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 2013 έως 30 Σεπτεμβρίου 2013
Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις ενδιάμεσες συνοπτικές 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 Εταιρείας, όπου αναρτώνται οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις 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, 10. Ιωάννης Τσακίρης, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
Ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο: 26 Νοεμβρίου 2013
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 Σεπτεμβρίου 2013

31 Δεκεμβρίου 2012

30 Σεπτεμβρίου 2013

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

31 Δεκεμβρίου 2012

ΕΤΑΙΡΙΚΑ

1 Ιαν - 30 Σεπτεμβρίου 2013

1 Ιαν - 30 Σεπτεμβρίου 2012

1 Ιαν - 30 Σεπτεμβρίου 2013

1 Ιαν - 30 Σεπτεμβρίου 2012

49.602.696

51.446.499

45.353.722

48.828.237

18.115.747

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

50.735.246

52.383.710

40.877.799

41.477.559

Επενδύσεις σε ακίνητα

619.400

619.400

-

-

Άυλα περιουσιακα στοιχεία

244.328

285.491

236.412

274.608

Μικτά κέρδη/(ζημιές)

19.806.527

19.694.978

18.109.807

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

402.837

660.290

6.520.668

6.778.121

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

(2.479.875)

(712.554)

(6.918.397)

(375.537)

6.255.008

6.578.573

4.716.423

4.800.804

Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων

(5.785.340)

(4.556.869)

(9.678.421)

(3.562.030)

22.350.820

17.722.936

43.788.171

42.662.806

Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους (Α)

(6.536.982)

(5.794.480)

(9.111.120)

(4.698.341)

1.396.578

8.602.847

1.136.939

8.253.562

(6.376.337)

(5.650.099)

(9.111.119)

(4.698.341)

82.004.216

86.853.247

97.276.411

104.247.459

(160.645)

(144.381)

-

-

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία

Αποθέματα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Kύκλος εργασιών

Μέτοχοι Μητρικής
Μη ελέγχουσες συμμετοχές

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

12.138.797

18.208.195

12.138.797

18.208.195

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)

(20.620.060)

(21.428.136)

(10.236.890)

(7.410.661)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων μετόχων μητρικής (α)

(8.481.264)

(3.219.940)

1.901.907

10.797.534

Μη ελέγχουσες συμμετοχές (β)

(1.129.968)

(69.800)

-

-

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β)

(9.611.231)

(3.289.741)

1.901.907

10.797.534

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

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

1.818.650

45.679.978

(0)

43.861.328

Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

6.978.785

6.400.152

5.666.486

6.299.838

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

61.575.510

18.019.323

53.350.435

9.514.888

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

21.242.503

20.043.535

36.357.585

33.773.871

Σύνολο υποχρεώσεων (δ)

91.615.447

90.142.988

95.374.505

93.449.925

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

82.004.216

86.853.247

97.276.411

104.247.459

Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων

-

48.334

-

48.334

(6.536.982)

(5.746.146)

(9.111.120)

(4.650.007)

(6.376.337)

(5.601.765)

-

-

(160.645)

(144.381)

-

-

(0,3152)

(0,2769)

(0,4503)

(0,2298)

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

1.175.009

1.744.061

760.961

1.362.234

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

(77.764)

1.744.061

(5.185.134)

1.362.234

1 Ιουλ. - 30 Σεπτεμβρίου 2013

1 Ιουλ. - 30 Σεπτεμβρίου 2012

1 Ιουλ. - 30 Σεπτεμβρίου 2013

1 Ιουλ. - 30 Σεπτεμβρίου 2012

17.839.471

18.496.659

16.242.879

17.650.469

6.915.700

7.599.805

6.322.728

7.021.229

198.361

292.168

(1.060.095)

516.367

Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων

(720.869)

(1.002.074)

(1.793.610)

(621.340)

Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους (Α)

(827.294)

(1.944.339)

(1.534.584)

(1.532.432)

(762.031)

(1.895.407)

(1.534.584)

(1.532.432)

(65.262)

(48.932)

-

-

-

16.111

-

16.111

(827.294)

(1.928.228)

(1.534.584)

(1.516.321)

(762.031)

(1.879.296)

-

-

(65.262)
(0,0377)

(48.932)
(0,0929)

(0,0759)

(0,0749)

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

987.962

1.100.707

815.531

1.087.292

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

987.962

1.100.707

(484.469)

1.087.292

Μέτοχοι Μητρικής
Μη ελέγχουσες συμμετοχές

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

Kύκλος εργασιών

ΕΤΑΙΡΙΚΑ

1.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €)
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
30 Σεπτεμβρίου 2013

ΕΤΑΙΡΙΚΑ

30 Σεπτεμβρίου 2012

30 Σεπτεμβρίου 2013

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

30 Σεπτεμβρίου 2012

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1/1/2013 και 1/1/2012
αντίστοιχα)

(3.289.741)

