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 ΧΡΗΣΗΣ
από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 ∆εκεµβρίου 2012
Σύµφωνα µε την Απόφαση 4/507/28.04.2009 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 της εταιρίας, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.

Αρµόδια Υπηρεσία-Νοµαρχία: Αθηνών
∆ιεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας: www.nikas.gr
Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου: 1. Στέργιος Νέζης, Πρόεδρος ∆Σ, Μη Εκτελεστικό Μέλος, 2. Σωτήριος Λαύκας, Αντιπρόεδρος & ∆ιευθύνων 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 ∆ιοικητικό Συµβούλιο: 28 Μαρτίου 2013
Ορκωτός ελεγκτής : ∆έσποινα Μαρίνου (Αρ.Μ. ΣΟΕΛ 17681)
Ελεγκτική εταιρία : PRICEWATERHOUSECOOPERS Ανώνυµη Ελεγκτική Εταιρία
Τύπος έκθεσης επισκόπησης ελεγκτών: Με σύµφωνη γνώµη
1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε €)

1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ (ποσά εκφρασµένα σε €)
ΕΤΑΙΡΙΚΑ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
31 ∆εκεµβρίου 2012

31 ∆εκεµβρίου 2011

31 ∆εκεµβρίου 2012

ΕΤΑΙΡΙΚΑ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

31 ∆εκεµβρίου 2011

1 Ιαν - 31 ∆εκεµβρίου 2012

1 Ιαν - 31 ∆εκεµβρίου 2011

1 Ιαν - 31 ∆εκεµβρίου 2012

1 Ιαν - 31 ∆εκεµβρίου 2011

Kύκλος εργασιών

69.630.184

72.451.727

66.345.197

69.337.305

Μικτά κέρδη/(ζηµιές)

26.878.702

26.808.647

24.914.594

24.487.524

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία

52.383.710

54.251.547

Επενδύσεις σε ακίνητα

619.400

676.800

-

-

Άυλα περιουσιακα στοιχεία

285.491

293.805

274.608

256.043

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

660.290

1.003.560

6.778.121

7.121.391

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

(1.658.655)

(5.271.273)

(808.682)

(4.873.869)

Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων

(6.222.111)

(11.372.966)

(4.504.759)

(9.303.524)

Κέρδη/(ζηµιές) µετά από φόρους (Α)

(7.310.389)

(12.114.946)

(5.347.711)

(9.877.101)

(7.033.380)

(12.173.754)

(5.347.711)

(9.877.101)

(277.009)

58.808

-

-

-

-

-

-

(7.310.389)

(12.114.946)

(5.347.711)

(9.877.101)

(7.033.380)

(12.173.754)

(5.347.711)

(9.877.101)

(277.009)

58.808

-

-

(0,3476)

(0,6017)

(0,2643)

(0,4882)

1.608.786

(2.029.136)

1.504.778

(2.603.826)

Αποθέµατα

41.477.559

42.800.039

6.578.573

7.938.150

4.800.804

5.862.308

17.722.936

20.200.749

42.662.806

39.884.570

8.602.847

2.400.840

8.253.562

1.645.707

86.853.247

86.765.451

104.247.459

97.570.058

18.208.195

18.208.195

18.208.195

18.208.195

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β)

(21.449.302)

(14.415.922)

(7.431.827)

(2.084.116)

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

(3.241.106)

3.792.273

10.776.368

16.124.079

(69.800)

244.837

-

-

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β)

(3.310.907)

4.037.111

10.776.368

16.124.079

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις

45.679.978

45.382.577

43.861.328

43.717.903

6.421.318

6.626.657

6.321.004

6.538.108

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις

18.019.323

12.972.271

9.514.888

4.534.410

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

20.043.535

17.746.836

33.773.871

26.655.557

Σύνολο υποχρεώσεων (δ)

90.164.154

82.728.341

93.471.091

81.445.979

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)

86.853.247

86.765.451

104.247.459

97.570.058

Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Μέτοχοι Μητρικής
Μη ελέγχουσες συµµετοχές

