ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ» με διακριτικό τίτλο «ΝΤΙΟΝΙΚ
Α.Ε.Β.Ε»
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ 25.11.2013

Για την αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ με διακριτικό τίτλο «ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε» με καταβολή μετρητών
με δημόσια προσφορά με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, σύμφωνα με την απόφαση
της Β Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 22/7/2013 και την εισαγωγή των νέων
μετοχών στη Γενική Κατηγορία Διαπραγμάτευσης αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Το μετοχικό κεφάλαιο της ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕ.Β.Ε θα αυξηθεί έως € 3.999.726 με την καταβολή μετρητών και με
την έκδοση και διάθεση έως 13.332.420 νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας, ονομαστικής
αξίας €0,30 η κάθε μία και τιμή διάθεσης €0,30 ανά μετοχή, υπέρ των παλαιών μετόχων με αναλογία 1,70
νέα μετοχή προς κάθε 1 παλαιά μετοχή .
Διευκρινίζεται ότι για την παρούσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου δεν υπάρχει εγγύηση κάλυψης
επομένως, υπό την επιφύλαξη των ρυθμίσεων που αφορούν στην διάθεση τυχόν αδιάθετων νέων μετοχών,
εάν η κάλυψη του ποσού της αύξησης δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι το ποσό
της κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 13Α, παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος
Ενημερωτικού Δελτίου μόνο όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του Επενδυτικού
Κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Ν. 3401/2005 και του κανονισμού (ΕΚ) 809/2004 της
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Το παρόν πρέπει να θεωρείται Συμπλήρωμα του εγκεκριμένου από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικού Δελτίου της 25 Νοεμβρίου 2013.

Ημερομηνία του Συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου είναι η 23.12.2013
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το παρόν Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου αφορά τη Δημόσια προσφορά με δικαίωμα προτίμησης
υπέρ των παλαιών μετόχων των κοινών μετοχών της ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΔΙΑΝΟΜΩΝ (στο εξής η «ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ» ή «η Εταιρεία» και μαζί με τις θυγατρικές της «ο Όμιλος») που θα
προκύψουν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που αναφέρεται και περιγράφεται στο παρόν (στο εξής η
«Αύξηση») και την εισαγωγή των Νέων μετοχών στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Στο παρόν Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου, σε συνδυασμό με το εγκεκριμένο από το Διοικητικό
Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο της 25.11.2013, περιέχονται και
παρουσιάζονται με εύληπτο και κατανοητό τρόπο όλες οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες προκειμένου οι
επενδυτές να μπορούν με εμπεριστατωμένο τρόπο να αξιολογούν τα περιουσιακά στοιχεία , τη
χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα και τις προοπτικές του Ομίλου, καθώς και τα δικαιώματα
που απορρέουν από τις κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας. Το παρόν Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού
Δελτίου αποτελείται από: α) το συμπλήρωμα του Περιληπτικού Σημειώματος, β)το συμπλήρωμα των
Επενδυτικών Κινδύνων γ) το συμπλήρωμα του Εγγράφου Αναφοράς, δ) το συμπλήρωμα του Σημειώματος του
Μετοχικού Τίτλου. Σημειώνεται ότι το παρόν Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα του Ενημερωτικού Δελτίου που εγκρίθηκε με την από 25.11.2013 απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Το παρόν Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου της ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ καταρτίστηκε και διατέθηκε με βάση τις
διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε με την
από 23.12.2013 απόφαση του το περιεχόμενο του παρόντος Συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου,
μόνο όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του
Κανονισμού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων όπως ισχύει ,και του ν.3401/2005.
Το

Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο
14, παρ. 2 του Ν. 3401/2005 ως ισχύει, σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών
(www.ase.gr), της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr), και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας
(www.dionicgroup.com). Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και
σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της Εταιρίας, οδός Αριστοτέλους 95 Αχαρναί , 13761, Αττικής.
Το παρόν Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου περιλαμβάνει τις πλέον πρόσφατες σημαντικές
πληροφορίες για την Εταιρεία και τον Όμιλο της που ανέκυψαν ή διαπιστώθηκαν κατά το χρόνο που
μεσολάβησε από την έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς του Ενημερωτικού
Δελτίου της Εταιρείας της 25.11.2013, όπως προβλέπεται από το άρθρο 16 του ν.3401/2005 και τον
Κανονισμό (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων όπως ισχύει.
Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 16 του Ν.3401/2005, οι επενδυτές που έχουν ήδη εγγραφεί για
την αγορά των κινητών αξιών, την έκδοση των οποίων αποφάσισε η Β Επαναληπτική Τακτική Γενική
Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας της 22.7.2013, πριν τη δημοσίευση των Συμπληρώματος, μπορούν να
4

υπαναχωρήσουν από την αγορά, την εγγραφή ή την προεγγραφή το αργότερο εντός δύο (2) εργάσιμων
ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος Συμπληρώματος. Εάν υπάρχει διαφορά μεταξύ (α) των δηλώσεων
που περιέχονται στο παρόν Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου και (β) των αντίστοιχων δηλώσεων που
περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο, οι δηλώσεις στο (α) υπερισχύουν ως πλέον πρόσφατες.
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2. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Η κάτωθι εισαγωγή στο Περιληπτικό Σημείωμα απαιτείται προκειμένου να παράσχει καθοδήγηση στους αναγνώστες

του Περιληπτικού Σημειώματος. Οι απαιτήσεις γνωστοποίησης στα Περιληπτικά Σημειώματα, ορίζονται ως «Στοιχεία».
Τα Στοιχεία αυτά αριθμούνται σε Τμήματα A - E (A.1 - E.7). Το παρόν Περιληπτικό Σημείωμα περιέχει όλα τα Στοιχεία τα
οποία απαιτείται να συμπεριληφθούν ως περίληψη σε τέτοιου είδους κινητές αξίες και στον Εκδότη. Επειδή κάποια
Στοιχεία δεν απαιτείται να αναφερθούν, ενδέχεται να υπάρχουν κενά στην αρίθμηση κάποιων Στοιχείων.
Παρότι ενδέχεται για ένα Στοιχείο να απαιτείται να εισαχθεί στο Περιληπτικό Σημείωμα λόγω του είδους των κινητών
αξιών και του Εκδότη, είναι πιθανό να μη δύναται να χορηγηθεί πληροφόρηση σχετικά με το Στοιχείο αυτό. Στην
περίπτωση αυτή συμπεριλαμβάνεται μια συνοπτική περιγραφή στο Περιληπτικό Σημείωμα με την αναφορά «Δε
συντρέχει».

Ενότητα Α –Εισαγωγή και Προειδοποιήσεις
Α.1

Προειδοποίηση:
Το παρόν Περιληπτικό Σημείωμα πρέπει να εκλαμβάνεται ότι αποτελεί εισαγωγή του Συμπληρώματος
στο από 25.11.2013 Ενημερωτικό Δελτίο και αναπόσπαστο τμήμα του Περιληπτικού Σημειώματος στο
από 25.11.2013 Ενημερωτικό Δελτίο. Ο επενδυτής πρέπει να βασίσει οποιαδήποτε απόφασή του σε
κινητές αξίες στην εξέταση του Συμπληρώματος και του Ενημερωτικού Δελτίου στο σύνολό του.

Eνότητα Β –Εκδότης και ενδεχόμενος εγγυητής
Εάν ο εκδότης είναι Η δομή του Ομίλου ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ κατά την 30.9.2013 απεικονίζεται στο παρακάτω πίνακα:
Β.5
μέλος
ομίλου,
περιγραφή
του
ομίλου και της θέσης
που κατέχει σε αυτόν
ο εκδότης.

Εταιρίες

Χώρα

NTOΝΙK AEBE
ATCOM AE
ATCOM INTERNET & MULTIMEDIA LIMITED
ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΩΝ AE
DIONΙC ENERGY AE (Πρώην MEDIA VIS)
ΣΚΡΟΥΤΖ AE
ALVE İNTERNET VE REKLAM HİZMETLERİ TİC.LTD.ŞTİ.
DIONIC PARTICIPATION LTD
DIONIC TRADING LTD
MARM LIGHTING LTD
NTIONIK ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ AE
SHOP 386 A.E.
NTIONIK AEBE - ΑΥΛΩΝΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ E E
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ REAL CONSULTING

ΕΛΛΑΔΑ
ΕΛΛΑΔΑ
ΑΓΓΛΙΑ
ΕΛΛΑΔΑ
ΕΛΛΑΔΑ
ΕΛΛΑΔΑ
ΤΟΥΡΚΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΕΛΛΑΔΑ
ΕΛΛΑΔΑ
ΕΛΛΑΔΑ
ΕΛΛΑΔΑ

ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.<ΠρώηνΝΤΙΑΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ)

ΕΛΛΑΔΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ A.E.

ΕΛΛΑΔΑ

ΕΝΑΛΕΝ ΑΕ

ΕΛΛΑΔΑ
ΕΛΛΑΔΑ

IRA MEDIA AE ΔΙΑΦ.ΕΚΔ.ΕΜΠ.&ΥΠ.ΑΝΑΠΤ.ΙΝΤΕRNET

Β.7

Επιλεγμένες
ιστορικές κύριες
χρηματοοικονομικές
πληροφορίες για
τον εκδότη, οι
οποίες παρέχονται
για κάθε οικονομική
χρήση της

Ποσοστό
συμμετοχής
Μέθοδος
Ενοποίησης
ΜΗΤΡΙΚΗ
ΟΛΙΚΗ
ΟΛΙΚΗ
ΟΛΙΚΗ
ΟΛΙΚΗ
ΟΛΙΚΗ
ΟΛΙΚΗ
ΟΛΙΚΗ
ΟΛΙΚΗ
ΟΛΙΚΗ
ΟΛΙΚΗ
ΟΛΙΚΗ
ΟΛΙΚΗ
ΚΑΘΑΡΗ
ΘΕΣΗ
ΚΑΘΑΡΗ
ΘΕΣΗ
ΚΑΘΑΡΗ
ΘΕΣΗ
ΚΑΘΑΡΗ
ΘΕΣΗ
ΚΑΘΑΡΗ
ΘΕΣΗ

ΑΜΕΣΗ
ΕΜΜΕΣΗ
ΑΜΕΣΗ
ΑΜΕΣΗ
ΑΜΕΣΗ
ΕΜΜΕΣΗ
ΑΜΕΣΗ
ΕΜΜΕΣΗ
ΕΜΜΕΣΗ
ΑΜΕΣΗ
ΑΜΕΣΗ
ΑΜΕΣΗ
ΕΜΜΕΣΗ

74,34%
74,34%
33%
97%
50%
40%
100%
100%
00%
51%
90%
99.90%
34.23%

ΑΜΕΣΗ

35.29%

ΑΜΕΣΗ

21.85%

ΑΜΕΣΗ

37.50%

ΑΜΕΣΗ

30%

Επιλεγμένα Ενοποιημένα Στοιχεία Συνολικού Εισοδήματος
01/01 - 30/09/2013
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01/01 - 30/09/2012

περιόδου που
καλύπτουν οι
ιστορικές
χρηματοοικονομικές
πληροφορίες και
για κάθε
μεταγενέστερη
ενδιάμεση
οικονομική περίοδο
που συνοδεύεται
από συγκριτικά
στοιχεία που
αντιστοιχούν στην
ίδια περίοδο της
προηγούμενης
χρήσης· η υποβολή
ωστόσο των
ισολογισμών
τέλους χρήσεως
είναι αρκετή για να
πληρούται η
απαίτηση περί
συγκρίσιμων
πληροφοριών από
τον ισολογισμό.
Αυτό πρέπει να
συνοδεύεται από
αφηγηματική
περιγραφή της
σημαντικής
αλλαγής στη
χρηματοοικονομική
κατάσταση του
εκδότη και των
αποτελεσμάτων
εκμετάλλευσης
κατά τη διάρκεια ή
μετά την περίοδο
που καλύπτουν οι
ιστορικές κύριες
χρηματοοικονομικές
πληροφορίες

Πωλήσεις

29.968.492

28.013.553

Κόστος Πωληθέντων

(19.622.482)

(19.512.925)

Μικτό Κέρδος

10.346.010

8.500.628

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων

(1.489.158)

(3.717.317)

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους

(2.468.601)

(3.808.178)

(20.937)

46.063

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους

(2.489.538)

(3.799.585)

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

3.486.905

872.470

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους

Πηγή: Οι επιλεγμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες έχουν εξαχθεί από τις δημοσιευμένες
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1.1-30.9.2013 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα
ΔΠΧΑ και ειδικότερα σύμφωνα με το ΔΛΠ 34 περί ενδιάμεσων οικονομικών πληροφοριών και δεν έχουν
επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή.

Οι ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1.1-30.9.2013 και 1.130.9.2012 που παρατίθενται στο Συμπλήρωμα του ενημερωτικού δελτίου δεν είναι συγκρίσιμες
λόγω των παρακάτω μεταβολών .
Κατά την περίοδο 1.1 -30.9.2013
α. Στις 14.1.2013 συστάθηκε και λειτούργησε η εταιρεία SHOP 365 Α.Ε. Η εταιρεία έχει σαν
αντικείμενο δραστηριότητας της το ηλεκτρονικό εμπόριο. Η μητρική εταιρεία DIONIC AEBE
κατέχει το 90% του μετοχικού κεφαλαίου της και την ενοποιεί με την μέθοδο της ολικής
ενοποίησης. Το υπόλοιπο 10% κατέχεται από διευθυντικά στελέχη του Ομίλου. Το αρχικό της
μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε ποσό €60,000. Τα οικονομικά της μεγέθη κατά την πρώτη περίοδο
λειτουργίας της δεν ασκούν ουσιώδη επίδραση στα συνολικά μεγέθη του Ομίλου.
β. Η μητρική εταιρεία στις 4.9.2013 πούλησε μικρό αριθμό μετοχών της θυγατρικής εταιρείας
ATCOM με οριακή μείωση του ποσοστού της, το οποίο κατήλθε σε 74.34% έναντι 76,07%. Η τιμή
πώλησης ανήλθε σε ποσό €75,990 πουλήθηκαν 22.350 μετοχές και προέκυψε θετική διαφορά
ποσού €15,066 η οποία αναγνωρίστηκε απευθείας στα ενοποιημένα ίδια κεφάλαια.
γ. Η θυγατρική εταιρεία του Ομίλου SKROUTZ A.E. προχώρησε στις 25/07/2013 στην εξαγορά
του 80% της εταιρείας «ALVE İNTERNET VE REKLAM HİZMETLERİ TİC.LTD.ŞTİ.» η οποία έχει έδρα
την Τουρκία και ίδιο αντικείμενο με τη μητρική. Το κόστος κτήσης ανήλθε σε ποσό των
€1,475,56. Η εταιρεία καθώς είναι νεοσυσταθείσα δεν έχει ουσιώδη επιρροή στα μεγέθη του
Ομίλου.
δ. Η κατά 95% θυγατρική εταιρεία “DIONIC BULGARIA” (έμμεση συμμετοχή μέσω της
θυγατρικής DIONIC PARTICIPATION LTD) προχώρησε στις 15.7.2013 στην αύξηση του μετοχικού
της κεφαλαίου στην οποία δεν συμμετείχε η μητρική της DIONIC PARTICIPATION LTD.
Αποτέλεσμα αυτού είναι η συμμετοχή της να μειωθεί από το 95% που ανέρχονταν πριν την
αύξηση στο 46,9%.Η εταιρεία “DIONIC BULGARIA” πλεον παρακολουθείται σαν επένδυση
διαθέσιμη προς πώληση με μηδενική αξία.
ε. Η διοίκηση του ομίλου προχώρησε στις 25.9.2013 στην οριστική διακοπή λειτουργίας της
θυγατρικής εταιρείας SHENZEN TOP LEAD LIMITED (έμμεση συμμετοχή μέσω της θυγατρικής
DIONIC PARTICIPATION LTD) με έδρα το HONG KONG. Σημειώνεται ότι η εν’ λόγο εταιρεία δεν
είχε καμία δραστηριότητα και η διακοπή λειτουργίας της δεν ασκεί καμία επίδραση στα μεγέθη
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του Ομίλου καθώς είχε πλήρως απομειωθεί.
Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου κατά την περίοδο 1.1- 30.9.2013 διαμορφώθηκε
σε 29.968.492 € έναντι 28.013.553. € κατά την περίοδο 1.1-30.9.2012 , σημειώνοντας αύξηση
της τάξης του 6,97% , η οποία οφείλεται στον εμπλουτισμό του προιοντικού μίγματος του
ομίλου με νέα προιόντα και στην αυξημένη εποχικότητα..
Το μικτό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε 10.346.010 € κατά την περίοδο 1.1- 30.9.2013, έναντι
8.500.628. € κατά την περίοδο 1.1-30.9.2012 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 21,70%. Η εν λόγω
αύξηση του μικτού αποτελέσματος προέρχεται κυρίως από την αύξηση κατά 6,97% του
ενοποιημένου κύκλου εργασιών .
Οι ενοποιημένες ζημιές προ φόρων κατά την περίοδο 1.1- 30.9.2013 διαμορφώθηκαν σε
1.489.158 € έναντι ζημιών 3.764.153 € κατά την περίοδο 1.1-30.9.2012 παρουσιάζοντας
σημαντική μείωση.
Κατόπιν αφαιρέσεως των φόρων, τα αποτελέσματα χρήσεως για τον Όμιλο κατά την περίοδο
1.1- 30.9.2013 διαμορφώθηκαν σε ζημιές 2.468.601 € έναντι ζημιών 3.845.648 € κατά την
περίοδο 1.1-30.9.2012.

Επιλεγμένα Ενοποιημένα Στοιχεία Ισολογισμών
30/9/2013

31/12/2012

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μη Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία

22.151.796

22.243.281

Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία

48.316.778

48.578.204

70.468.574

70.821.485

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

503.277

2.909.898

Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων

1.206.340

241.676

Σύνολο Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων

68.758.957

67.669.911

Σύνολο Υποχρεώσεων

69.965.297

67.911.587

70.468.574

70.821.485

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

Πηγή: Οι επιλεγμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες έχουν εξαχθεί από τις δημοσιευμένες
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1.1-30.9.2013 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα
ΔΠΧΑ και ειδικότερα σύμφωνα με το ΔΛΠ 34 περί ενδιάμεσων οικονομικών πληροφοριών και δεν έχουν
επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή.