3.993.833

10.797.534

16.080.801

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους

(6.536.982)

(5.746.147)

(9.111.119)

(4.650.007)

-

(50.170)

-

-

215.492

-

215.492

-

(9.611.231)

(1.802.484)

1.901.907

11.430.794

Διανομή μερίσματος
Αποθεματικό μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου

. Ιδιοκτήτες μητρικής
. Δικαιώματα μειοψηφίας
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30/06/2013 και
30/06/2012 αντίστοιχα)

. Ιδιοκτήτες μητρικής
. Δικαιώματα μειοψηφίας
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)

1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €) - έμμεση μέθοδος
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΑ

1 Ιαν - 30 Σεπτεμβρίου 2013

1 Ιαν - 30 Σεπτεμβρίου 2012

1 Ιαν - 30 Σεπτεμβρίου 2013

1 Ιαν - 30 Σεπτεμβρίου 2012

(5.785.340)

(4.556.869)

(9.678.421)

(3.562.031)

Αποσβέσεις

2.402.110

2.456.615

1.733.263

1.737.807

Προβλέψεις

262.139

596.936

202.239

581.936

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

(335.545)

(126.696)

(341.787)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

3.299.223

3.870.794

2.760.024

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

323.564

Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση)/Αυξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)

1. Στοιχεία αναφορικά με τις εταιρίες στις οποίες συμμετέχει ο Όμιλος αναφέρονται στη συνέχεια:
Χώρα εγκατάστασης

% Συμμετοχής

Επωνυμία εταιρίας

Άμεση

Ανέλεγκτες Φορολογικές χρήσεις
Έμμεση

1. Μητρική Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ

Ελλάδα

2. ΔΟΜΟΚΟΣ Α.Ε.

Ελλάδα

Ολική

70,00%

2010 - εννεάμηνο 2013

3. ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Β.Ε.

Ελλάδα

Ολική

55,00%

2010 - εννεάμηνο 2013

(134.301)

4. NIKAS GROUP LIMITED

Κύπρος

Ολική

100,00%

2008 - εννεάμηνο 2013

3.303.311

5. NIKAS SKOPJE LTD.

Π.Γ.Δ.Μ

Ολική

98,45%

Βουλγαρία

Ολική

Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση/(αύξηση) αποθεμάτων

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες :

6. NIKAS BULGARIA S.A.

1.369.970

84.381

1.416.803

1.143.927

807.052

4.866.991

(2.796.121)

4.582.482

1.313.962

5.665.152

4.527.444

Μείον:

2010 - εννεάμηνο 2013

2007 - εννεάμηνο 2013
100,00%

2006 - εννεάμηνο 2013

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.
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. Λόγω της τροποποίησης του ΔΛΠ 19 σχετικά με την αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών/ζημιών, η Εταιρεία αναπροσάρμοσε τα λοιπά συνολικά εισοδήματα, τα ίδια κεφάλαια και τις
υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Για ανάλυση των αναπροσαρμογών, μπορείτε ανατρέξετε στη σημείωση 16 των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών
καταστάσεων.

(3.299.223)

(3.870.794)

(2.760.024)

(3.303.311)

Καταβλημένοι φόροι

(150.196)

(336.117)

(143.557)

(286.172)

5. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου (30/09/2013) ήταν 315 για την Εταιρεία και 441 για τον Όμιλο. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο
τέλος της προηγούμενης αντίστοιχης περιόδου (30/09/2012) ήταν 315 και 480, για την Εταιρεία και τον Όμιλο αντίστοιχα.

Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες(α)

2.443.141

1.524.853

2.388.262

1.485.366

6. Την 23/05/2013 μετά την αποχώρηση του κου Σωτηρίου Λαύκα από τη θέση του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου εξελέγη από το Διοικητικό Συμβούλιο στη θέση του η κα Αγγελική
Οικονόμου.

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καθαρά

Επενδυτικές δραστηριότητες

(732.946)

(1.026.784)

(1.115.326)

(799.784)

-

(50.170)

-

-

294.052

45.934

274.052

45.834

(438.893)

(1.031.020)

(841.273)

(753.950)

4.099.061

8.397.353

4.099.061

8.172.498

Πληρωμές δανείων

(2.368.961)

(6.701.192)

(2.157.891)

(6.368.783)

Τόκοι πληρωθέντες

(5.057.673)

(1.396.212)

(4.709.879)

(1.396.212)

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

(3.327.573)

299.949

(2.768.709)

407.503

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

(1.323.324)

793.783

(1.221.720)

