LTD ευρώ 19.000 λόγω ύπαρξης ενδείξεων για μη ασφαλή εισπραξιμότητα. Αν εξαιρέσουμε την εν λόγω έκτακτη επιβαρύνση τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων
επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων διαμορφώνονται για την Εταιρεία σε κέρδη ευρώ 175 χιλ.
12. Oι πάσης φύσεως συναλλαγές (εισροές και εκροές) σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας χρήσης καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρίας και του ομίλου στη λήξη
της τρέχουσας χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 24, έχουν ως εξής:
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
1.01 - 30.06.2014

ΕΤΑΙΡΙΚΑ

1.01 - 30.06.2013

1.01 - 30.06.2014

1.01 - 30.06.2013

i) Σύνολο εκροών

-

-

1.248.168

ii) Σύνολο εισροών

-

-

1.440.201

2.671.072

iii) Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη

-

-

22.372.955

25.025.275

iv) Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη
v) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών &
μελών της διοίκησης
vi) Κέρδη /(Ζημιές) από πώληση παγίων

1.119.917

-

-

17.878.453

17.231.261

259.807

317.108

259.807

317.108

-

-

-

2.000

Άγιος Στέφανος, 28 Αυγούστου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Δ.Σ.
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