Το σύνολο του Ενεργητικού κατά την περίοδο 1.1- 30.9.2013 ανήλθε σε € 70.468.574 έναντι €
70.821.485 την 31.12.2012.
Το σύνολο του μη κυκλοφορούντος ενεργητικού κατά την περίοδο 1.1- 30.9.2013 ανήλθε σε
ευρώ 22.151.796, έναντι ευρώ 22.243.281 την 31.12.2012.
Ο λογαριασμός πελάτες που ανήκει στο κυκλοφορούν ενεργητικό κατά την περίοδο 1.130.9.2013 διαμορφώθηκε σε € 29.873.999 έναντι € 26.857.239 την 31.12.2012, παρουσιάζοντας
αύξηση κατά 11,23%. Η εν λόγω αύξηση οφείλεται στην αντίστοιχη αύξηση της δραστηριότητας
του Ομίλου.
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Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων στις 30.9.2013 ανήλθαν σε ευρώ 509.277 έναντι ευρώ
2.909.898 την 31.12.2012, παρουσιάζοντας μείωση κατά 82,49% η οποία οφείλεται κυρίως στις
ζημιές της περιόδου πού έληξε την 30.9.2013 .
Το σύνολο των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων στις 30.9.2013 ανήλθε σε ευρώ 1.206.339
έναντι ευρώ 241.676 την 31.12.2012, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση, η οποία οφείλεται
στην αύξηση των αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων του ομίλου .

Ο συνολικός δανεισμός της Εταιρείας και του Ομίλου ποσού €50.812.046 στις 30.9.2013 έχει
καταστεί βραχυπρόθεσμος σε καθυστέρηση αλλά όχι απαιτητός.
Στα πλαίσια της συνολικής αναδιοργάνωσης του δανεισμού της Εταιρείας η διοίκηση της
Εταιρείας βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για την αναχρηματοδότηση του
συνολικού δανεισμού με τις πιστώτριες τράπεζες με την παροχή επιπλέον εμπραγμάτων
ασφαλειών
Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών
01/01 30/09/2013
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές
δραστηριότητες (α)

01/01 30/09/2012

617.393

1.641.710

(1.485.854)

(1.948.428)

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

793.120

138.295

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμιακά
διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)

(75.342)

(168.423)

1.533.663

2.392.817

8.724

(877.857)

1.467.044

1.346.537

Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές
δραστηριότητες (β)

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης
περιόδου
Μείον : ταμιακά διαθέσιμα εταιρείων που δεν
ενοποιήθηκαν στην τρέχουσα χρήση
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

Πηγή: Οι επιλεγμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες έχουν εξαχθεί από τις δημοσιευμένες
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1.1-30.9.2013 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα
ΔΠΧΑ και ειδικότερα σύμφωνα με το ΔΛΠ 34 περί ενδιάμεσων οικονομικών πληροφοριών και δεν έχουν
επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή.

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται τα βασικά κέρδη – ζημίες του Ομίλου για την περίοδο
1.1-30.9.2013 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

9

ΒΑΣΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (σε €)

Σταθμισμένος μέσος αριθμός
κοινών μετοχών
Κέρδη που αναλογούν στους
μετόχους της μητρικήςΒασικά κέρδη ανά μετοχή

30.09.2013

30.09.2012

31.370.400

31.370.400

2.360.825)

(3.855.710)

(0,0753)

(0,1232)

Πηγή: Οι επιλεγμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες έχουν εξαχθεί από τις δημοσιευμένες
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1.1-30.9.2013 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα
ΔΠΧΑ και ειδικότερα σύμφωνα με το ΔΛΠ 34 περί ενδιάμεσων οικονομικών πληροφοριών και δεν έχουν
επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή.

Β.10

Περιγραφή της φύσης
τυχόν επιφυλάξεων
στην έκθεση ελέγχου
για
ιστορικές
χρηματοοικονομικές
πληροφορίες.

Ενότητα Δ -Κίνδυνοι
Κύριες
Δ.1

πληροφορίες
σχετικά με τους
βασικούς
κινδύνους
που
αφορούν
ειδικά
στον εκδότη ή
στον
τομέα
δραστηριότητάς
του.

Οι ενδιάμεσες δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας της περιόδου
01.01-30.09.2013 οι οποίες συντάχθηκαν βάσει των Δ.Π.Χ.Α. και ειδικότερα σύμφωνα με το
Δ.Λ.Π. 34 περί ενδιάμεσων οικονομικών πληροφοριών δεν έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό
Λογιστή Ελεγκτή

Κίνδυνος Μερικής Κάλυψης της Παρούσας Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου
Η Εταιρεία επικαιροποιεί τον ανωτέρω κίνδυνο που είχε διατυπωθεί στο Ενημερωτικό
δελτίο που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις
25.11.2013 ως προς το ύψος των αρνητικών ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας στις
30.9.2013.
Η Εταιρεία την 30.9.2013 εμφάνισε αρνητικά ίδια κεφάλαια ύψους ευρώ 1.937.413
στον ισολογισμό της και επομένως εμπίπτει στην εφαρμογή του άρθρου 48 του κ.ν.
2190/20. Σε περίπτωση μερικής κάλυψης της παρούσας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου
η οποία δεν καλύψει το ελάχιστο απαιτούμενο μετοχικό κεφάλαιο προκειμένου να μην
συντρέχει εφαρμογής του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/20 και εφόσον η Γενική Συνέλευση
δεν λάβει άλλα μέτρα η Εταιρεία δύναται να λυθεί και να μπεί σε εκκαθάριση μετά από
έκδοση δικαστικής απόφασης με αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον για την
λύση και την εκκαθάριση της.
Εταιρείες που εμπίπτουν στο άρθρο 48 παρ.1 εδ.γ. Κ.Ν. 2190/1920 ως αντικαταστάθηκε
από το άρθρο 56 του Ν. 3604/2007
Η Εταιρεία επικαιροποιεί τον ανωτέρω κίνδυνο που είχε διατυπωθεί στο Ενημερωτικό
δελτίο που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις
25.11.2013 ως προς το ύψος των αρνητικών ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας στις
30.9.2013.
Η Εταιρεία την 30.9.2013 εμφάνισε αρνητικά ίδια κεφάλαια ύψους ευρώ 1.937.413 στον
ισολογισμό της και επομένως εμπίπτει στην εφαρμογή του άρθρου 48 παρ.1 εδ.γ. του
κ.ν 2190/1920 , και για τον λόγο αυτό αποφασίστηκε η παρούσα αύξηση μετοχικού
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κεφαλαίου. Σε περίπτωση μή κάλυψης ή μερικής κάλυψης της παρούσας αύξησης που
δεν καλύψουν τα αρνητικά ίδια κεφάλαια και εφόσον η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας
δεν λάβει άλλα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 47 του κ.ν.2190/20 όπως ενδεικτικά
νέα μείωση κεφαλαίου ή νέα αύξηση κεφαλαίου, η Εταιρεία δύναται να λυθεί και να
μπει σε εκκαθάριση μετά από έκδοση δικαστικής απόφασης με αίτηση οποιουδήποτε
έχει έννομο συμφέρον για τη λύση και εκκαθάρισή της.
Κίνδυνος Ρευστότητας
Η Εταιρεία επικαιροποιεί τον ανωτέρω κίνδυνο που είχε διατυπωθεί στο Ενημερωτικό
δελτίο που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις
25.11.2013 ως προς το ύψος των υποχρεώσεων του ομίλου στις 30.9.2013
Ο κατωτέρω πίνακας είναι ενδεικτικός της χρονολογικής κατανομής των υποχρεώσεων
του Ομίλου στις 30.9.2013.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ €
ΟΜΙΛΟΣ
Εντός Ενός
Ετους
30.9.2013
Δάνεια
Προμηθευτές
και
Λοιπές
Υποχρεώσεις
Σύνολο

Από 1
Μέχρι 5
Ετη

Πέραν της
Πενταετίας

ΣΥΝΟΛΟ

50.812.046
17.946.911

-

-

50.812.046
17.946.911

68.758.957

-

-

68.758.957

Στην περίπτωση που ο Όμιλος δεν ικανοποιήσει τις χρηματοοικονομικές του
υποχρεώσεις τότε η συνολική χρηματοοικονομική εικόνα του δύναται να μεταβληθεί
ουσιωδώς
Η χρηματοοικονομική εικόνα του Ομίλου είναι άμεσα συνδεδεμένη με την εξυπηρέτηση
των χρηματοοικονομικών του υποχρεώσεων του. Πιθανή αδυναμία του Ομίλου να
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις αυτές είναι πιθανό να επιφέρει βλαπτικές επιπτώσεις
στη συνολική του χρηματοοικονομική θέση.

Κίνδυνος Ταμειακών Ροών και Κίνδυνος Μεταβολών Εύλογης Αξίας λόγω μεταβολών
των επιτοκίων
Η Εταιρεία επικαιροποιεί τον ανωτέρω κίνδυνο που είχε διατυπωθεί στο Ενημερωτικό
δελτίο που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις
25.11.2013 ως προς την επιβάρυνση των αποτελεσμάτων και των ιδίων κεφαλαίων του
Ομίλου στις 30.9.2013
Η Ανάλυση ευαισθησίας σε διακυμάνσεις του μέσου επιτοκίου στις 30.9.2013
παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:
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Ανάλυση ευαισθησίας σε διακυμάνσεις του μέσου επιτοκίου.
Διακύμανση
Επιτοκίου

1.1-30.9.2013

Επιπτώσεις στα Επιπτώσεις
κέρδη προ φόρων στα Ίδια
(σε €)
Κεφάλαια
(σε €)
+1%
(508.120)
(508.120)
-1%

508.120

508.120

Τα λειτουργικά έσοδα και ταμιακές ροές της εταιρίας είναι ουσιωδώς ανεξάρτητα από
μεταβολές στις τιμές των επιτοκίων. Ο κίνδυνος μεταβολής των επιτοκίων προέρχεται
από τις μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις. Δάνεια με
μεταβλητό επιτόκιο εκθέτουν την εταιρία σε κίνδυνο ταμειακών ροών. Δάνεια με
σταθερό επιτόκιο εκθέτουν την εταιρία σε κίνδυνο μεταβολής της εύλογης αξίας.

12

3. ΠAΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Οι κίνδυνοι που παρατίθενται κατωτέρω επικαιροποιούν τους αντίστοιχους κινδύνους που περιλαμβάνονται
στο Ενημερωτικό Δελτίο που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς την
25.11.2013.
3.1 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Μερική κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου
Η Εταιρεία επικαιροποιεί τον ανωτέρω κίνδυνο που είχε διατυπωθεί στο Ενημερωτικό δελτίο που εγκρίθηκε
από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 25.11.2013 ως προς το ύψος των
αρνητικών ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας στις 30.9.2013

Η κάλυψη της παρούσας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι εγγυημένη.

Σε περίπτωση μερικής κάλυψης της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό συμβούλιο θα προβεί
στην διάθεση των αδιάθετων μετοχών ελεύθερα κατά την κρίση του και ενδεχομένως να αναζητήσει
εναλλακτικούς τρόπους εξεύρεσης κεφαλαίων. Η Εταιρεία την 30.9.2013 εμφάνισε αρνητικά ίδια κεφάλαια
ύψους ευρώ 1.937.413 στον ισολογισμό της και επομένως εμπίπτει στην εφαρμογή του άρθρου 48 του κ.ν.
2190/20 .Ήδη με την απόφαση της από 22.7.2013 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας
ελήφθησαν τα μέτρα που προβλέπει το άρθρο 47 του κ.ν.2190/20, ήτοι αφενός η απόφαση για μείωση
μετοχικού κεφαλαίου με μείωση ονομαστικής αξίας μετοχών και σχηματισμό ισόποσου λογιστικού
αποθεματικού προς διαγραφή ζημιών η οποία εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης ανταγωνιστικότητας
και ναυτιλίας την 31/10/2013 οπότε το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε από 9.411.120 Ευρώ που ανερχόταν
την 30.9.2013 σε 2.878.525 Ευρώ και συνεπώς μειώθηκε το όριο στο οποίο πρέπει να ανέρχονται τα ίδια
κεφάλαια σε σχέση με το μετοχικό κεφάλαιο προκειμένου να μην συντρέχει εφαρμογής το άρθρο 48 παρ.1
εδ.γ. Κ.Ν. 2190/1920, ήτοι τα ίδια κεφάλαια από την 31.10.2013 θα έπρεπε να ανέρχονται σε ελάχιστο ποσό
1.937.413 Ευρώ και αφετέρου ελήφθη από την Γενική Συνέλευση η απόφαση για την παρούσα αύξηση
μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά έως του ποσού των 4 εκ. Ευρώ.
Σε περίπτωση που η κάλυψη της παρούσας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου φθάσει έως το σημείο να
καλύψει μόνο τα αρνητικά ίδια κεφάλαια που εμφανίζονται στον ισολογισμό της 30.9.2013 ήτοι ποσό ευρώ
1.937.413 και το λόγο 1/10 ιδίων κεφαλαίων/μετοχικού κεφαλαίου όπως αυτός θα έχει διαμορφωθεί μετά
την μερική αύξηση, το γεγονός αυτό θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ομαλή υλοποίηση του σχεδίου
δράσης της Εταιρίας ως προς την προοριζόμενη χρήση των κεφαλαίων της ΑΜΚ και στην ρευστότητα της
Εταιρείας, επομένως θα παρίσταται ανάγκη να ιεραρχηθούν εκ νέου από τη Διοίκηση της εταιρίας οι
προτεραιότητες στην χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων με κίνδυνο να μη δύναται να καλυφθούν
ενδεχομένως όλες οι προβλεφθείσες υποχρεώσεις της εταιρίας προς τρίτους και θυγατρικές και με κίνδυνο
για την συνέχιση της ομαλής δραστηριότητας της Εταιρείας.
Περαιτέρω, σε περίπτωση που η μερική κάλυψη της παρούσας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν
καλύψει τα αρνητικά ίδια κεφάλαια ποσού -1.937.413 € και το λόγο 1/10 ιδίων κεφαλαίων/μετοχικού
κεφαλαίου όπως αυτός θα έχει διαμορφωθεί μετά την μερική αύξηση και εφόσον η Γενική Συνέλευση της
Εταιρείας δεν λάβει άλλα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 47 του κ.ν.2190/20 όπως ενδεικτικά νέα
μείωση κεφαλαίου ή νέα αύξηση κεφαλαίου, η Εταιρεία δύναται να λυθεί και να μπει σε εκκαθάριση μετά
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από έκδοση δικαστικής απόφασης με αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον για τη λύση και
εκκαθάρισή της.

Εταιρείες που εμπίπτουν στο άρθρο 48 παρ.1 εδ.γ. Κ.Ν. 2190/1920 ως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 56
του Ν. 3604/2007.
Η Εταιρεία επικαιροποιεί τον ανωτέρω κίνδυνο που είχε διατυπωθεί στο Ενημερωτικό δελτίο που εγκρίθηκε
από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 25.11.2013 ως προς το ύψος των
αρνητικών ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας στις 30.9.2013.

Εταιρείες οι οποίες εμπίπτουν στο αρ.48 του Ν.2190

ποσά σε €

Ποσοστό
Συμμετοχής

Ίδια
Κεφάλαια
30.9.2013

Μετοχικό Κεφάλαιο
30.9.2013

Διαφορά
μεταξύ
Ιδίων
Κεφαλαίων
και
1/10
Μετοχικού
Κεφαλαίου

ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ

ΜΗΤΡΙΚΗ

--1.937.413

9.411.120

2.878.525

Μετοχικό
Κεφάλαιο
30.11.2013

2.352.780

Διαφορά
μεταξύ
Ιδίων
Κεφαλαίων
και
1/10
Μετοχικού
Κεφαλαίου
2.172.691

Η Εταιρεία την 30.9.2013 εμφάνισε αρνητικά ίδια κεφάλαια στον ισολογισμό της ύψους ευρώ 1.937.413 και
επομένως εμπίπτει στην εφαρμογή του άρθρου 48 παρ.1 εδ.γ. του κ.ν. 2190/20 καθώς κατά την 30.09.2013
τα ίδια κεφάλαια υπολείπονταν του ελάχιστου ποσού των 2.878.525 Ευρώ στο οποίο θα έπρεπε αυτά να
ανέρχονταν. Ήδη με την απόφαση της από 22.7.2013 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της
Εταιρείας ελήφθησαν τα μέτρα που προβλέπει το άρθρο 47 του κ.ν.2190/20, ήτοι αφενός η απόφαση για
μείωση μετοχικού κεφαλαίου με μείωση ονομαστικής αξίας μετοχών και σχηματισμό ισόποσου λογιστικού
αποθεματικού προς διαγραφή ζημιών η οποία εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας την 31/10/2013 οπότε το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε από 9.411.120 Ευρώ που ανερχόταν
την 30.9.2013 σε 2.878.525 Ευρώ και συνεπώς μειώθηκε το όριο στο οποίο πρέπει να ανέρχονται τα ίδια
κεφάλαια σε σχέση με το μετοχικό κεφάλαιο προκειμένου να μην συντρέχει εφαρμογής το άρθρο 48 παρ.1
εδ.γ. Κ.Ν. 2190/1920, ήτοι τα ίδια κεφάλαια από την 31.10.2013 θα έπρεπε να ανέρχονται σε ελάχιστο ποσό
1.937.413 Ευρώ και αφετέρου ελήφθη από την Γενική Συνέλευση η απόφαση για την παρούσα αύξηση
μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά έως του ποσού των 4 εκ. Ευρώ.
Σε περίπτωση που η κάλυψη της παρούσας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου φθάσει έως το σημείο να
καλύψει μόνο τα αρνητικά ίδια κεφάλαια που εμφανίζονται στον ισολογισμό της 30.9.2013 ήτοι ποσό ευρώ
1.937.413 και το λόγο 1/10 ιδίων κεφαλαίων/μετοχικού κεφαλαίου όπως αυτός θα έχει διαμορφωθεί μετά
την μερική αύξηση, το γεγονός αυτό θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ομαλή υλοποίηση του σχεδίου
δράσης της Εταιρίας ως προς την προοριζόμενη χρήση των κεφαλαίων της ΑΜΚ και στην ρευστότητα της
Εταιρείας, επομένως θα παρίσταται ανάγκη να ιεραρχηθούν εκ νέου από τη Διοίκηση της εταιρίας οι
προτεραιότητες στην χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων με κίνδυνο να μη δύναται να καλυφθούν
ενδεχομένως όλες οι προβλεφθείσες υποχρεώσεις της εταιρίας προς τρίτους και θυγατρικές και με κίνδυνο
για την συνέχιση της ομαλής δραστηριότητας της Εταιρείας. Περαιτέρω, σε περίπτωση που η μερική κάλυψη
της παρούσας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν καλύψει τα αρνητικά ίδια κεφάλαια ποσού -1.937.413
€ και το λόγο 1/10 ιδίων κεφαλαίων/μετοχικού κεφαλαίου όπως αυτός θα έχει διαμορφωθεί μετά την
μερική αύξηση και εφόσον η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας δεν λάβει άλλα μέτρα που προβλέπονται στο
άρθρο 47 του κ.ν.2190/20 όπως ενδεικτικά νέα μείωση κεφαλαίου ή νέα αύξηση κεφαλαίου, η Εταιρεία
14

δύναται να λυθεί και να μπει σε εκκαθάριση μετά από έκδοση δικαστικής απόφασης με αίτηση
οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον για τη λύση και εκκαθάρισή της.