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων µετόχων µητρικής (α)
Μη ελέγχουσες συµµετοχές (β)

Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

-0

Μέτοχοι Μητρικής
Μη ελέγχουσες συµµετοχές
Κέρδη/(ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε €)

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

-0

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες :
1. Στοιχεία αναφορικά µε τις εταιρίες στις οποίες συµµετέχει ο Όµιλος αναφέρονται στη συνέχεια:
1.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασµένα σε €)

Χώρα εγκατάστασης

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
31 ∆εκεµβρίου 2012

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1/1/2012 και 1/1/2011
αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους
∆ιανοµή µερίσµατος
Αποθεµατικό µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31/12/2012 και
31/12/2011 αντίστοιχα)

31 ∆εκεµβρίου 2011

31 ∆εκεµβρίου 2012

% Συµµετοχής

Επωνυµία εταιρίας

ΕΤΑΙΡΙΚΑ
31 ∆εκεµβρίου 2011

Άµεση

1. Μητρική Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ

Ελλάδα

2. ∆ΟΜΟΚΟΣ Α.Ε.

Ελλάδα

Ολική

70,00%

2010 - 2012

Ελλάδα

Ολική

55,00%

2010 - 2012
2008 - 2012

2010 - 2012

4.037.111

14.243.377

16.124.080

24.092.501

3. ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Α.Β.Ε.

(7.310.389)

(12.114.946)

(5.347.711)

(9.877.101)

4. NIKAS GROUP LIMITED

Κύπρος

Ολική

100,00%

(37.629)

-

-

-

5. NIKAS SKOPJE LTD.

Π.Γ.∆.Μ

Ολική

98,45%

-

1.908.679

-

1.908.679

Βουλγαρία

Ολική

(3.310.907)

4.037.111

10.776.368

16.124.080

(0)

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

1 Ιαν - 31 ∆εκεµβρίου 2012

2007 - 2012
100,00%

2006 - 2012

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.

ΕΤΑΙΡΙΚΑ

1 Ιαν - 31 ∆εκεµβρίου 2012 1 Ιαν - 31 ∆εκεµβρίου 2011

6. NIKAS BULGARIA S.A.

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.

0

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

Ανέλεγκτες Φορολογικές χρήσεις
Έµµεση

1 Ιαν - 31 ∆εκεµβρίου 2011

3. ∆εν 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.

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες)

(6.222.111)

(11.372.966)

(4.504.759)

(9.303.524)

Αποσβέσεις

3.267.441

3.242.137

2.313.459

2.270.043

Προβλέψεις

1.030.277

2.393.232

983.515

2.078.232

4. Την 31/01/2012 µετά την αποχώρηση του κου Λεωνίδα Κολιούλη από τη θέση του Αντιπροέδρου και ∆ιευθύνοντος Συµβούλου εξελέγη από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στη θέση του ο
κος Σωτήριος Λαύκας,

Πλέον/µείον προσαρµογές για:

∆ιανοµή µερίσµατος

(37.629)

-

-

-

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

(232.212)

292.273

(184.284)

(247.658)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

4.606.430

5.219.937

3.836.324

4.387.830

5. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης (31/12/2012) ήταν 316 για την Εταιρεία και 476 για τον Όµιλο. Ο αριθµός του απασχολούµενου
προσωπικού στο τέλος της προηγούµενης χρήσης (31/12/2011) ήταν 323 και 485, για την Εταιρεία και τον Όµιλο αντίστοιχα.

6. Στη χρήση 2011 εκδόθηκε Μετατρέψιµο Οµολογιακό ∆άνειο 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 ∆ανείου 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.