1.138.919

1.866.826

853.312

1.613.578

245.693

543.501

1.647.095

391.858

1.384.613

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων

Διανομή μερίσματος

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από εκδοθέντα δάνεια

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

7. Στη χρήση 2011 εκδόθηκε Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο ύψους 10.000.000 ευρώ πενταετούς διάρκειας. Ο λόγος μετατροπής ορίστηκε 1 ομολογία για 0,9708738 κοινές μετοχές της Εταιρείας. Η
τιμή μετατροπής είναι 1,03 ευρώ ανά μετοχή. Οι Ομολογιούχοι του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου έχουν το δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές της Εταιρείας, με βάση τον ανωτέρω
λόγο μετατροπής, οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα κατά τη διάρκεια του δανείου. Το οποιοδήποτε δικαίωμα θα ασκείται με έγγραφη δήλωση του Ομολογιούχου πρός την Εταιρεία, δια του πληρεξούσιου
καταβολών, τρείς εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία μετατροπής και παράδοση των τίτλων των ομολογιών των οποίων ζητείται η μετατροπή.
8. Τα αποτελέσματα της Εταιρείας επιβαρύνθηκαν με το ποσό των 1,252 εκατ. ευρώ που προέκυψαν από την ανάκληση προϊόντων της Εταιρίας λόγω της συμμόρφωσής της στις υποδείξεις του
Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων . Επιπρόσθετα η Εταιρεία για την εν λόγω περίοδο προέβει σε απομείωση απαιτήσεων από θυγατρικές ύψους 4,693 εκατ. ευρώ. Αν εξαιρέσουμε τις ως άνω έκτακτες
επιβαρύνσεις τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων διαμορφώνονται για την Εταιρεία σε κέρδη 761 χιλ. ευρώ. Κατά συνέπεια και τα αποτελέσματα του
Ομίλου επιβαρύνθηκαν με το ποσό των 1,252 εκατ. ευρώ. Αν εξαιρέσουμε τις ως άνω έκτακτες επιβαρύνσεις τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων
διαμορφώνονται για τον Όμιλο σε κέρδη 1.175 χιλ. ευρώ.
9. 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
30/09/2013 ευρώ 35.872.554.
10. Mετά από σχετικό αίτημα της Διοίκησης, η Συνέλευση των Ομολογιούχων του κοινού ομολογιακού δανείου αποφάσισε στις 28 Σεπτεμβρίου 2012, την τροποποίηση των δανειακών όρων για το έτος
2012 και εφεξής και καθ’ όλη τη διάρκεια του δανείου, με τρόπο ευνοϊκότερο για την Εταιρεία. Η Συνέλευση των Ομολογιούχων αποφάσισε ομόφωνα ότι, κατ’ εξαίρεση, δεν θα εξεταστούν οι δανειακοί
όροι για το έτος 2012 και ότι δεν θα ασκήσουν το δικαίωμα τους να καταγγείλουν το κοινό ομολογιακό δάνειο για το λόγο της μη τήρησης των δανειακών όρων. Η σύμβαση του Κοινου Ομολογιακού
Δανείου τροποποιήθηκε στις 19/10/2012 και περιλαμβάνει ευνοικότερο πρόγραμμα αποπληρωμής δόσεων. Παράλληλα υπεγράφη ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης αποπληρωμής των οφειλόμενων
τόκων του δανείου περιόδου 9/11/2012-31/12/2012. 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. H Εταιρεία βάσει των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών
καταστάσεων της 30 Ιουνίου 2013, δεν πληρούσε δύο από τους τρεις προαναφερόμενους συγκεκριμένους περιοριστικούς χρηματοοικονομικούς όρους. Το αποτέλεσμα των προαναφερόμενων
γεγονότων έχει οδηγήσει στην ταξινόμηση του κοινού ομολογιακού δάνειου ποσού ευρώ 35.570.847 και των Μετατρέψιμων Ομολογιακών Δανείων ποσού ευρώ 11.751.280 την 30 Σεπτεμβρίου 2013
στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, όπως ορίζει το Δ.Λ.Π. 1. Το αίτημα για την παραίτηση άσκησης δικαιωμάτων κατά την 30/6/2013 που απορρέουν από την μη τήρηση συγκεκριμένων ορών για το
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα έγινε δεκτό από τους ομολογιούχους.
11. 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
καλύφθηκε νέο Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο συνολικού ύψους 3.000.000 ευρώ 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.
12. 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. Tο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων με την υπ'αριθμόν Κ2-297/17.01.2013
απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της Εταιρείας. Το Χ.Α. στη συνεδρίασή του της 15/02/2013 ενημερώθηκε για την μείωση της ονομαστικής αξίας των
μετοχών της Εταιρείας. Κατόπιν των ανωτέρω, 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. 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.
13. 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:
1.01 - 30.09.2013

1.01 - 30.09.2012

1.01 - 30.09.2013

1.01 - 30.09.2012

i) Σύνολο εκροών

-

-

1.558.552

ii) Σύνολο εισροών

-

-

3.550.430

4.557.169

iii) Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη

-

-

23.960.409

26.019.449

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

4.215.823

-

-

17.421.325

14.399.166

482.041

520.686

482.041

520.686

-

-

2.000

7.705

Άγιος Στέφανος, 26 Νοεμβρίου 2013
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