Κίνδυνος Ρευστότητας
Η Εταιρεία επικαιροποιεί τον ανωτέρω κίνδυνο που είχε διατυπωθεί στο Ενημερωτικό δελτίο που εγκρίθηκε
από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 25.11.2013 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ως προς το ύψος των
υποχρεώσεων του Ομίλου στις 30.9.2013

Η Εταιρία διαχειρίζεται τον κίνδυνο ρευστότητας πρωταρχικά μέσω της εξίσωσης πιστοδοτικής και
πιστοληπτικής περιόδου και δευτερευόντως μέσω διάθεσης επαρκών διαθέσιμων, καθώς επίσης μέσω
εξασφάλισης δυνατότητας άμεσης τραπεζικής χρηματοδότησης σε περίπτωση απρόβλεπτης ανάγκης. Η
συνεχής παρακολούθηση του προϋπολογισμού και η άμεση αντίδραση στις διακυμάνσεις πρόβλεψης και
πραγματικότητας στοχεύει στην έγκαιρη εξισορρόπηση ταμειακών εισροών και εκροών.
Ο κατωτέρω πίνακας είναι ενδεικτικός της χρονολογικής κατανομής των υποχρεώσεων της Εταιρίας και του
Ομίλου.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ €

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2012
Δάνεια
Προμηθευτές
Λοιπές
Υποχρεώσεις
Σύνολο
30.9.2013
Δάνεια
Προμηθευτές
Λοιπές
Υποχρεώσεις
Σύνολο
ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2012
Δάνεια
Προμηθευτές
Λοιπές
Υποχρεώσεις
Σύνολο
30.9.2013
Δάνεια
Προμηθευτές
Λοιπές
Υποχρεώσεις

Εντός Ενός
Από 1 Μέχρι 5 Πέραν της
Ετους
Ετη
Πενταετίας
43.214.055
και
10.906.840
-

και

και

και

ΣΥΝΟΛΟ
-

43.214.055
10.906.840

54.120.895

-

-

54.120.895

46.954.773
8.924.458

-

-

46.954.773
8.924.458

55.879.231

-

-

55.879.231

46.786.954
20.882.957

-

-

46.786.954
20.882.957

67.669.911

-

-

67.669.911

50.812.046
17.946.911

-

-

50.812.046
17.946.911
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Σύνολο

68.758.957

-

-

68.758.957

Η χρηματοοικονομική εικόνα του Ομίλου είναι άμεσα συνδεδεμένη με την εξυπηρέτηση των
χρηματοοικονομικών του υποχρεώσεων του. Στην περίπτωση που ο Όμιλος δεν ικανοποιήσει τις
χρηματοοικονομικές του υποχρεώσεις τότε η συνολική χρηματοοικονομική εικόνα του δύναται να
μεταβληθεί ουσιωδώς και ενδέχεται να υπάρξουν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στα αποτελέσματα, και
στις προοπτικές του ομίλου και στην συνέχιση της δραστηριότητας της Εταιρείας.
Η πρόσφατη κρίση στο χρηματοπιστωτικό σύστημα μπορεί να επιδράσει αρνητικά στη δυνατότητα της
Εταιρίας να αντλήσει κεφάλαια μέσω δανεισμού και στο κόστος δανεισμού της
Η Εταιρία έχει κατά το παρελθόν χρηματοδοτήσει ανάγκες κεφαλαίου κίνησης, μέσω σύναψης τραπεζικού
δανεισμού. Η δυνατότητα της Εταιρίας να αντλήσει πρόσθετα κεφάλαια μέσω τραπεζικού δανεισμού
επηρεάζεται σημαντικά, μεταξύ άλλων, από τις επικρατούσες συνθήκες και τις εξελίξεις στο
χρηματοπιστωτικό σύστημα. Η παρούσα διεθνής χρηματοοικονομική κρίση και η αύξηση των επιτοκίων,
ενδέχεται να αυξήσουν το χρηματοοικονομικό κόστος της Εταιρίας και να επηρεάσουν αρνητικά την
δυνατότητα της να αντλήσει πρόσθετα κεφάλαια, γεγονός που θα μπορούσε να έχει αρνητική επίδραση
στην επιχειρηματική δραστηριότητα, στην οικονομική κατάσταση και στα οικονομικά αποτελέσματα της και
στις προοπτικές του ομίλου και στην συνέχιση της δραστηριότητας της Εταιρείας.
Λόγω της μειωμένης ρευστότητας των τραπεζικών ιδρυμάτων η οποία συνεχίζει να πλήττει την Ελληνική
Οικονομία τα τελευταία χρόνια , ο Όμιλος προσπαθεί να αναπτύσσει κεφάλαιο κίνησης μέσα από την
αξιοποίηση και ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του και την διαχείριση των υποχρεώσεων του έτσι ώστε να
περιορίσει τον κίνδυνο ρευστότητας.
Κίνδυνος Ταμειακών Ροών και Κίνδυνος Μεταβολών Εύλογης Αξίας λόγω μεταβολών των επιτοκίων
Η Εταιρεία επικαιροποιεί τον ανωτέρω κίνδυνο που είχε διατυπωθεί στο Ενημερωτικό δελτίο που εγκρίθηκε
από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 25.11.2013 ως προς την επιβάρυνση των
αποτελεσμάτων και των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας στις 30.9.2013
Τα λειτουργικά έσοδα και ταμιακές ροές της εταιρίας είναι ουσιωδώς ανεξάρτητα από μεταβολές στις τιμές
των επιτοκίων. Ο κίνδυνος μεταβολής των επιτοκίων προέρχεται από τις μακροπρόθεσμες και
βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις. Δάνεια με μεταβλητό επιτόκιο εκθέτουν την εταιρία σε κίνδυνο
ταμειακών ροών. Δάνεια με σταθερό επιτόκιο εκθέτουν την εταιρία σε κίνδυνο μεταβολής της εύλογης
αξίας.
Ενδεικτικές επιπτώσεις επί των αποτελεσμάτων και της Καθαρής θέσης λόγω ενδεικτικών διακυμάνσεων στο
μέσο επιτόκιο δανεισμού παρατίθενται στον κατωτέρω πίνακα.
Ανάλυση ευαισθησίας σε διακυμάνσεις του μέσου επιτοκίου.

Διακύμανση
Επιτοκίου
1.1-30.9.2013

Επιπτώσεις στα κέρδη προ Επιπτώσεις στα Ίδια
φόρων (σε €)
Κεφάλαια (σε €)
+1%

(508.120)

(508.120)

-1%

508.120

508.120
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4. ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
4.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Η Εταιρία, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της και τα φυσικά πρόσωπα που επιμελήθηκαν εκ μέρους
της Εταιρίας τη σύνταξη του παρόντος Συμπληρώματος του Εγκεκριμένου από το Διοικητικό Συμβούλιο της
Επιτροπής Κεφαλαίαγοράς Ενημερωτικού Δελτίου της 25.11.2013 (εφεξής «Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού
Δελτίου»), είναι υπεύθυνοι για το περιεχόμενο του παρόντος Συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου
και για το σύνολο των οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου που έχουν περιληφθεί στην ιστοσελίδα της
Εταιρίας http://www.dionicgroup.com και αποτελούν περιεχόμενο του παρόντος Συμπληρώματος του
Ενημερωτικού Δελτίου και βεβαιώνουν ότι το Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου έχει συνταχθεί
σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτων όπως ισχύει και του
Ν. 3401/2005, όπως ισχύει.
Τα φυσικά πρόσωπα, εκ μέρους της Εταιρίας, που επιμελήθηκαν της σύνταξης του Συμπληρώματος του
Ενημερωτικού Δελτίου, κατά τα ανωτέρω είναι οι κ.κ.:
Θωμάς Ρούμπας , Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ, Αριστοτέλους 95 Αχαρναί ΤΚ 13671,
Τηλ. 210 2419600.
Δημήτριος Μακαρίου, Δ/ντής Εσωτερικού Ελέγχου, ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ, Αριστοτέλους 95 Αχαρναί ΤΚ 13671, Τηλ.
210 2419600
Η Εταιρία, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και τα φυσικά πρόσωπα, εκ μέρους της
Εταιρίας, που επιμελήθηκαν τη σύνταξη του παρόντος Συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου
δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση και συμφωνούν με το περιεχόμενου του Συμπληρώματος του
Ενημερωτικού Δελτίου που καθίσταται διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό και βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι,
αφού έλαβαν κάθε εύλογο μέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται στο Συμπλήρωμα του
Ενημερωτικού Δελτίου είναι, καθόσον γνωρίζουν, σύμφωνες με την πραγματικότητα και δεν υπάρχουν
παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενο του.
Γνωστοποιείται στο επενδυτικό κοινό ότι δεν έχει διενεργηθεί ανεξάρτητος νομικός και οικονομικός έλεγχος
και ότι κάθε πληροφορία που περιλαμβάνεται στο παρόν Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου
βασίζεται αποκλειστικά σε στοιχεία της Εταιρίας ή δηλώσεις των εκπροσώπων της και των φυσικών
προσώπων που επιμελήθηκαν της σύνταξης του παρόντος Συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου.
4.2 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται επιλεγμένες πληροφορίες για τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου της
ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ , όπως αυτά προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 01 - 30.09.2013 οι οποίες έχουν συνταχθεί από την Εταιρία
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και ειδικότερα σύμφωνα με το Δ.Λ.Π.
34 περί ενδιάμεσων οικονομικών πληροφοριών και δεν έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Λογιστή Ελεγκτή,
και έχουν εγκριθεί με την από 28.11.2013 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας και είναι διαθέσιμες στην
ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρίας: http://www.dionicgroup.com.
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Επιλεγμένα Ενοποιημένα Στοιχεία Συνολικού Εισοδήματος
01/01 - 30/09/2013

01/01 - 30/09/2012

Πωλήσεις

29.968.492

28.013.553

Κόστος Πωληθέντων

(19.622.482)

(19.512.925)

Μικτό Κέρδος

10.346.010

8.500.628

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων

(1.489.158)

(3.717.317)

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους

(2.468.601)

(3.808.178)

(20.937)

46.063

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους

(2.489.538)

(3.799.585)

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

3.486.905

872.470

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους

Πηγή: Οι επιλεγμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες έχουν εξαχθεί από τις δημοσιευμένες οικονομικές
ενοποιημένες καταστάσεις της περιόδου 1.1-30.9.2013 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και ειδικότερα
σύμφωνα με το ΔΛΠ 34 περί ενδιάμεσων οικονομικών πληροφοριών και δεν έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή.

Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1.1-30.9.2013 και 1.1-30.9.2012 που παρατίθενται
στο Συμπλήρωμα του ενημερωτικού δελτίου δεν είναι συγκρίσιμες καθώς κατά την περίοδο 1.1.-30.9.2013
έγιναν οι κάτωθι μεταβολές:
α. Στις 14.1.2013 συστάθηκε και λειτούργησε η εταιρεία SHOP 365 Α.Ε. Η εταιρεία έχει σαν αντικείμενο
δραστηριότητας της το ηλεκτρονικό εμπόριο. Η μητρική εταιρεία DIONIC AEBE κατέχει το 90% του μετοχικού
κεφαλαίου της και την ενοποιεί με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης. Το υπόλοιπο 10% κατέχεται από
διευθυντικά στελέχη του Ομίλου. Το αρχικό της μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε ποσό €60,000. Τα οικονομικά
της μεγέθη κατά την πρώτη περίοδο λειτουργίας της δεν ασκούν ουσιώδη επίδραση στα συνολικά μεγέθη
του Ομίλου.
β. Η μητρική εταιρεία στις 4.9.2013 πούλησε μικρό αριθμό μετοχών της θυγατρικής εταιρείας ATCOM με
οριακή μείωση του ποσοστού της, το οποίο κατήλθε σε 74.34% έναντι 76,07%. Η τιμή πώλησης ανήλθε σε
ποσό €75,990 πουλήθηκαν 22.350 μετοχές και προέκυψε θετική διαφορά ποσού €15,066 η οποία
αναγνωρίστηκε απευθείας στα ενοποιημένα ίδια κεφάλαια.
γ. Η θυγατρική εταιρεία του Ομίλου SKROUTZ A.E. προχώρησε στις 25/07/2013 στην εξαγορά του 80% της
εταιρείας «ALVE İNTERNET VE REKLAM HİZMETLERİ TİC.LTD.ŞTİ.» η οποία έχει έδρα την Τουρκία και ίδιο
αντικείμενο με τη μητρική. Το κόστος κτήσης ανήλθε σε ποσό των €1,475,56. Η εταιρεία καθώς είναι
νεοσυσταθείσα δεν έχει ουσιώδη επιρροή στα μεγέθη του Ομίλου.
δ. Η κατά 95% θυγατρική εταιρεία “DIONIC BULGARIA” (έμμεση συμμετοχή μέσω της θυγατρικής DIONIC
PARTICIPATION LTD) προχώρησε στις 15.7.2013 στην αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου στην οποία δεν
συμμετείχε η μητρική της DIONIC PARTICIPATION LTD. Αποτέλεσμα αυτού είναι η συμμετοχή της να μειωθεί
από το 95% που ανέρχονταν πριν την αύξηση στο 46,9%.Η εταιρεία “DIONIC BULGARIA” πλεον
παρακολουθείται σαν επένδυση διαθέσιμη προς πώληση με μηδενική αξία.
ε. Η διοίκηση του ομίλου προχώρησε στις 25.9.2013 στην οριστική διακοπή λειτουργίας της θυγατρικής
εταιρείας SHENZEN TOP LEAD LIMITED (έμμεση συμμετοχή μέσω της θυγατρικής DIONIC PARTICIPATION
18

LTD) με έδρα το HONG KONG. Σημειώνεται ότι η εν’ λόγο εταιρεία δεν είχε καμία δραστηριότητα και η
διακοπή λειτουργίας της δεν ασκεί καμία επίδραση στα μεγέθη του Ομίλου καθώς είχε πλήρως απομειωθεί.
Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου κατά την περίοδο 1.1- 30.9.2013 διαμορφώθηκε σε
29.968.492 € έναντι 28.013.553. € κατά την περίοδο 1.1-30.9.2012 , σημειώνοντας αύξηση της τάξης του
6,97% , η οποία οφείλεται στον εμπλουτισμό του προιοντικού μίγματος του ομίλου με νέα προιόντα και
στην αυξημένη εποχικότητα.

Το μικτό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε 10.346.010 € κατά την περίοδο 1.1- 30.9.2013, έναντι 8.500.628. €
κατά την περίοδο 1.1-30.9.2012 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 21,70%. Η εν λόγω αύξηση του μικτού
αποτελέσματος προέρχεται κυρίως από την αύξηση κατά 6,97% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών, και
στον εμπλουτισμό του προιοντικού μίγματος του ομίλου με νέα προιόντα με υψηλότερο μικτό (είδη
σπιτιού).
Οι ενοποιημένες ζημιές προ φόρων κατά την περίοδο 1.1- 30.9.2013 διαμορφώθηκαν σε 1.489.158 € έναντι
ζημιών 3.764.153 € κατά την περίοδο 1.1-30.9.2012 παρουσιάζοντας σημαντική μείωση.
Κατόπιν αφαιρέσεως των φόρων, τα αποτελέσματα χρήσεως για τον Όμιλο κατά την περίοδο 1.1- 30.9.2013
διαμορφώθηκαν σε ζημιές 2.468.601 € έναντι ζημιών 3.845.648 € κατά την περίοδο 1.1-30.9.2012.

Επιλεγμένα Ενοποιημένα Στοιχεία Ισολογισμών
30/9/2013

31/12/2012

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μη Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία

22.151.796

Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων

22.243.281

48.316.778

48.578.204

70.468.574

70.821.485

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

503.277

2.909.898

Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων

1.206.340

241.676

Σύνολο Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων

68.758.957

67.669.911

Σύνολο Υποχρεώσεων

69.965.297

67.911.587

70.468.574

70.821.485

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

Πηγή: Οι επιλεγμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες έχουν εξαχθεί από τις δημοσιευμένες οικονομικές
ενοποιημένες καταστάσεις της περιόδου 1.1-30.9.2013 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και ειδικότερα
σύμφωνα με το ΔΛΠ 34 περί ενδιάμεσων οικονομικών πληροφοριών και δεν έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή.