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

1.359.577

808.838

1.061.503

1.021.996

Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων

(3.441.073)

451.554

(8.674.935)

(4.305.107)

5.611.316

3.235.618

10.536.479

4.854.994

(4.606.430)

(5.219.937)

(3.836.324)

(4.387.830)

(673.635)

(2.179.886)

(663.676)

(2.038.338)

661.951

(3.129.200)

867.302

(5.669.361)

(1.409.558)

(1.502.721)

(1.022.119)

(1.024.201)

(Μείωση)/Αυξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καθαρά
Καταβληµένοι φόροι

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

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

82.891

531.980

65.022

106.455

(1.326.667)

(970.741)

(957.097)

(917.746)

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από βραχυπρόθεσµα δάνεια

10.462.444

16.791.329

10.234.035

16.791.329

Πληρωµές βραχυπρόθεσµων δανείων

(7.473.675)

(8.386.948)

(7.465.816)

(7.012.228)

Τόκοι πληρωθέντες

(1.310.541)

(5.075.308)

(1.310.541)

(4.243.156)

1.678.229

(282.999)
3.046.074

1.457.679

(282.999)
5.252.946

1.013.513

(1.053.866)

1.367.884

(1.334.161)

853.312

1.907.178

245.693

1.579.854

1.866.826

853.312

1.613.578

245.693

Πληρωµή εξόδων έκδοσης οµολογιακού δανείου
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή (µείωση)/ αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα
και ισοδύναµα χρήσης (α)+(β)+(γ)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου

7. Σύµφωνα µε την από 15 Ιουνίου 2010 Σύµβαση κάλυψης του Κοινού Οµολογιακού ∆ανείου 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) ∆ΟΜΟΚΟΣ Α.Ε., (β)
ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ και (γ) NIKAS GROUP Limited (NIKAS CYPRUS). B. Εµπορικές απαιτήσεις της Εταιρείας από τις θυγατρικές της εταιρείες NIKAS BULGARIA EAD,
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 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 31/12/2012 ευρώ 38.174.195.
8. Mετά από σχετικό αίτηµα της ∆ιοίκησης, 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 Συνέλευση των Οµολογιούχων αποφάσισε επίσης (α) τροποποίηση των όρων του δανείου αναφορικά µε το πρόγραµµα αποπληρωµής δόσεων του κεφαλαίου, (β) ρύθµιση
αποπληρωµής των οφειλόµενων τόκων του δανείου περιόδου 9/11/2011-31/12/2012. Η ως άνω ρύθµιση υλοποιήθηκε µέσω ιδιωτικού συµφωνητικού ρύθµισης οφειλών στις 28/9/2012
όπου προβλέπεται συγκεκριµένο πρόγραµµα αποπληρωµής των τόκων και η εξόφληση αυτών µέχρι τις 30/9/2013. Επιπρόσθετα, µε την από 5 ∆εκεµβρίου 2012 τροποποίηση ιδιωτικού
συµφωνητικού ρύθµισης οφειλών οι Οµολογιούχοι συνένεσαν στη µετάθεση πληρωµής της πρώτης δόσης ύψους ευρώ 1.000.000 των οφειλόµενων τόκων του δανείου, περιόδου
9/11/2011-31/12/2012, από την 30/11/2012 για την 31/1/2013.

9. Σε συνέχεια της από 21/12/2012 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και της από 23/01/2013 απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας, την 30
Ιανουαρίου καλύφθηκε νέο Μετατρέψιµο Οµολογιακό ∆άνειο συνολικού ύψους 3.000.000 ευρώ µε την έκδοση 3.000.000 οµολογιών. Το Μετατρέψιµο Οµολογιακό ∆άνειο 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. ∆ιοργανωτής, Πληρεξούσιος Καταβολών και Εκπρόσωπος των Οµολογιούχων του εν
λόγω Μετατρέψιµου Οµολογιακού ∆ανείου, είναι η Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε.
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. Tο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων
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. 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. 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 ∆ΛΠ 24, έχουν ως εξής:

1.01 - 31.12.2012

1.01 - 31.12.2011

1.01 - 31.12.2012

1.01 - 31.12.2011

i) Σύνολο εκροών

-

-

6.004.694

5.806.812

ii) Σύνολο εισροών

-

-

6.264.483

6.790.627

iii) Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη

-

-

27.455.208

22.346.358

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

-

-

15.827.825

11.361.718

858.112

669.293

858.112

669.293

-

-

(44.476)

30.886

Άγιος Στέφανος, 28 Μαρτίου 2013
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΟΥ ∆.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆Σ
& ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
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