Το σύνολο του Ενεργητικού κατά την περίοδο 1.1- 30.9.2013 ανήλθε σε € 70.468.574 έναντι € 70.821.485
την 31.12.2012.
Το σύνολο του μη κυκλοφορούντος ενεργητικού κατά την περίοδο 1.1- 30.9.2013 ανήλθε σε ευρώ
22.151.796, έναντι ευρώ 22.243.281 την 31.12.2012.
Ο λογαριασμός πελάτες που ανήκει στο κυκλοφορούν ενεργητικό κατά την περίοδο 1.1- 30.9.2013
διαμορφώθηκε σε € 29.873.999 έναντι € 26.857.239 την 31.12.2012, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 11,23%.
Η εν λόγω αύξηση οφείλεται στην αντίστοιχη αύξηση της δραστηριότητας του Ομίλου.
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Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων στις 30.9.2013 ανήλθαν σε ευρώ 509.277 έναντι ευρώ 2.909.898 την
31.12.2012, παρουσιάζοντας μείωση κατά 82,49% η οποία οφείλεται κυρίως στις ζημιές της περιόδου πού
έληξε την 30.9.2013 .
Το σύνολο των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων στις 30.9.2013 ανήλθε σε ευρώ 1.206.339 έναντι ευρώ
241.676 την 31.12.2012, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση, η οποία οφείλεται στην αύξηση των
αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων του ομίλου .
Ο συνολικός δανεισμός της Εταιρείας και του Ομίλου ποσού €50.812.046 στις 30.9.2013 έχει καταστεί
βραχυπρόθεσμος σε καθυστέρηση αλλά όχι απαιτητός.
Στα πλαίσια της συνολικής αναδιοργάνωσης του δανεισμού της Εταιρείας η διοίκηση της Εταιρείας
βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για την αναχρηματοδότηση του συνολικού δανεισμού με τις
πιστώτριες τράπεζες με την παροχή επιπλέον εμπραγμάτων ασφαλειών
Ενοποιημενη Κατασταση Ταμειακων Ροων
01/01 30/09/2013
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές
δραστηριότητες (α)

01/01 30/09/2012

617.393

1.641.710

(1.485.854)

(1.948.428)

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

793.120

138.295

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμιακά
διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β)
+ (γ)

(75.342)

(168.423)

1.533.663

2.392.817

8.724

(877.857)

1.467.044

1.346.537

Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές
δραστηριότητες (β)

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης
περιόδου
Μείον : ταμιακά διαθέσιμα εταιρείων που
δεν ενοποιήθηκαν στην τρέχουσα χρήση
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης
περιόδου

Πηγή: Οι επιλεγμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες έχουν εξαχθεί από τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις
της περιόδου 1.1-30.9.2013 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και ειδικότερα σύμφωνα με το ΔΛΠ 34 περί
ενδιάμεσων οικονομικών πληροφοριών και δεν έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή.

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται τα βασικά κέρδη – ζημίες του Ομίλου για την περίοδο 1.1-30.9.2013
σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012.
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ΒΑΣΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (σε €)

Σταθμισμένος μέσος αριθμός κοινών μετοχών
Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της μητρικήςΒασικά κέρδη ανά μετοχή

30.09.2013

30.09.2012

31.370.400

31.370.400

2.360.825)

(3.855.710)

(0,0753)

(0,1232)

Πηγή: Οι επιλεγμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες έχουν εξαχθεί από τις δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις της περιόδου 1.1-30.9.2013 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και ειδικότερα σύμφωνα με το ΔΛΠ 34 περί
ενδιάμεσων οικονομικών πληροφοριών και δεν έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή.

4.3 ΕΓΓΡΑΦΑ ΜΕΣΩ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ
Το ακόλουθο έγγραφο ενσωματώνεται στο παρόν Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου με τη μέθοδο
της παραπομπής, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 809/2004 της Επιτροπής των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων όπως ισχύει:
Οι ενδιάμεσες δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας της περιόδου 01.0130.09.2013 οι οποίες συντάχθηκαν βάσει των Δ.Π.Χ.Α. και ειδικότερα σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34 περί
ενδιάμεσων οικονομικών πληροφοριών και δεν έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Λογιστή Ελεγκτή, και έχουν
εγκριθεί με την από 28.11.2013 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας και είναι διαθέσιμες στα γραφεία της
Εταιρίας, στη διεύθυνση Αριστοτέλους 95 Αχαρναί 13671 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρίας:
http://www.dionicgroup.com.

4.4 ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ
Κατά τη διάρκεια ισχύος του Ενημερωτικού Δελτίου, ήτοι δώδεκα (12) μήνες από τη δημοσίευσή του, τα
ακόλουθα έγγραφα, επι των οποίων δύναται να διενεργηθεί έλεγχος θα βρίσκονται στη διάθεση του
επενδυτικού κοινού στα γραφεία της Εταιρείας, οδός Αριστοτέλους 95 Αχαρναί ΤΚ 13671:
Οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες της Εταιρίας και των θυγατρικών της εταιρειών για τις
χρήσεις που έληξαν την 30.9.2013.

4.5 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
4.5.1

Κυριότερες Δραστηριότητες

Κατά την ημερομηνία σύνταξης του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, η δραστηριότητα του Ομίλου ΝΤΙΟΝΙΚ
επικεντρώνεται σε τρείς βασικούς τομείς. Η δραστηριότητα κατά τα τελευταία έτη έχει επηρεαστεί έντονα
από την οικονομική κρίση στην Ελλάδα. Αυτοί έχουν ως εξής:

21



Εμπορίας και Διανομής



Λογισμικού



Ενέργειας

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η εξέλιξη των πωλήσεων του Ομίλου ανά τομέα δραστηριότητας
για την περίοδο 1.1 – 30.9.2013 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012:

Πωλήσεις ανά τομέα
σε €
Eμπορία Διανομή
(Καταναλωτικά αγαθά-Εμπορία
γαλακτοκομικών προιόντων και
συναφών ειδών)
Ψηφιακές
εφαρμογές(λογισμικό)
Παροχή υπηρεσιών στον τομέα
Ενέργειας
Παροχή οικονομικών
συμβουλών

1/1-30/9/13

% των πωλήσεων

1/1-30/9/12

% των
πωλήσεων

20.082.215

67,01%

17.308.288

61,78%

9.123.010

30,44%

7.902.536

28,22%

763.267

2,55%

744.700

2,65%

0

0%

2.058.029

7,35%

29.968.492
100%
28.013.553
100%
ΣΥΝΟΛΟ
Πηγή: Οι επιλεγμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες έχουν εξαχθεί από τις δημοσιευμένες οικονομικές
ενοποιημένες καταστάσεις της περιόδου 1.1-30.9.2013 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και ειδικότερα
σύμφωνα με το ΔΛΠ 34 περί ενδιάμεσων οικονομικών πληροφοριών και δεν έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή.

Οι πωλήσεις στον τομέα των Εμπορία Διανομή κατά την περίοδο 1.1 -30.9.2013
20.082.215 έναντι σε ευρώ 17.308.288 την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

ανήλθαν σε ευρώ

Η σημαντική αύξηση οφείλεται στον εμπλουτισμό του προιοντικού μίγματος του ομίλου με νέα προιόντα
(είδη σπιτιού).
Οι πωλήσεις στον τομέα των Λογισμικού κατά την περίοδο 1.1 -30.9.2013
έναντι ευρώ 7.902.536 την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

ανήλθαν σε ευρώ 9.123.010

Η αύξηση οφείλεται στην αύξηση πωλήσεων της Εταιρείας ΣΚΡΟΥΤΖ Α.Ε αλλά και στην ανάληψη μεγάλων
έργων από την Εταιρεία ATCOM A.E.
Οι πωλήσεις στον τομέα της ενέργειας κατά την περίοδο 1.1 -30.9.2013 ανήλθαν σε ευρώ 763.267 έναντι
ευρώ 744.700 την αντίστοιχη περίοδο του 2012.
Οι πωλήσεις στον τομέα της παροχής οικονομικών συμβουλών στις 31.1.2.2012 ανήλθαν σε ευρώ 2.058.029
έναντι ευρώ 8.361.589 στις 31.1.2.2011 και έναντι ευρώ 7.735.895 στις 31.12.2010.
Οι μηδενικές πωλήσεις στον τομέα της παροχής οικονομικών συμβουλών κατά την περίοδο 1.1 -30.9.2013
οφείλεται στην αλλαγή του τρόπου ενοποίησης της Εταιρείας ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΕ , από ολική ενοποίηση σε
καθαρή θέση στο πρώτο εξάμηνο του 2012 .
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4.6 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.1.-30.9.2013
Οι επενδύσεις του Ομίλου για την περίοδο 1.1.-30.9.2013 σε ασώματα και ενσώματα πάγια περιουσιακά
στοιχεία αναλύονται ακολούθως:
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30/09/2013
0

Οικόπεδα

31.881

Κτίρια

0

Μηχ/κος εξοπλισμός

8.113

Μεταφορικά μέσα
Έπιπλα & Λοιπός εξοπλισμός

256.356

Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία (1)

296.350

Λογισμικό

81.382

Δικαιώματα

13.219
903.985

Ανάπτυξη λογισμικών προγραμμάτων

41.497

Υπεραξία
Ασώματα περιουσιακά στοιχεία (2)

1.040.083

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (1) +(2)

1.336.433

Πηγή: Οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες έχουν εξαχθεί από τις δημοσιευμένες ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
η
για την περίοδο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2013

Οι επενδύσεις του Ομίλου ύψους 903.985 ευρώ για την περίοδο 1.1 -30.9.2013 κατευθύνθηκαν σε
σημαντικό βαθμό στην ανάπτυξη και υλοποίηση λογισμικών προγραμμάτων που αφορούν τις
δραστηριότητες των θυγατρικών εταιρειών ATCOM AE και ΣΚΡΟΥΤΖ ΑΕ.
Το σύνολο των ως άνω επενδύσεων είχαν ως σκοπό την επέκταση των δραστηριοτήτων του Ομίλου και στο
εξωτερικό με την δημιουργία και εγκατάσταση θυγατρικών σε γειτονικές χώρες αλλά και τη διαφοροποίηση
των πηγών εσόδων του Ομίλου .

4.7 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΟΜΙΛΟΥ
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι συμμετοχές της Εταιρίας ως αυτές είχαν την 30.9.2013 και οι
οποίες περιλαμβάνονται στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις περιόδου 1.1.-30.9.2013 :

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1
2
3
4
5

DIONIC
PARTICIPATION LTD
DIONIC TRADING LTD
DIONIC ENERGY A.Ε.
ATCOM AE.
ATCOM INTERNET &
MULTIMEDIA
LIMITED

ΚΑΤ/ΚΗ ΕΔΡΑ

KΥΠΡΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΕΛΛΑΔΑ
ΕΛΛΑΔΑ

30.9.2013
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

100%

ΟΛΙΚΗ

100%
97%
74,34%
74,34%

ΟΛΙΚΗ
ΟΛΙΚΗ
ΟΛΙΚΗ
ΟΛΙΚΗ

Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ
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6

7

8
9

10
11
12
13
14

15
16
17

ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
(ΠΡΩΗΝΝΤΙΑΝΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Κ.Κ.Ε)
ΝΤΙΟΝΙΚ
ΑΙΟΛΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε
ΣΚΡΟΥΤΖ Α.Ε
ΑLVE ΙΝΤΕΡΝΕΤ VE
REKLAM HIZMETLERI
TIC LTD STI
MARM
LIGHTING
LTD
ΕΝΑΛΕΝ ΑΕ
ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΑΕ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΕ
ΝΤΙΟΝΙΚ
ΑΕΒΕΑΥΛΩΝΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΕ
SHOP365 AE
IRA MEDIA A.E
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ REAL
CONSULTING

ΕΛΛΑΔΑ

35,29%

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ

ΕΛΛΑΔΑ

51%

ΟΛΙΚΗ

ΕΛΛΑΔΑ
ΤΟΥΡΚΙΑ

50%
40%

ΟΛΙΚΗ
ΟΛΙΚΗ

80%

ΟΛΙΚΗ

KΥΠΡΟΣ
ΕΛΛΑΔΑ
ΕΛΛΑΔΑ

37,5%
33%

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
ΟΛΙΚΗ

ΕΛΛΑΔΑ
ΕΛΛΑΔΑ

21,85%
99,90%

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
ΟΛΙΚΗ

ΕΛΛΑΔΑ
ΕΛΛΑΔΑ
ΕΛΛΑΔΑ

90%
30%
34,23%

ΟΛΙΚΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ

Πηγή: Οι επιλεγμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες έχουν εξαχθεί από τις ενδιάμεσες δημοσιευμένες
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1.1-30.9.2013 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και
ειδικότερα σύμφωνα με το ΔΛΠ 34 περί ενδιάμεσων οικονομικών πληροφοριών και δεν έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό
Ελεγκτή

4.8 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ,
ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.1.30.9.2013
Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται πληροφορίες για τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου της ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ , όπως αυτά
προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 01.01 30.9.2013 οι οποίες έχουν συνταχθεί από την Εταιρία σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
(ΔΠΧΑ) και ειδικότερα σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34 περί ενδιάμεσων οικονομικών πληροφοριών, δεν έχουν επισκοπηθεί από
τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και έχουν εγκριθεί με την από 28.11.2013 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας και είναι διαθέσιμες
στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρίας: http://www.dionicgroup.com
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4.8.1
XΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.1.-30.9.2013

ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η εξέλιξη του κύκλου εργασιών και των αποτελεσμάτων του Ομίλου της ΝΤΙΟΝΙΚ
ΑΕΒΕ για την περίοδο 01.01 - 30.09.2013 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
01/01 30/09/2013
Πωλήσεις
Κόστος Πωληθέντων
Μικτό Κέρδος

01/01 30/09/2012

29.968.492
(19.622.482)
10.346.010

28.013.553
(19.512.925)
8.500.628

139.161

163.467

Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης
Άλλα έξοδα εκμεταλλεύσεως
Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και επενδυτικών
Αποτελεσμάτων

(3.316.920)
(4.654.424)
(413.385)
(504.144)

(3.559.550)
(5.273.342)
(508.232)
(446.122)

1.596.299

(1.123.150)

Χρηματοοικονομικά Έσοδα
Εσοδα συμμετοχών
Χρηματοοικονομικά Έξοδα
Διαφορές αποτίμησης συμμετοχών & χρεογράφων
Κέρδη / (ζημιές) από συγγενείς επιχειρήσεις ενοποιούμενες με τη μέθοδο
της καθαρής θέσης

14.393
598
(3.276.989)
18.036

9.245
(20.778)
(2.699.127)
(2.412)

158.506

72.069

(1.489.158)

(3.764.153)

(979.443)

(81.495)

(2.468.601)

(3.845.648)

0
(20.937)

37.470
8.593

(20.937)
(2.489.538)

46.063
(3.799.585)

(2.360.825)

(3.855.710)

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων
Φόροι εισοδήματος
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους:
Αναλογιστικές διαφορές
Συναλλαγματικές διαφορές ενοποίησης
Μερίδιο στα άλλα πλήρη εισοδήματα συνδεδεμένων
Φόρος εισοδήματος επί των λοιπών συνολικών εσόδων
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)
Κέρδη / (ζημιές) περιόδου αποδιδόμενα σε :

- Ιδιοκτήτες μητρικής
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- Δικαιώματα μειοψηφίας

(107.776)

10.063

(2.377.373)
(112.165)

(3.810.648)
11.064

(0,0753)

(0,1232)

3.486.905

872.470

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου αποδιδόμενα σε :

- Ιδιοκτήτες μητρικής
- Δικαιώματα μειοψηφίας
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά σε (€)
Κέρδη προ φόρων , χρηματοδοτικών ,επενδυτικών αποτελέσμάτων και
συνολικών αποσβέσεων

Πηγή: Οι επιλεγμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες έχουν εξαχθεί από τις δημοσιευμένες ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1.1-30.9.2013 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και ειδικότερα
σύμφωνα με το ΔΛΠ 34 περί ενδιάμεσων οικονομικών πληροφοριών και δεν έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ
ΟΜΙΛΟΥ
01/01 - 30/09/2013
(20.937)

01/01 - 30/09/2012
8.593

Επανεκτίμηση ακινήτων

0

0

Αναλογιστικες διαφορες

0

37470

Συναλλαγματικές διαφορές ενοποίησης

Φόρος εισοδήματος επί των λοιπών συνολικών εσόδων

0

Σύνολο λοιπών συνολικών εισοδημάτων
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα/(ζημιές) χρήσης
Βασικά αποτελέσματα μετά από Φόρους ανά μετοχή (σε €)

(20.937)

46.063

2.489.538

3.799.585

0,0753

0,1232

Πηγή: Οι επιλεγμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες έχουν εξαχθεί από τις δημοσιευμένες ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1.1-30.9.2013 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και ειδικότερα
σύμφωνα με το ΔΛΠ 34 περί ενδιάμεσων οικονομικών πληροφοριών και δεν έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου κατά την περίοδο 1.1- 30.9.2013 διαμορφώθηκε σε
29.968.492 € έναντι 28.013.553. € κατά την περίοδο 1.1-30.9.2012 , σημειώνοντας αύξηση της τάξης του
6,97% η οποία οφείλεται στον εμπλουτισμό του προιοντικού μίγματος του ομίλου με νέα προιόντα και στην
αυξημένη εποχικότητα.
Κόστος πωληθέντων
Το κόστος πωληθέντων του Ομίλου κατά την εξεταζόμενη περίοδο 1.1.-30.9.2013 σε σύγκριση με την αντίστοιχη
περίοδο του 2012 αναλύεται ως εξής:

Κόστος πωληθέντων
Κόστος αποθεμάτων αναγνωριζόμενο ως έξοδο
Aμοιβές και έξοδα προσωπικού
Aμοιβές και έξοδα τρίτων

01/01 - 30/09/2013
11.625.123
5.670.556
2.144.654

01/01 - 30/09/2012
11.258.260
6.776.312
2.356.064

138.798
20.056
179.481
0
549.434

125.824
19.533
244.516
0
517.941

Παροχές τρίτων
Φόροι τέλη
Διάφορα έξοδα
Tόκοι και συναφή έσοδα
Αποσβέσεις παγίων
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Προβλέψεις
0
0
Ιδιοπαραγωγή
(115.348)
(97.770)
Μείον : Διαιτερικές απαλειφές
(590.272)
(1.687.755)
Σύνολο
19.622.482
19.512.925
Πηγή: Οι επιλεγμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες έχουν εξαχθεί από τις δημοσιευμένες ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1.1-30.9.2013 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και ειδικότερα
σύμφωνα με το ΔΛΠ 34 περί ενδιάμεσων οικονομικών πληροφοριών και δεν έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή.

Το σύνολο του κόστους πωληθέντων παρέμεινε σταθερό κατά την περίοδο 1.1-30.9.2013 έναντι της
αντίστοιχης περιόδου 2012 και διαμορφώθηκε σε € 19.622.482 από € 19.512.925 στα πλαίσια της
προσπάθειας της Διοίκησης του Ομίλου για την μείωση των λειτουργικών δαπανών.

ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ

Τα μικτά κέρδη του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε € 10.346.010 κατά την περίοδο 1.1-30.9.2013 έναντι €
8.500.628 της αντίστοιχης περιόδου 2012, παρουσίασαν αύξηση 22% λόγω της αύξησης της εμπορικής
δραστηριότητας του ομίλου, που οφείλεται κυρίως στον εμπλουτισμό του προιοντικού μίγματος του ομίλου
με νέα προιόντα (είδη σπιτιού).
Εξοδα διάθεσης
Τα έξοδα διάθεσης του Ομίλου κατά την περίοδο 1.1.-30.9.2013 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012
αναλύεται ως εξής:
Εξοδα Διαθεσης
Aμοιβές και έξοδα προσωπικού
Aμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι τέλη
Διάφορα έξοδα
Tόκοι και συναφή έσοδα
Αποσβέσεις παγίων
Προβλέψεις

01/01 - 30/09/2013
777.664

01/01 - 30/09/2012
829.124

2.284.123
335.991
89.766
325.595
0
840.095
1.190

2.687.117
489.445
74.795
373.327
0
819.533
0

0

0

Προβλέψεις για εκτάκτους κινδύνους

Σύνολο
4.654.424
5.273.342
Πηγή: Οι επιλεγμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες έχουν εξαχθεί από τις δημοσιευμένες ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1.1-30.9.2013 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και ειδικότερα
σύμφωνα με το ΔΛΠ 34 περί ενδιάμεσων οικονομικών πληροφοριών και δεν έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή.

Τα έξοδα διάθεσης κατά την περίοδο 1.1.-30.9.2013 ανήλθαν σε ευρώ 4.654.424 έναντι ευρώ 5.273.342 την
αντίστοιχη περίοδο του 2012 παρουσιάζοντας μείωση κατά 12 % Η μείωση οφείλεται κυρίως στην προσπάθεια της
Διοίκησης του Ομίλου στα πλαίσια της μείωσης των λειτουργικών δαπανών .
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Εξοδα Διοίκησης
Τα έξοδα Διοίκησης του Ομίλου κατά την περίοδο 1.1.-30.9.2013 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012
αναλύεται ως εξής:

Εξοδα Διοικησης

Aμοιβές και έξοδα προσωπικού
Aμοιβές και έξοδα τρίτων

01/01 30/09/2013
1.145.260
1.140.879

01/01 - 30/09/2012
1.363.355
1.217.039

Παροχές τρίτων
307.540
279.828
Φόροι τέλη
42.508
38.450
Διάφορα έξοδα
314.881
310.473
Tόκοι και συναφή έσοδα
0
0
Αποσβέσεις παγίων
410.218
386.156
Προβλέψεις
1.810
0
Προβλέψεις για εκτάκτους
κινδύνους
0
0
Μείον: Διαιτερικές απαλειφές
(46.175)
(35.750)
Σύνολο
3.316.920
3.559.550
Πηγή: Οι επιλεγμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες έχουν εξαχθεί από τις δημοσιευμένες ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1.1-30.9.2013 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και ειδικότερα
σύμφωνα με το ΔΛΠ 34 περί ενδιάμεσων οικονομικών πληροφοριών και δεν έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή.

Τα Εξοδα Διοίκησης ανήλθαν σε ευρώ 3.316.920 κατά την περίοδο 1.1.-30.9.2013 έναντι ευρώ 3.559.550
την αντίστοιχη περίοδο του 2012 παρουσιάζοντας μείωση κατά 6,81% στα πλαίσια μείωσης των λειτουργικών
δαπανών του ομίλου.
Εξοδα Ερευνών
Τα έξοδα Ερευνών του Ομίλου κατά την περίοδο 1.1.-30.9.2013 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012
αναλύεται ως εξής:
Εξοδα Ερευνας

Aμοιβές και έξοδα προσωπικού
Aμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι τέλη
Διάφορα έξοδα
Tόκοι και συναφή έσοδα
Αποσβέσεις παγίων
Προβλέψεις
Προβλέψεις για εκτάκτους

01/01 30/09/2013
98.899
182.283
18.326
2.561

01/01 - 30/09/2012
124.834
270.097
12.065
1.495

20.790
0
90.526
0
0

14.195
0
85.547
0
0
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κινδύνους
Μείον: Διαιτερικές απαλειφές
0
0
Σύνολο
413.385
508.232
Πηγή: Οι επιλεγμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες έχουν εξαχθεί από τις δημοσιευμένες ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1.1-30.9.2013 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και ειδικότερα
σύμφωνα με το ΔΛΠ 34 περί ενδιάμεσων οικονομικών πληροφοριών και δεν έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή.

Τα έξοδα Ερευνών ανήλθαν σε ευρώ 413.385 κατά την περίοδο 1.1-30.9.2013 έναντι ευρώ 508.232 την
αντίστοιχη περίοδο του 2012 , παρουσίαζοντας μείωση 18,66% ,λόγω μείωσης των αμοιβών και έξοδα τρίτων.
Tο Επενδυτικό πρόγραμμα της Εταιρείας παρέμεινε μειωμένο λόγω της αστάθειας της Ελληνικής Οικονομίας

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης
Τα άλλα έσοδα εκμετάλλευσης του Ομίλου κατά την περίοδο 1.1.-30.9.2013 σε σύγκριση με την αντίστοιχη
περίοδο του 2012 αναλύεται ως εξής:

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης
01/01 - 30/09/2013
Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα
πωλήσεων
Εσοδα παρεπομένων ασχολιών
Έκτακτα έσοδα από προβλέψεις
Μείον : Διαιτερικές απαλειφές

0
66.914
118.422
(46.175)

01/01 - 30/09/2012
1.800
53.261
159.031
(50.625)

Σύνολο
139.161
163.467
Πηγή: Οι επιλεγμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες έχουν εξαχθεί από τις δημοσιευμένες ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1.1-30.9.2013 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και ειδικότερα
σύμφωνα με το ΔΛΠ 34 περί ενδιάμεσων οικονομικών πληροφοριών και δεν έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή.

Τα Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης ανήλθαν σε ευρώ 139.161 για την περίοδο 1.1-30.9.2013έναντι ευρώ
163.467 την αντίστοιχη περίοδο του 2012 παρουσιάζοντας μείωση κατά 14,86, η οποία οφείλεται κυρίως
στα μειωμένα έσοδα από προβλέψεις.
Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης
Τα Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης του Ομίλου κατά την περίοδο 1.1.-30.9.2013 σε σύγκριση με την αντίστοιχη
περίοδο του 2012 αναλύεται ως εξής:
Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης
01/01 - 30/09/2013
Εκτακτα & ανόργανα έξοδα
Κλοπές αποθεμάτων
Εκτακτες ζημιές
Εξοδα προηγούμενων χρήσεων

413.021
0
45.786
37.277
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01/01 - 30/09/2012
236.347
0
24.541
178.105

Χρεωστικές διαφορές μεταβατικού λογ/σμού
36
61
152
Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους
8.000
6.977
Σύνολο
504.144
446.122
Πηγή: Οι επιλεγμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες έχουν εξαχθεί από τις δημοσιευμένες ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1.1-30.9.2013 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και ειδικότερα
σύμφωνα με το ΔΛΠ 34 περί ενδιάμεσων οικονομικών πληροφοριών και δεν έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή.

Τα λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης ανήλθαν σε ευρώ 504.144 για την περίοδο 1.1 -30.9.2013 έναντι ευρώ
446.122 την αντίστοιχη περίοδο του 2012 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 13%, λόγω των προσαυξήσεων
από τις ρυθμίσεις των ασφαλιστικών ταμείων και του Ελληνικού Δημοσίου (Φόροι).
(Ζημίες)/Κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων
Τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων την
περίοδο 1.1- 30.9.2013 ανήλθαν σε € 3.496.905 έναντι κερδών € 872.470 την περίοδο 1.1- 30.9.2012
γεγονός που οφείλεται κυρίως στην αύξηση του κύκλου εργασιών, του μικτού αποτελέσματος και στα
μειωμένα λειτουργικά έξοδα του ομίλου.

Αποσβέσεις
Οι αποσβέσεις την περίοδο 1.1- 30.9.2013 αφορούν κυρίως αποσβέσεις κτιριακών εγκαταστάσεων,
μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.
Αποσβεσεις
ΕΞΟΔΑ ΔΙOIKΗΣΗΣ
ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
ΕΞΟΔΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ
Σύνολο

01/01 – 30/9/2013
01/01 - 30/09/2012
410.218
386.156
840.095
819.533
90.526
85.547
549.434
517.941
1.890.273
1.809.177

Πηγή: Οι επιλεγμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες έχουν εξαχθεί από τις δημοσιευμένες ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1.1-30.9.2013 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και ειδικότερα
σύμφωνα με το ΔΛΠ 34 περί ενδιάμεσων οικονομικών πληροφοριών και δεν έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή.

(Ζημίες) / Κέρδη εκμεταλλεύσεως
Τα κέρδη εκμεταλλεύσεως την περίοδο 1.1- 30.9.2013 ανήλθαν σε ευρώ 1.596.299 έναντι ζημιών ευρώ
1.123.150 την αντίστοιχη περίοδο του 2012, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην αύξηση του κύκλου
εργασιών, του μικτού αποτελέσματος και στα μειωμένα λειτουργικά έξοδα του ομίλου.
Χρηματοοικονομικά Έξοδα
Τα χρηματοοικονομικά έξοδα του Ομίλου κατά την περίοδο 1.1.-30.9.2013 σε σύγκριση με την αντίστοιχη
περίοδο του 2012 αναλύεται ως εξής:
Χρηματοοικονομικά έξοδα
1/1 - 30/09/2013
Έσοδα / Κέρδη / Ζημιές από:
-Τόκοι πελατών
-Διαθεσίμων Προς πώληση Επενδύσεων

14.473-
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1/1 - 30/09/2012
9.245-

- Διαφορές αποτίμησης συμμετοχών &
χρεογράφων
Κέρδη / (ζημιές) από συγγενείς επιχειρήσεις
ενοποιούμενες με τη μέθοδο της καθαρής θέσης
Μείον : Διαιτερικές απαλειφές

18.036

(23.190)

158.506

72.069-

191.015

58.124

Έξοδα τόκων από:
-Τραπεζικά δάνεια και συναφή έξοδα

(3.276.989)
(2.699.127)
(3.276.989)
(2.699.127)
Πηγή: Οι επιλεγμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες έχουν εξαχθεί από τις δημοσιευμένες ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1.1-30.9.2013 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και ειδικότερα
σύμφωνα με το ΔΛΠ 34 περί ενδιάμεσων οικονομικών πληροφοριών και δεν έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή.

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα για την περίοδο 1.1-30.9.2013 αυξήθηκαν κατά 21,40% γεγονός που
οφείλεται στην αύξηση του επιτοκίου δανεισμού της Εταιρείας, το οποίο είχε σαν αποτέλεσμα την αύξηση
των τόκων της περιόδου.

(Ζημίες) / Κέρδη προ φόρων

Οι ζημίες προ φόρων την περίοδο 1.1-30.9.2013 περιορίστηκαν σε € 1.489.158 έναντι € 3.764.153 την
περίοδο 1.1-30.9.2012,ως αποτέλεσμα της μείωσης των λειτουργικών εξόδων του Ομίλου και της αύξησης
της επιχειρηματικής δραστηριότητας του Ομίλου.

(Ζημίες)/ Κέρδη μετά την αφαίρεση του φόρου
Οι ζημίες μετά την αφαίρεση του φόρου για την περίοδο 1.1-30.9.2013 ανήλθαν σε € 2.468.601 έναντι
ζημιών € 3.845.648 κατά την περίοδο 1.1-30.9.2012.
Η σημαντική μείωση κατά 35,80% οφείλεται κυρίως στην μείωση των λειτουργικών εξόδων του Ομίλου και
στην αύξηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας του Ομίλου .
4.8.2 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.1.-30.9.2013
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα στοιχεία Ισολογισμού σε ενοποιημένο επίπεδο για την περίοδο που έληξε την
30.09.2013 σε σύγκριση με την 31.12.2012:

Κατάσταση Οικονομικής Θέσης (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)
Αναδιατυπωμένα
30/9/2013

31/12/2012 (*)

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μη Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις

8.785.319

9.002.327

Άύλα περιουσιακά στοιχεία - υπεραξία

8.121.528

8.458.815
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Επενδύσεις Σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις
Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις

0

0

4.858.029

4.703.101

0

0

386.919

79.038

22.151.796

22.243.281

6.843.905

13.920.603

0

0

29.873.999

26.857.239

Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία
Αποθέματα
Κατασκευαστικά Συμβόλαια
Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις
Απαιτήσεις από συνδεδεμένες εταιρείες του Ομίλου

0

0

Λοιπές Απαιτήσεις

4.861.145

1.845.319

Λοιπά Κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού

5.270.684

4.421.380

0

0

Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

1.467.044

1.533.663

48.316.778

48.578.203

70.468.574

70.821.484

9.411.120

9.411.120

11.367.800

11.367.800

Αποθεματικά εύλογης αξίας

1.557.360

1.557.360

Λοιπά αποθεματικά

1.444.789

1.446.092

Αποτελέσματα Εις Νέον

(25.361.796)

(23.000.793)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής

(1.580.727)

781.580

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Κεφάλαιο και αποθεματικά
Μετοχικό κεφάλαιο
Υπερ Το Άρτιο

Δικαιώματα Μειοψηφίας

2.084.004

2.128.318

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

503.277

2.909.898

(0)

0

0

0

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

809.230

(136.933)

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την
υπηρεσία (πρόβλεψη αποζημείωσης)

212.109

193.609

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

185.000

185.000

0

0

1.206.339

241.676

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

7.905.336

11.631.554

Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις

3.389.143

2.345.943

Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις

36.408.233

31.673.727

Βραχυπρόθεσμο μέρος ομολογιακών και εντόκων δανείων

13.627.656

14.337.069

776.158

776.158

6.652.433

6.905.460

Σύνολο Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων

68.758.957

67.669.911

Σύνολο Υποχρεώσεων

69.965.296

67.911.587

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

70.468.574

70.821.485

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις

Προβλέψεις
Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
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Πηγή: Οι επιλεγμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες έχουν εξαχθεί από τις ενδιάμεσες δημοσιευμένες
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1.1-30.9.2013 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και
ειδικότερα σύμφωνα με το ΔΛΠ 34 περί ενδιάμεσων οικονομικών πληροφοριών και δεν έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό
Ελεγκτή.

* Η Εταιρεία τον Νοέμβριο του 2013 προχώρησε στην διόρθωση λαθών με αναφορά την 31.12.2012 και 31.12.2011.Οι διορθώσεις
απεικονίστηκαν στις αναδιατυπωμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις 30.6.2013 που δημοσιεύθηκαν τον Νοεμβρίου 2013
σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΛΠ 8 Διόρθωση Λάθους με αναδρομική επαναδιατύπωση των συγκριτικών κονδυλίων που
επηρεάζονται κατά την χρήση 2011-2012 και της περιόδου 1.1-30.6.2013.

Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Η ανάλυση των Ενσώματων Ακινητοποιήσεων του Ομίλου κατά την περίοδο 1.1.-30.9.2013 σε σύγκριση με την
31.12.2012 αναλύεται ως εξής:

Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2012
Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση αξίας
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2012
Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση αξίας
Λογιστική αξία την 30 Σεπτεμβρίου 2013

Οικόπεδα
2.507.000
2.025.499
2.025.499
2.025.499
0
2.025.499

Κτίρια
5.272.013
5.403.368
(1.191.517)
4.211.852
5.435.249
(1.294.171)
4.141.078

Μηχ/κός
εξοπλισμός
6.433
41.258
(38.437)
2.821
41.258
(39.782)
1.476

Μεταφορικά
μέσα
428.062
761.173
(561.116)
200.058
753.423
(587.809)
165.615

Έπιπλα και
Λοιπός
εξοπλισμός
3.360.569
5.375.442
(2.813.343)
2.562.098
5.615.420
(3.163.767)
2.451.652

Κτίρια

Μηχ/κός
εξοπλισμός

Μεταφορικά
μέσα

Έπιπλα και
Λοιπός
εξοπλισμός

Οικόπεδα
Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2012
Προσθήκες νέων συμμετοχών σε θυγατρικές
Μειώσεις κτήσης από επανεκτίμηση ακινήτων
Μειώσεις αποσβέσεων από επανεκτίμηση
ακινήτων
Προσθήκες
Πωλήσεις - Μειώσεις
Αποσβέσεις
Μεταφορές / Διαγαρφές
Επανεκτίμηση ακινήτου
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2012
Προσθήκες-Πωλήσεις συμμετοχών σε
θυγατρικές
Μειώσεις κτήσης από επανεκτίμηση ακινήτων
Μειώσεις αποσβέσεων από επανεκτίμηση
ακινήτων
Προσθήκες
Πωλήσεις - Μειώσεις
Αποσβέσεις
Μεταφορές
Μεταφορές / Διαγαρφές
Λογιστική αξία την 30 Σεπτεμβρίου 2013

Σύνολο
11.574.077
13.606.740
(4.604.413)
9.002.327
13.870.850
(5.085.531)
8.785.320

Σύνολο

2.025.499

4.279.425

4.626

208.042

2.722.497

9.240.088

-

(6.765-)

-

(7.072-)

(83.258-)

(97.095)
0
0

(72-)
(1.733)
0
2.821

52.072
0
(52.984)
0
0
200.057

526.819
(84.330)
(519.628)
0
0
2.562.098

0
0
2.025.499

(146.206)
0
0
4.211.852

0

0

0

0

4.861

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4.861
0
0

0
0
0
0
0
2.025.499

31.881
0
(102.654)
0
0
4.141.078

0
0
(1.345)
0
0
1.476

7.630
483
(42.556)
0
0
165.615

259.097
(7.602)
(366.802)
0
0
2.451.651

298.608
(7.119)
(513.357)
0
0
8.785.319

85.398

Πηγή: Οι επιλεγμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες έχουν εξαχθεί από τις ενδιάμεσες δημοσιευμένες
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1.1-30.9.2013 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και
ειδικότερα σύμφωνα με το ΔΛΠ 34 περί ενδιάμεσων οικονομικών πληροφοριών και δεν έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό
Ελεγκτή

34

664.289
(84.402)
(720.552)
0
0
9.002.327

Το αναπόσβεστο υπόλοιπο των ενσωμάτων παγίων του Ομίλου ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ την 30.9.2013 διαμορφώθηκε
σε ευρώ 8.785.319 έναντι ευρώ 9.002.327 στις 31.12.2012.
Κατά το 9μηνο 2013 δεν υπήρξαν σημαντικές αποκτήσεις ή διαθέσεις σε πάγια στοιχεία. Σημειώνεται ότι οι
προσθήκες σε πάγια στοιχεία κατά το 9μηνο 2013 παρουσιάζονται εκτενώς στην ενότητα 4.9 Επενδύσεις
περιόδου 1.1.-30.9.2013 του παρόντος Συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου.
Αυλα περιουσιακά στοιχεία
Η ανάλυση των Αυλων περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου κατά την περίοδο 1.1.-30.9.2013 σε σύγκριση με
την 31.12.2012 αναλύεται ως εξής:

SOFTWARE

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
/ ΑΔΕΙΕΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

GOODWILL

3.486.877

11.808.971

8.726.376

3.422.127

Μικτή Λογιστική αξία
Διόρθωση Λάθους (*)
Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση
αξίας
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2012

(11.548.100)

Σύνολο
27.444.352
(11.548.100)

(1.431.525)

(258.139)

(4.283.078)

(1.464.692)

(7.437.434)

2.055.352

2.732

4.443.298

1.957.434

8.458.818

3.568.260

274.090

9.630.361

3.463.624

16.936.335

(1.718.136)

(271.273)

(5.360.705)

(1.464.692)

(8.814.806)

1.850.124

2.817

4.269.656

1.998.931

8.121.529

SOFTWARE

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

GOODWILL

Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2012

3.380.540

5.265.199

3.960.434

3.800.426

16.406.599

Προσθήκες νέων συμμετοχών σε θυγατρικές

(1.519.094)

(5.246.100)

-

(1.842.992)

(8.608.185)

527.927

0

1.609.191

-

2.137.118

0

-

-

0

0

(334.022)

(16.367)

(1.334.227)

-

(1.684.616)

Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση
αξίας
Λογιστική αξία την 30 Σεπτεμβρίου
2013

Προσθήκες
Πωλήσεις - Μειώσεις
Αποσβέσεις
Μεταφορές διακοπτόμενης δραστηριότητας

-

Μεταφορές (*)
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2012

-

-

0

207.900-

207.900

2.055.350

2.733

4.443.298

1.957.434

0

0

0

41.497

81.382

13.219

903.985

0

41.497
998.586

0

0

0

0

0

(286.609)

(13.134)

(1.077.625)

0

(1.377.368)

Προσθήκες-Πωλήσεις συμμετοχών σε
θυγατρικές
Προσθήκες
Πωλήσεις - Μειώσεις
Αποσβέσεις
Καθαρές συναλλαγματικές Διαφορές
Λογιστική αξία την 30 Σεπτεμβρίου
2013

Σύνολο

8.458.815

1.850.124

2.817

4.269.659

1.998.931

8.121.528

Πηγή: Οι επιλεγμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες έχουν εξαχθεί από τις ενδιάμεσες δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις της περιόδου 1.1-30.9.2013 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και ειδικότερα σύμφωνα με το ΔΛΠ 34 περί
ενδιάμεσων οικονομικών πληροφοριών και δεν έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή

Η Υπεραξία την 30.9.2013 αναλύεται ως ακολούθως:
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΙΤΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ

ATCOM ΑΕ
ALVE İNTERNET VE REKLAM HİZMETLERİ TİC.LTD.ŞTİ.

ΕΞΑΓΟΡΑ ΑΠΟ ΜΗΤΡΙΚΗ
ΕΞΑΓΟΡΑ ΑΠΌ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ

ΣΚΡΟΥΤΖ ΑΕ
DIONIC ENERGY (ΠΡΩΗΝ MEDIA VIS AE)

ΕΞΑΓΟΡΑ ΑΠΟ ΜΗΤΡΙΚΗ
ΕΞΑΓΟΡΑ ΑΠΟ ΜΗΤΡΙΚΗ

281.634
41.497
270.000
1.405.800

ΣΥΝΟΛΟ
1.998.931
Πηγή: Οι επιλεγμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες έχουν εξαχθεί από τις ενδιάμεσες δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις της περιόδου 1.1-30.9.2013 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και ειδικότερα σύμφωνα με το ΔΛΠ 34 περί
ενδιάμεσων οικονομικών πληροφοριών και δεν έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή

Eπενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις
Η ανάλυση των Επενδύσεων σε συγγενείς επιχειρήσεις του Ομίλου κατά την περίοδο 1.1.-30.9.2013 σε
σύγκριση με την 31.12.2012 αναλύεται ως εξής:
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις
Υπόλοιπο ανοίγματος
Αποκτήσεις Συγγενών
Πωλήσεις Συγγενών
Μεταφορά σε θυγατρικές
Μεταφορά σωρευμένης καθαρής θέσης πλήρους
ενοποίησης

30/9/2013
4.703.101
0

31/12/2012
162.750
0

0

-118.650
3.509.042

-3.578

2.048.960

Μείον : απομειώσεις
Κέρδη / (ζημιές) με τη μέθοδο της καθαρής θέσης

0
-1.230.713
158.506
331.712
Υπόλοιπο κλεισίματος
4.858.029
4.703.101
Πηγή: Οι επιλεγμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες έχουν εξαχθεί από τις ενδιάμεσες δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις της περιόδου 1.1-30.9.2013 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και ειδικότερα σύμφωνα με το ΔΛΠ 34 περί
ενδιάμεσων οικονομικών πληροφοριών και δεν έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις
Η ανάλυση του λογαριασμού Πελάτες του Ομίλου κατά την περίοδο 1.1.-30.9.2013 σε σύγκριση με την
31.12.2012 αναλύεται ως εξής:
Πελάτες και λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις

Πελάτες
Γραμμάτια Εισπρακτέα
Γραμμάτια σε καθυστέρηση
Επιταγές Εισπρακτέες

30/9/2013
41.148.821
151.367
144.488
1.603.481

31/12/2012
37.625.641
152.042
144.488
2.109.226

Επιταγές σε καθυστέρηση
28.993
28.993
Μείον: Προβλέψεις απομείωσης
(13.203.150)
(13.203.150)
Καθαρές Εμπορικές Απαιτήσεις
29.873.999
26.857.239
Πηγή: Οι επιλεγμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες έχουν εξαχθεί από τις ενδιάμεσες δημοσιευμένες
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1.1-30.9.2013 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και
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ειδικότερα σύμφωνα με το ΔΛΠ 34 περί ενδιάμεσων οικονομικών πληροφοριών και δεν έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό
Ελεγκτή .
Το υπόλοιπο του λογαριασμού Πελάτες κατά την περίοδο 1.1-30.9.2013 ανήλθε σε ευρώ 41.148.821 έναντι ευρώ
37.625.641 την αντίστοιχη περίοδο του 2012, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 9,36%. Η αύξηση οφείλεται στην αύξηση
του κύκλου εργασιών αλλά και στις μειωμένες εισπράξεις από τους πελάτες του ομίλου λόγω της οικονομικής
κρίσης που πλήττει την ελληνική αγορά..

Λοιπές απαιτήσεις
Η ανάλυση του λογαριασμού Λοιπές απαιτήσεις του Ομίλου κατά την περίοδο 1.1.-30.9.2013 σε σύγκριση με
την 31.12.2012 αναλύεται ως εξής:

Λοιπές Απαιτήσεις
30/9/2013
Χρεώστες διάφοροι
Eλληνικό Δημόσιο

31/12/2012

7.057.309
244.243

4.263.463
179.551

293.313

136.026

Λογαριασμοί διαχειρίσεως
προκαταβολών και πιστώσεων

Μείον Προβλέψεις απομείωσης
-2.733.720
-2.242.838
Νέες προβλέψεις
0
-490.882
Καθαρές απαιτήσεις
Χρεωστών
4.861.145
1.845.320
Πηγή: Οι επιλεγμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες έχουν εξαχθεί από τις ενδιάμεσες δημοσιευμένες
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1.1-30.9.2013 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και
ειδικότερα σύμφωνα με το ΔΛΠ 34 περί ενδιάμεσων οικονομικών πληροφοριών και δεν έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό
Ελεγκτή
Το υπόλοιπο του λογαριασμού Καθαρές απαιτήσεις Χρεωστών κατά την περίοδο 1.1-30.9.2013 ανήλθαν σε ευρώ
4.861.145 έναντι ευρώ 1.845.320 την αντίστοιχη περίοδο του 2012. Η αύξηση κυρίως οφείλεται στις προκαταβολές
προς προμηθευτές για την κάλυψη της αυξημένης εποχικότητας των εταιρειών του ομίλου.

Βραχυπρόθεσμος δανεισμός
Ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός του Ομίλου ανήλθε σε € 50.812.046 την 30.9.2013 από € 46.786.954 την
31.12.2012. Η ανάλυση διαφαίνεται στον κατωτέρω πίνακα.
Δάνεια
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμο μέρος ομολογιακών και
εντόκων δανείων

30/9/2013
36.408.233

31/12/2012
31.673.727

13.627.656

14.337.069

776.158

776.158

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις

Σύνολο δανείων
50.812.046
46.786.954
Πηγή: Οι επιλεγμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες έχουν εξαχθεί από τις ενδιάμεσες δημοσιευμένες
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1.1-30.9.2013 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και
ειδικότερα σύμφωνα με το ΔΛΠ 34 περί ενδιάμεσων οικονομικών πληροφοριών και δεν έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό
Ελεγκτή
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Το σύνολο του τραπεζικού δανεισμού της Εταιρείας από την 31.12.2012 έχει καταστεί βραχυπρόθεσμος σε
καθυστέρηση αλλά όχι απαιτητός.
Η διοίκηση του Ομίλου βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τα συνεργαζόμενα τραπεζικά
ιδρύματα για την συνολική αναδιάρθωση του δανεισμού του.

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων στις 30.9.2013 ανήλθαν σε ευρώ 509.277 έναντι ευρώ 2.909.898 την
31.12.2012, παρουσιάζοντας μείωση κατά 82,49% η οποία οφείλεται κυρίως στις ζημιές της περιόδου πού
έληξε την 30.9.2013 .
Σημειώνεται ότι η Εταιρεία την 30.9.2013 εμφάνισε αρνητικά ίδια κεφάλαια στον ισολογισμό της ύψους
ευρώ 1.937.413 και επομένως εμπίπτει στην εφαρμογή του άρθρου 48 παρ.1 εδ.γ. του κ.ν. 2190/20 καθώς
κατά την 30.09.2013 τα ίδια κεφάλαια υπολείπονταν του ελάχιστου ποσού των 2.878.525 Ευρώ στο οποίο
θα έπρεπε αυτά να ανέρχονταν. Ήδη με την απόφαση της από 22.7.2013 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των
μετόχων της Εταιρείας ελήφθησαν τα μέτρα που προβλέπει το άρθρο 47 του κ.ν.2190/20, ήτοι αφενός η
απόφαση για μείωση μετοχικού κεφαλαίου με μείωση ονομαστικής αξίας μετοχών και σχηματισμό
ισόποσου λογιστικού αποθεματικού προς διαγραφή ζημιών η οποία εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας την 31/10/2013 οπότε το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε από 9.411.120
Ευρώ που ανερχόταν την 30.9.2013 σε 2.878.525 Ευρώ και συνεπώς μειώθηκε το όριο στο οποίο πρέπει να
ανέρχονται τα ίδια κεφάλαια σε σχέση με το μετοχικό κεφάλαιο προκειμένου να μην συντρέχει εφαρμογής
το άρθρο 48 παρ.1 εδ.γ. Κ.Ν. 2190/1920, ήτοι τα ίδια κεφάλαια από την 31.10.2013 θα έπρεπε να
ανέρχονται σε ελάχιστο ποσό 1.937.413 Ευρώ και αφετέρου ελήφθη από την Γενική Συνέλευση η απόφαση
για την παρούσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά έως του ποσού των 4 εκ. Ευρώ.
Σε περίπτωση που η κάλυψη της παρούσας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου φθάσει έως το σημείο να
καλύψει μόνο τα αρνητικά ίδια κεφάλαια που εμφανίζονται στον ισολογισμό της 30.9.2013 ήτοι ποσό ευρώ
1.937.413 και το λόγο 1/10 ιδίων κεφαλαίων/μετοχικού κεφαλαίου όπως αυτός θα έχει διαμορφωθεί μετά
την μερική αύξηση, το γεγονός αυτό θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ομαλή υλοποίηση του σχεδίου
δράσης της Εταιρίας ως προς την προοριζόμενη χρήση των κεφαλαίων της ΑΜΚ και στην ρευστότητα της
Εταιρείας, επομένως θα παρίσταται ανάγκη να ιεραρχηθούν εκ νέου από τη Διοίκηση της εταιρίας οι
προτεραιότητες στην χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων με κίνδυνο να μη δύναται να καλυφθούν
ενδεχομένως όλες οι προβλεφθείσες υποχρεώσεις της εταιρίας προς τρίτους και θυγατρικές και με κίνδυνο
για την συνέχιση της ομαλής δραστηριότητας της Εταιρείας. Περαιτέρω, σε περίπτωση που η μερική κάλυψη
της παρούσας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν καλύψει τα αρνητικά ίδια κεφάλαια ποσού -1.937.413
€ και το λόγο 1/10 ιδίων κεφαλαίων/μετοχικού κεφαλαίου όπως αυτός θα έχει διαμορφωθεί μετά την
μερική αύξηση και εφόσον η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας δεν λάβει άλλα μέτρα που προβλέπονται στο
άρθρο 47 του κ.ν.2190/20 όπως ενδεικτικά νέα μείωση κεφαλαίου ή νέα αύξηση κεφαλαίου, η Εταιρεία
δύναται να λυθεί και να μπει σε εκκαθάριση μετά από έκδοση δικαστικής απόφασης με αίτηση
οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον για τη λύση και εκκαθάρισή της.
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Το σύνολο των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων στις 30.9.2013 ανήλθε σε ευρώ 1.206.339 έναντι ευρώ
241.676 την 31.12.2012, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση, η οποία οφείλεται στην αύξηση των
αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων του ομίλου .
Κατά την 30.9.2013 δεν υφίσταται μακροπρόθεσμος δανεισμός .Το σύνολο του τραπεζικού δανεισμού της
Εταιρείας από την 31.12.2012 έχει καταστεί βραχυπρόθεσμος ,σε καθυστέρηση αλλά όχι απαιτητός.
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Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Η ανάλυση του κονδυλίου «Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις» του Ομίλου την 30.9.2013 και
31.12.2012 εμφανίζεται στον κάτωθι πίνακα:
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Ασφαλιστικοί οργανισμοί

30/9/2013
6.643.134

31/12/2012
5.962.986

Μερίσματα πληρωτέα
2.503
2.503
Πιστωτές διάφοροι
(95.907)
45.152
Έσοδα επόμενης περιόδου
76.925
76.925
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
25.777
817.894
Λοιπές υποχρεώσεις
0
0
Σύνολο
6.652.433
6.905.460
Πηγή: Οι επιλεγμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες έχουν εξαχθεί από τις ενδιάμεσες δημοσιευμένες
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1.1-30.9.2013 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και
ειδικότερα σύμφωνα με το ΔΛΠ 34 περί ενδιάμεσων οικονομικών πληροφοριών και δεν έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό
Ελεγκτή Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του ομίλου κατά την περίοδο 1.1-30.9.2013 μειώθηκαν

κατά 3,66%.
Τρέχουσες Φορολογικές υποχρεώσεις
Η ανάλυση του κονδυλίου «Τρέχουσες φορολογικές
31.12.2012 εμφανίζεται στον κάτωθι πίνακα:

Φόρος εισοδήματος
Υποχρεώσεις από Φόρους

υποχρεώσεις» του Ομίλου την 30.9.2013 και

30/9/2013
119.931
3.269.211

31/12/2012
210.398
2.135.545

Σύνολο
3.389.143
2.345.943
Πηγή: Οι επιλεγμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες έχουν εξαχθεί από τις ενδιάμεσες δημοσιευμένες
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1.1-30.9.2013 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και
ειδικότερα σύμφωνα με το ΔΛΠ 34 περί ενδιάμεσων οικονομικών πληροφοριών και δεν έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό
Ελεγκτή

Σημειώνεται ότι την 20.11.2013 οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του ομίλου και της Εταιρείας προς τα
Ασφαλιστικά ταμεία και το Δημόσιο (Φόρους) ανέρχονταν σε ευρώ 2.759.452 και 1.401.274 αντίστοιχα.
Για το σύνολο των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία έχουν
υποβληθεί σχετικές αιτήσεις ρύθμισης στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας και αναμένεται η
οριστικοποίηση τους.
4.8.3 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.1.-30.9.2013
Οι ταμειακές Ροές του Ομίλου ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ για την περίοδο 1.1-30.9.2013 σε σύγκριση με την αντίστοιχη
περίοδο του 2012 αναλύονται στον κάτωθι πίνακα:
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01/01 30/09/2013

01/01 30/09/2012

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

-1.489.158

-3.764.153

0

0

Αποσβέσεις

1.890.607

1.806.513

Προβλέψεις

18.500

-916.278

-24.600

3.586

-125.480

-72.069

-13.198

12.403

0

0

3.287.155

2.569.868

7.076.953

-1.544.554

Κέρδη/(ζημίες) πρό φόρων (διακοπείσες δραστηριότητες)
Πλέον / μείον προσαρμογές για :

Συναλλαγματικές διαφορές
Αποτελέσματα(έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής
δραστηριότητας
- Ζημιές από πώληση παγίων
- Επιχορηγήσεις παγίων στοιχείων
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
Μείωση/ (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση)/ αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)

-631.829

10.702.203

-9.169.473

-4.766.856

-111.431

-2.249.282

-90.653

-139.672

0

0

617.393

1.641.710

22.502

0

Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα
Καταβλημένοι φόροι
Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες

Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες
(α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση Πώληση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών
επενδύσεων
Εισπράξεις από πώληση θυγατρικών, Συγγενών, Κοινοπραξιών κ.λ.π.
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων
Αγορές μακροπρόθεσμών επενδύσεων
Τόκοι εισπραχθέντες

52.075

8.310

-1.320.304

-2.026.566

44.779

60.701

-299.834

0

14.929

9.127

Μερίσματα εισπραχθέντα

0

0

Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες

0

0

-1.485.854

-1.948.428

6.000

172.296

0

0

834.440

-31.599

Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες
(β)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Πληρωμές για μείωση μετοχικού κεφαλαίου
Εισπράξεις/εξοφλήσεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια
Εκροές για αγορά ιδίων μετοχών

0

0

-47.320

-2.402

Χρηματοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες

0

0

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

793.120

138.295

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)

-75.342

-168.423

1.533.663

2.392.817

8.724

-877.857

Μερίσματα πληρωθέντα

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου
Μείον/Πλέον : ταμιακά διαθέσιμα εταιρείων που δεν ενοποιήθηκανενοποιήθηκαν στην τρέχουσα χρήση
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Πλέον / (Μείον) : Μεταβολή ταμιακών διαθεσίμων από διακοπείσες
δραστηριότητες
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

0

0

1.467.044

1.346.537

Πηγή: Οι επιλεγμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες έχουν εξαχθεί από τις δημοσιευμένες ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1.1-30.9.2013 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και ειδικότερα
σύμφωνα με το ΔΛΠ 34 περί ενδιάμεσων οικονομικών πληροφοριών και δεν έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή.

Περίοδος 1.1-30.9.2013
Η μείωση των λειτουργικών ροών οφείλεται κυρίως στις μειωμένες εισπράξεις από τους πελάτες του
ομίλου λόγω της οικονομικής κρίσης που πλήττει την ελληνική αγορά.
Η μείωση των επενδυτικών ροών οφείλεται κυρίως στο μειωμένο Επενδυτικό πρόγραμμα της Εταιρείας
λόγω της αστάθειας της Ελληνικής Οικονομίας.
Η αύξηση των χρηματοδοτικών ροών οφείλεται στην έμμεση χρηματοδότηση μέσω της κεφαλοποίησης των
τόκων.

4.8.4 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.1.-30.9.2013
Η ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων την 30.09.2013 και την 30.09.2012 παρουσιάζεται στους ακόλουθους
πίνακες:

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής

Υπόλοιπα κατά
την 1η
Ιανουαρίου
2012

Μετοχικό
κεφάλαιο

Υπέρ Το
Άρτιο

8.711.996

11.122.800

Κοινές
Ιδιες
μετοχές

-70.156

Τακτικό
αποθεματικό

Λοιπά
αποθεματικά

Αποτελέσματα
εις νέον

494.943

6.971.109

1.936.716

-17.378.052

Διόρθωση
λάθους (*)
Αναμορφωμένα
Ίδια κεφάλαια
την 1η
Ιανουαρίου
2012
Αύξηση
μετοχικού
κεφαλαίου από
μετατροπή
ομολογιών

Δικαιώματα
Μειοψηφίας

Αποθεματικό
επανεκτίμησης
στην εύλογη
αξία

-5.413.749

8.711.996

11.122.800

735.000

245.000

-70.156

494.943

1.557.360

1.936.716

-980.000

Μεταβολή στην
καθαρή θέση από
νέα
ενοποιούμενη
εταιρία

-17.378.052

Σύνολο

Σύνολο

11.789.356

10.584.492

22.373.847

-5.413.749

-3.824.731

-9.238.480

6.375.607

6.759.761

13.135.367

0

0
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0

-2.156.216

-2.156.216

Ακύρωση ιδίων
μετοχών

-35.876

66.481

Μεταβολή από
μείωση ποοστού
θυγατρικής

3.675

-717.925

0

-30.605

0

8.643

-705.607

-2.461.671

-3.167.278

0

172.296

172.296

Αναλογία
μειοψηφίας στην
αύξηση του
μετοχικού
κεφαλαίου
θυγατρικών
εταιρειών
Συγκενρωτικά
συνολικά έσοδα
περιόδου, μετά
από φόρους

0

499

-3.811.148

-3.810.648

11.064

-3.799.584

Αναμορφωμένα
Υπόλοιπα κατά
την 30η
Σεπτεμβρίου
2012

9.411.120

11.367.800

0

494.943

839.435

957.215

-21.211.162

1.859.352

2.325.234

4.184.585

Υπόλοιπα κατά
την 1η
Ιανουαρίου
2013

9.411.120

11.367.800

0

494.943

6.253.184

951.149

-21.444.005

7.034.192

6.670.974

13.705.165

0

0

0

0

-4.695.824

0

-1.556.788

-6.252.612

-4.542.655

-10.795.267

9.411.120

11.367.800

0

494.943

1.557.360

951.149

-23.000.793

781.580

2.128.319

2.909.898

15.066

15.066

70.034

85.101

-19.633

0

Διόρθωση
λάθους (*)
Αναμορφωμένα
Ίδια κεφάλαια
την 1η
Ιανουαρίου
2013
Μεταβολή από
μείωση ποοστού
θυγατρικής

0

Τακτικό
αποθεματικό

19.634

Αναλογία
μειοψηφίας στην
αύξηση του
μετοχικού
κεφαλαίου
θυγατρικών
εταιρειών
Συγκενρωτικά
συνολικά έσοδα
περιόδου, μετά
από φόρους
Αναμορφωμένα
Υπόλοιπα κατά
την 30η
Σεπτεμβρίου
2013

9.411.120

11.367.800

0

494.943

1.557.360

0

0

-2.184

-2.184

-20.937

-2.356.436

-2.377.373

-112.165

-2.489.538

949.846

-25.361.796

-1.580.727

2.084.004

503.276

Πηγή: Οι επιλεγμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες έχουν εξαχθεί από τις δημοσιευμένες ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1.1-30.9.2013 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και ειδικότερα
σύμφωνα με το ΔΛΠ 34 περί ενδιάμεσων οικονομικών πληροφοριών και δεν έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή.
* Η Εταιρεία τον Νοέμβριο του 2013 προχώρησε στην διόρθωση λαθών με αναφορά την 31.12.2012 και

31.12.2011.Οι διορθώσεις απεικονίστηκαν στις αναδιατυπωμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις
30.6.2013 που δημοσιεύθηκαν τον Νοεμβρίου 2013 σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΛΠ 8 Διόρθωση Λάθους
με αναδρομική επαναδιατύπωση των συγκριτικών κονδυλίων που επηρεάζονται κατά την χρήση 2011-2012
και της περιόδου 1.1-30.6.2013.
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4.9 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ
4.9.1 ΠΗΓΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Μακροπρόθεσμες πηγές χρηματοδότησης του Ομίλου αποτελούν κυρίως τα ίδια κεφάλαια και ο
μακροπρόθεσμος δανεισμός. Βραχυπρόθεσμες πηγές χρηματοδότησης αποτελούν κυρίως τα
βραχυπρόθεσμα δάνεια καθώς και το βραχυπρόθεσμο μέρος των μακροπροθέσμων δανείων.
Η δραστηριότητα της Εταιρίας επηρεάζεται από την εποχικότητα
Τα έσοδα και τα μικτά αποτελέσματα του Ομίλου απεικονίζεται και στον κατωτέρω πίνακα:

(σε χιλ.€)

Έσοδα

Μικτό

1.1-30.9.2013

29.968.492

αποτέλεσμα
10.346.010

1.1.-30.9.2012

28.013.553

8.500.628

Πηγή: Οι επιλεγμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες έχουν εξαχθεί από τις δημοσιευμένες ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1.1-30.9.2013 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και ειδικότερα
σύμφωνα με το ΔΛΠ 34 περί ενδιάμεσων οικονομικών πληροφοριών και δεν έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή.

Το σύνολο του τραπεζικού δανεισμού της Εταιρείας από την 31.12.2012 και ως σήμερα έχει καταστεί
βραχυπρόθεσμος ,σε καθυστέρηση αλλά όχι απαιτητός.
Η Εταιρεία βρίσκεται στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων με τις πιστώτριες τράπεζες για την συνολική
αναδιάρθρωση του δανεισμού με την παροχή επιπλέον εμπραγμάτων ασφαλειών.
Ο πίνακας που ακολουθεί αποτυπώνει τους αριθμοδείκτες Ίδια/Συνολικά κεφάλαια του Ομίλου και
Χρηματοοικονομικές δαπάνες προς Μεικτό Κέρδος:

Ίδια/Συνολικά Κεφάλαια
Μικτό κέρδος (ΜΚ) σε €
Χρηματοδοτικό κόστος (ΧΚ) σε
€
ΧΚ/ΜΚ

1.1.-30.9.2013
0,71
10.346.010
3.276.989

31/12/2012
4,10%
11.583.598
3.439.572

31,67%

29,69%

Πηγή: Οι επιλεγμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες έχουν εξαχθεί από τις ενδιάμεσες δημοσιευμένες
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1.1-30.9.2013 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και
ειδικότερα σύμφωνα με το ΔΛΠ 34 περί ενδιάμεσων οικονομικών πληροφοριών και δεν έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό
Ελεγκτή

Ο δείκτης με την εξέλιξη ιδίων προς συνολικά κεφάλαια λόγω των ζημιών την περίοδο 1.1-30.9.2013
παρουσίασε πολύ μεγάλη μείωση η οποία οφείλεται στην μείωση των ιδίων κεφαλαίων που ήταν
αποτέλεσμα των συσσωρευμένων ζημιών από τις προηγούμενες χρήσεις 2011-2012 και στα αρνητικά
αποτελέσματα της περιόδου που έληξε την 30.9.2013. Ο δείκτης Χρηματοοικονομικού Κόστους προς Μεικτό
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Κέρδος την περίοδο 1.1-30.9.2013 παρουσιάζει πολύ μεγάλη αύξηση λόγω των αυξημένων δαπανών για την
χρηματοδότηση του Ομίλου.
4.9.2 ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ
Ενοποιημενη Κατασταση Ταμειακων Ροων
01/01 30/09/2013
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές
δραστηριότητες (α)

01/01 30/09/2012

617.393

1.641.710

(1.485.854)

(1.948.428)

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

793.120

138.295

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμιακά
διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β)
+ (γ)

(75.342)

(168.423)

1.533.663

2.392.817

8.724

(877.857)

1.467.044

1.346.537

Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές
δραστηριότητες (β)

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης
περιόδου
Μείον : ταμιακά διαθέσιμα εταιρείων που
δεν ενοποιήθηκαν στην τρέχουσα χρήση
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης
περιόδου

Πηγή: Οι επιλεγμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες έχουν εξαχθεί από τις δημοσιευμένες ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1.1-30.9.2013 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και ειδικότερα
σύμφωνα με το ΔΛΠ 34 περί ενδιάμεσων οικονομικών πληροφοριών και δεν έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή.

Την περίοδο 1.1-30.9.2013 η μείωση των λειτουργικών ροών οφείλεται κυρίως στις μειωμένες εισπράξεις
από τους πελάτες του ομίλου λόγω της οικονομικής κρίσης που πλήττει την ελληνική αγορά. Η μείωση των
επενδυτικών ροών οφείλεται κυρίως στο μειωμένο Επενδυτικό πρόγραμμα της Εταιρείας λόγω της
αστάθειας της Ελληνικής Οικονομίας Επίσης η αύξηση των χρηματοδοτικών ροών οφείλεται στην έμμεση
χρηματοδότηση μέσω της κεφαλαιοποίησης των τόκων.
Ο Όμιλος έχει συσσωρεύσει κατά την τελευταία διετία σημαντικά αρνητικά αποτελέσματα. Το σύνολο των
δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας έχει καταστεί βραχυπρόθεσμο, σε καθυστέρηση αλλά όχι απαιτητό .
Στα πλαίσια της συνολικής αναδιοργάνωσης του δανεισμού της Εταιρείας η διοίκηση της Εταιρείας
βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τις πιστώτριες τράπεζες για την παροχή επιπλέον
εμπραγμάτων ασφαλειών.
Η εκτίμηση της Διοίκησης είναι ότι η αναχρηματοδότηση θα ολοκληρωθεί με επιτυχία και η Εταιρεία και ο
Όμιλος θα είναι σε θέση να συνεχίσουν απρόσκοπτα την ομαλή άσκηση της επιχειρηματικής τους
δραστηριότητας.
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4.9.3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
30/9/2013
Διαθέσιμα στο ταμείο
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις
Σύνολο

33.529
1.433.515
1.467.044

31/12/2012
93.538
1.440.125
1.533.663

Πηγή: Οι επιλεγμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες έχουν εξαχθεί από τις ενδιάμεσες δημοσιευμένες
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1.1-30.9.2013 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και
ειδικότερα σύμφωνα με το ΔΛΠ 34 περί ενδιάμεσων οικονομικών πληροφοριών και δεν έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό
Ελεγκτή

Τα διαθέσιμα του Ομίλου την 30.9.2013 διαμορφώθηκαν σε €1.467.044 έναντι €1.533.663 την 31.12.2012.
Τα διαθέσιμα του Ομίλου δεν κρατούνται στο ταμείο της Εταιρείας και των θυγατρικών της αλλά
τοποθετούνται σε καταθέσεις όψεως. Τα υπόλοιπα του Ομίλου διατηρούνται κυρίως σε ευρώ, εκτός ευρώ
διατηρούνται τα διαθέσιμα που απαιτούνται για την λειτουργία των θυγατρικών στις χώρες εκτός
ευρωζώνης.
Το σύνολο του δανεισμού της Εταιρείας και του Ομίλου στις 30.9.2013 έχει καταστεί βραχυπρόθεσμό, σε
καθυστέρηση αλλά όχι απαιτητό. Η Εταιρεία βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τις συνεργαζόμενες
τράπεζες αφενός για την μείωση του ύψους των επιτοκίων δανεισμού και αφετέρου για την
αναχρηματοδότηση του συνόλου του δανεισμού.
4.10 ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Σύμφωνα με δήλωση της Εταιρείας δεν υπάρχουν άλλες συναλλαγές με συνδεόμενα πρόσωπα, όπως αυτά
ορίζονται από τον Κανονισμό 1606/2002 και ορίζονται εννοιολογικά στις διατάξεις του σχετικού Προτύπου
(ΔΛΠ24) εκτός αυτών που παρατίθεται παρακάτω, σύμφωνα με την ενότητα 19 του παραρτήματος Ι του
Κανονισμού 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλες οι συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη
έχουν συναφθεί σύμφωνα με τους όρους της αγοράς.
4.10.1 ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Οι αμοιβές των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων (από μισθούς και αμοιβές συνεδριάσεων), καθώς
επίσης των διευθυντικών στελεχών του Ομίλου, κατά την περίοδο 1.1.- 30.9.2013, αναλύονται ως
ακολούθως:
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ΟΜΙΛΟΣ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΟΜΙΛΟΣ
30/09/2013
Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της
διοίκησης
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/09/2013

36.090
40.182
1.133

36.090
40.182
1.133

Πηγή: Οι επιλεγμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες έχουν εξαχθεί από τις ενδιάμεσες δημοσιευμένες
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1.1-30.9.2013 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και
ειδικότερα σύμφωνα με το ΔΛΠ 34 περί ενδιάμεσων οικονομικών πληροφοριών και δεν έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό
Ελεγκτή

4.10.2 ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1.1.30.9.2013

ΝΤΙΟΝΙΚ
Α.Ε.Β.Ε.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΝΤΙΟΝΙΚ
Α.Ε.Β.Ε.
ATCOM A.E.
DIONIC
TRADING LTD
DIONIC ENERGY
ΣΚΡΟΥΤΖ Α.Ε
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΕ
ΝΤΙΟΝΙΚ
ΒULGARIA LLC
Λοιπές Εταιρείες
ΣΥΝΟΛΑ

2.534.287,69

ΠΩΛΗΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΑ

159.934,34

Λοιπές
Εταιρείες

ΣΥΝΟΛΑ

359.061,13

3.690,00

3.607.436,43

1.998.324,52

8.662.734,11

200.230,62

5.000,00

1.155.340,00

583.102,45

1.943.673,07

4.538,00

4.538,00
0,00
0,00
0,00
0,00

153.047,84
157.585,84

ΝΤΙΟΝΙΚ
Α.Ε.Β.Ε.
ΝΤΙΟΝΙΚ
Α.Ε.Β.Ε.
ATCOM A.E.
DIONIC
TRADING LTD
DIONIC ENERGY
ΣΚΡΟΥΤΖ Α.Ε
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΕ
ΝΤΙΟΝΙΚ
ΒULGARIA LLC
Λοιπές Εταιρείες

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 30/09/2013
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
DIONIC
ΝΤΙΟΝΙΚ
DIONIC
ΣΚΡΟΥΤΖ
ATCOM A.E.
TRADING
ΒULGARIA
ENERGY
Α.Ε
LTD
LLC

560,51
2.534.848,20

159.934,34

559.291,75

9.831,76
18.521,76

4.762.776,43

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ - ΑΓΟΡΕΣ 1/1 - 30/09/2013
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ
DIONIC
ΝΤΙΟΝΙΚ
DIONIC
ΣΚΡΟΥΤΖ
ATCOM A.E.
TRADING
ΒULGARIA
ENERGY
Α.Ε
LTD
LLC
61.875,00

47.099,12

600,00

20.700,00

600,00

731,51
2.582.158,48

Λοιπές
Εταιρείες

164.171,62
10.775.116,80

ΣΥΝΟΛΑ

259.149,10

388.823,22

310.497,50

311.697,50
0,00
0,00
69.640,72
0,00

69.640,72

0,00
1.629,27
2.229,27

2.779,85
134.295,57

0,00

47.699,12

20.700,00

0,00

15.671,86
585.318,46

Πηγή: Οι επιλεγμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες έχουν εξαχθεί από τις ενδιάμεσες δημοσιευμένες
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1.1-30.9.2013 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και
ειδικότερα σύμφωνα με το ΔΛΠ 34 περί ενδιάμεσων οικονομικών πληροφοριών και δεν έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό
Ελεγκτή
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20.080,98
790.242,42

4.11 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ή ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ 30.9.2013
To Διοικητικό Συμβούλιο της "ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. με απόφαση του που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της

12.12.2013, αποφάσισε στα πλαίσια της συνεχιζόμενης διαπραγμάτευσης με τις πιστώτριες τράπεζες και
κατόπιν λήψεως από αυτές καταρχήν δηλώσεων πρόθεσης για την μακροπρόθεσμη ρύθμιση του
τραπεζικού δανεισμού της εταιρείας μέσω εκδόσεως κοινών και μετατρέψιμων σε μετοχές ομολογιακών
δανείων της εταιρείας την σύγκληση σε έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας την 07
Ιανουαρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του
νόμου απαρτίας σε Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 20η Ιανουαρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα
10:00 π.μ. και σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας σε Β’ Επαναληπτική
Γενική Συνέλευση την 31η Ιανουαρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας
της εταιρίας στις Αχαρνές Αττικής, επί της οδού Αριστοτέλους αρ. 95 προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων
επί των κάτωθι θεμάτων ημερησίας διατάξεως:
1. Έκδοση κοινού/ών ομολογιακού/ών δανείου/ων σύμφωνα με το άρθρο 3α του κ.ν. 2190/20 και το άρθρο
6 του ν.3156/2003 με κοινές ομολογίες, στα πλαίσια αναδιάρθρωσης του τραπεζικού δανεισμού της
Εταιρείας, το οποίο προτείνεται να καλυφθεί με ιδιωτική τοποθέτηση των πιστωτριών τραπεζών.
Προσδιορισμός από τη Γενική Συνέλευση: α) Του ποσού του/ων δανείου/ων και του αριθμού των
ομολογιών, β) της ονομαστικής τιμής τους, γ) της τιμής διάθεσης των ομολογιών, δ) της διάρκειας του
ομολογιακού/ών δανείου/ων ε) των λοιπών όρων του ομολογιακού δανείου/ων.
2. Έκδοση μετατρέψιμου/ων ομολογιακού/ών δανείου/ων σύμφωνα με το άρθρο 3α του κ.ν. 2190/20 και το
άρθρο 8 του ν.3156/2003 με ομολογίες δυνητικώς μετατρέψιμες σε κοινές ονομαστικές μετοχές της
Εταιρείας, στα πλαίσια αναδιάρθρωσης του τραπεζικού δανεισμού της Εταιρείας, το οποίο προτείνεται να
καλυφθεί με ιδιωτική τοποθέτηση των πιστωτριών τραπεζών και με κατάργηση του δικαιώματος
προτίμησης όλων των υφισταμένων μετόχων και των νέων μετόχων της Εταιρείας που θα έχουν
συμμετάσχει στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που αποφασίσθηκε από την από 22.7.2013
Απόφαση της Β’ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας. Προσδιορισμός από τη Γενική Συνέλευση:
α) Του ποσού του/ων δανείου/ων και του αριθμού των μετατρέψιμων ομολογιών, β) της ονομαστικής τιμής
τους, γ) του εύρους του λόγου μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές, δ) της τιμής διάθεσης των ομολογιών,
ε) της διάρκειας του ομολογιακού/ών δανείου/ων στ) των λοιπών όρων του ομολογιακού/ων δανείου/ων.
3. Έγκριση της τροποποίησης των όρων του από 8.10.2010 Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου της
Εταιρείας αρχικού ποσού 1,5 εκ. Ευρώ και ήδη ανεξόφλητου κεφαλαίου 520 χιλ. Ευρώ κατόπιν της από
4.10.2013 Απόφασης της Συνέλευσης των Ομολογιούχων.
4. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τη ρύθμιση κάθε θέματος που
αφορά στις ανωτέρω υπό αρ. 1 και 2 εκδόσεις ομολογιακών δανείων και στην ανωτέρω υπό αρ. 3
τροποποίηση όρων ομολογιακού δανείου.
5. Λοιπές Ανακοινώσεις- Εγκρίσεις.
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4.12 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Ο αριθμός των απασχολούμενων στη ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ κατά την 30.09.2013 παρουσιάζεται στον ακόλουθο
πίνακα:

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Μισθωτοί
Ημερομίσθιοι
Σύνολο

30.9.2013

30.9.2012
473
0
473

463
0
463

4.13 ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΛΑΘΟΥΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012
Η Εταιρεία τον Νοέμβριο του 2013 προχώρησε στην διόρθωση λαθών με αναφορά την 31.12.2012 και
31.12.2011.Οι διορθώσεις απεικονίστηκαν στις αναδιατυπωμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις
30.6.2013 που δημοσιεύθηκαν τον Νοεμβρίου 2013 σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΛΠ 8 Διόρθωση Λάθους
με αναδρομική επαναδιατύπωση των συγκριτικών κονδυλίων που επηρεάζονται κατά την χρήση 2011-2012
και της περιόδου 1.1-30.6.2013. Ειδικότερα:
1.Διαγραφή άυλου περιουσιακού στοιχείου που είχε αναγνωριστεί στη χρήση του 2011 και αφορούσε
αποτίμηση άδειας αιολικού πάρκου στην εύλογη αξία. Το διαγραφέν άυλο περιουσιακό στοιχείο ανέρχεται
στο ποσό των €11,548,100 και έγινε στην έναρξη της συγκρίσιμης χρήσης ήτοι την 1η Ιανουαρίου 2012. Η
διαγραφή έγινε διότι από την επαναξιολόγηση των κριτηρίων για την αποτίμηση άυλων περιουσιακών
στοιχείων με το μοντέλο της εύλογης αξίας με βάση τις διατάξεις του Δ.Λ.Π. Νο 38 κρίθηκε ότι δεν
πληρούνται όλα τα κριτήρια για την ύπαρξη ενεργού αγοράς (όπως ορίζεται στην παρ. 8 του Δ.Λ.Π. Νο38.).
Λόγω αυτής της διαγραφής έγινε αναστροφή της αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης που είχε
αναγνωριστεί ποσού €2,309,620. Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου την 1η Ιανουαρίου 2012 μειώθηκαν ως
συνέπεια των ανωτέρω κατά το ποσό των €9,238,480. Η σχετική διαγραφή δεν επηρέασε τα μεγέθη της
Εταιρείας.
2.Έγινε επαναξιολόγηση του ποσού των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις με ημερομηνία αναφοράς
την 31η Δεκεμβρίου 2012. Από τη σχετική διαδικασία η διοίκηση έκρινε ότι θα πρέπει να διενεργηθεί
συμπληρωματική πρόβλεψη για πιθανές ζημιές από τη μη είσπραξη καθυστερημένων απαιτήσεων της
Εταιρείας συνολικού ποσού €1,556,788. Η σχετική πρόβλεψη επιβάρυνε τα αποτελέσματα του Ομίλου και
της Εταιρείας της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2012.Η συμπληρωματική πρόβλεψη αναλύεται σε
ποσό €490,882 για επισφαλείς χρεώστες και ποσού €1,065,906 για καθυστερημένες απαιτήσεις από
πελάτες. Λόγω των ανωτέρω μειώθηκαν ισόποσα τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου και της Εταιρείας.
3. Για την ορθότερη παρουσίαση των μεγεθών της Εταιρείας και του Ομίλου έγιναν μη ημερομηνία
αναφοράς την 31η Δεκεμβρίου 2012 και οι ακόλουθες αναταξινομήσεις κονδυλίων:
Ποσό € 2.242.838 (για τον όμιλο και την Εταιρεία) που αφορούσε προβλέψεις απομείωσης επισφαλών
χρεωστών αναταξινομήθηκε από το Κονδύλι του Ισολογισμού «Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις»
στο κονδύλι «Λοιπές Απαιτήσεις».
4.Ποσό €207,900 που αφορά προκαταβολές κτήσης παγίων αναταξινομήθηκε από το κονδύλι «Λοιπές
Απαιτήσεις» στο κονδύλι «Πάγια περιουσιακά στοιχεία» υπό τον τίτλο «Προκαταβολές κτήσης
ακινητοποιήσεων». Τέλος σημειώνεται ότι στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2012
είχαν εκ’ παραδρομής γίνει οι ακόλουθες αναφορές:

48

Τέλος στην περίοδο 1.1 -30.6.2013 υιοθετήθηκε το αναπροσαρμοσμένο Δ.Λ.Π. 19. Από την αναθεώρηση δεν
υπήρξε επίδραση στο ύψος της υποχρέωσης καθώς και στα ίδια κεφάλαια του Ομίλου και της Εταιρείας. Η
επίδραση της αναθεώρησης του Δ.Λ.Π. 19 αφορά μόνο στην εσωτερική αναταξινόμηση του ποσού των
αναλογιστικών διαφορών στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος και συγκεκριμένα την μεταφορά του από
την Κατάσταση Αποτελεσμάτων στα Λοιπά Εισοδήματα.
5

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ

5.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
5.1.1 ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΡΕΟΣ ΤΟΥ
ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΝ 30.9.2013
Οι πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζεται η κεφαλαιακή διάρθρωση και το χρηματοοικονομικό χρέος του
Ομίλου σύμφωνα με τους δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 01.01 – 30.9.2013.
Η κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου την 30.9.2013 αναλύεται ως ακολούθως:
Κεφαλαιακή Διάρθωση Ομιλου 30/09/2013

30.9.2013

Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις με εγγυήσεις –εξασφαλίσεις*
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις χωρίς εγγυήσεις - εξασφαλίσεις
Βραχυπρόθεσμο μέρος ομολογιακών και εντόκων δανείων με εγγυήσεις εξασφαλίσεις
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις με εγγυήσεις -εξασφαλίσεις
Σύνολο Βραχυπροθέσμων Τραπεζικων Υποχρεώσεων

27.245.525
9.162.707
13.627.656
776.158
50.812.046

Μακροπρόθεσμες Tραπεζικες Υποχρεώσεις
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Κεφάλαιο και αποθεματικά
Μετοχικό κεφάλαιο
Υπερ Το Άρτιο
Αποθεματικά εύλογης αξίας
Λοιπά αποθεματικά
Αποθεματικά Μετατροπής Ισολογισμού
Αποτελέσματα Εις Νέον

9.411.120
11.367.800
1.557.360
1.444.789
0
-25.361.796
(1.580.727)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής
Δικαιώματα Μειοψηφίας
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

2.084.004
503.277
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51.315.323

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και Δανειακων υποχρεωσεων

Πηγή: Οι επιλεγμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες έχουν εξαχθεί από τις ενδιάμεσες δημοσιευμένες
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1.1-30.9.2013 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και
ειδικότερα σύμφωνα με το ΔΛΠ 34 περί ενδιάμεσων οικονομικών πληροφοριών και δεν έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό
Ελεγκτή

Όπως παρουσιάζεται στον παραπάνω πίνακα τα συνολικά ίδια κεφάλαια του Ομίλου ανέρχονται σε ευρώ
503.277 την 30.9.2013 ενώ το σύνολο των δανειακών υποχρεώσεων ανέρχεται σε €50.812.046 για την
εξεταζόμενη περίοδο.
*Για τις βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις υφίστανται τα κάτωθι εμπράγματα βάρη:
Α) Επί του ακινήτου της Εταιρείας που βρίσκεται στην Δημοτική Κοινότητα Αυλώνος του Δήμου Ωρωπού της
Περιφερειακής Ενότητας Αττικής της Περιφέρειας Αττικής και στη θέση Πάτημα ή Τσούμπα έχει εγγραφεί
προσημείωση υποθήκης, προς εξασφάλιση των ομολογιούχων δανειστών της από 25-6-2008 συμβάσεως
υπό τον τίτλο «Πρόγραμμα όρων εκδόσεως Ομολογιακού Δανείου με Μετατρέψιμες Ομολογίες Μετά
Συμβάσεως Καλύψεως και Πρωτογενούς Διαθέσεως και Ορισμού Διαχειριστή Πληρωμών» και της από 1-122011 συμβάσεως τροποποιήσεως αυτής, γιά το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων (4.000.000) €, πλέον
τόκων και εξόδων, υπέρ των ομολογιούχων δανειστών εκπροσωπούμενων από την Τράπεζα ALPHA BANK
Α.Ε..
Β) Επί του ακινήτου της Εταιρείας που βρίσκεται στον Δήμο Αχαρνών και επί της οδού Αριστοτέλους αρ. 95
του Δήμου Αχαρνών Αττικής έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης για το ποσό των 8.500.000 € υπέρ της
τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. για απαιτήσεις της που απορρέουν εκ της υπ’ αριθμ. 386/5-10-1998
σύμβασης παροχής πιστώσεως με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό και της υπ΄ αριθμ. 1299/4-6-2009
έγγραφης σύμβαση δανείου, πλέον τόκων και εξόδων.
Γ) Ενεχύρο 1ης τάξης επί του ποσοστού συμμετοχής Της Εταιρείας στις θυγατρικές εταιρείες NTIONIK
AIOΛΙΚΗ ΑΕ, ΕΝΑΛΕΝ ΑΕ υπέρ της τράπεζας EUROBANK και στις θυγατρικές εταιρείες ΝΤΙΟΝΙΚ ENERGY AE,
ATCOM AE, ΣΚΡΟΥΤΖ ΑΕ και ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΑΕ,υπέρ των τραπεζών ALPHA A.E και EUROBANK
A.E για τις απαιτήσεις της Εταιρείας προς τις ανωτέρω δανείστριες τράπεζες .
Εγγυήσεις
Ο Ομιλος στις 30.9.2013 στα πλαίσια της συνήθους λειτουργίας δεν έχει δώσει ποσά ως εγγυήσεις ενοικίων
γραφείων και λειτουργικών μισθώσεων.
Ακόμη οι θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου έχουν εκδώσει Εγγυητικές Επιστολές συμμετοχής σε
διαγωνισμούς και καλής εκτέλεσης ύψους €142χιλ. περίπου και η Εταιρεία € 2.168 χιλ. περίπου.
Σύμφωνα με δήλωση της Εταιρίας δεν υφίστανται εγγυήσεις προς τράπεζες και χρηματοπιστωτικούς
οργανισμούς ή οποιουδήποτε άλλου είδους εγγυήσεις.
Στον πίνακα που ακολουθεί προσδιορίζονται οι καθαρές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις του Ομίλου την
30.9.2013.
Καθαρό Χρηματοοικονομικό Χρέος του Ομίλου
30/09/2013
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

1.467.044

Ρευστότητα (α)

1.467.044
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Βραχυπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές απαιτήσεις (β)

34.735.144

Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις με εγγυήσεις -εξασφαλίσεις

27.245.525

Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις χωρίς εγγυήσεις - εξασφαλίσεις
Βραχυπρόθεσμο μέρος ομολογιακών και εντόκων δανείων με εγγυήσεις εξασφαλίσεις
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις με εγγυήσεις -εξασφαλίσεις

9.162.707
13.627.656
776.158

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις χωρίς εγγυήσεις - εξασφαλίσεις

17.946.911

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων (γ)

68.758.957

Καθαρό Βραχυπρόθεσμο Χρέος (δ)= (γ-β-α)

34.023.813

Μακροπρόθεσμα Δάνεια

0

Μακροπρόθεσμες Χρηματοδοτικές Μισθώσεις

0

Μακροπρόθεσμες Τραπεζικές Υποχρεώσεις (ε)

0

Καθαρό Συνολικό Χρηματοοικονομικό Χρέος (δ+ε)

34.023.813

Πηγή: Οι επιλεγμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες έχουν εξαχθεί από τις ενδιάμεσες δημοσιευμένες
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1.1-30.9.2013 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και
ειδικότερα σύμφωνα με το ΔΛΠ 34 περί ενδιάμεσων οικονομικών πληροφοριών και δεν έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό
Ελεγκτή

Τα μακροπρόθεσμα δάνεια από την 31.12.2012 είναι μηδέν γιατί είναι σε καθυστέρηση και έχουν
μεταφερθεί στα βραχυπρόθεσμα δάνεια.
Σημειώνεται ότι οι Βραχυπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές Απαιτήσεις περιλαμβάνουν το σύνολο των
λογαριασμών «Πελάτες & Λοιπές Απαιτήσεις» , όπως προκύπτουν από τους δημοσιευμένες οικονομικές
καταστάσεις τους περιόδου 01.01-30.9.2013, ενώ οι Λοιπές Χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις
περιλαμβάνουν τους λογαριασμούς «Προμηθευτές & Λοιπές Υποχρεώσεις, Φόρος εισοδήματος».
Από τον παραπάνω πίνακα γίνεται σαφές ότι το σύνολο των Βραχυπρόθεσμων Χρηματοοικονομικών
Απαιτήσεων υπολειπόταν από το σύνολο των Βραχυπροθέσμων Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων κατά
του ποσού των €34.023.813 για την περίοδο 1.1-30.9.2013.
Η Διοίκηση τους Εταιρίας δηλώνει ότι μετά την 30.9.2013 δεν έχει επέλθει ουσιαστική αλλαγή στην
Κεφαλαιακή Διάρθρωση και το Συνολικό Καθαρό Χρηματοοικονομικό Χρέος του Ομίλου, όπως αυτό
υπολογίστηκε τους παραπάνω πίνακες.

5.2 ΔIAΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ
Η Εταιρεία , σε συνέχεια της από 3/12/2013 ανακοίνωσης της στο Η.Δ.Τ του Χρηματιστηρίου Αθηνών ,
επικαιροποιεί την ενότητα 4.4.2 του Ενημερωτικού Δελτίου που εγκρίθηκε από το Δ.Σ της επιτροπής
κεφαλαιαγοράς στις 25.11.2013 ως ακολούθως:.
H άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης θα πραγματοποιηθεί μέσω του δικτύου μίας μόνο τράπεζας και
συγκεκριμένα της τράπεζας ALPHA BANΚ.
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5.3 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ
Η Εταιρεία , σε συνέχεια της από 3/12/2013 ανακοίνωσης στο Η.Δ.Τ του Χρηματιστηρίου Αθηνών , επικαιροποιεί την ενότητα
4.4.2 του Ενημερωτικού Δελτίου που εγκρίθηκε από το Δ.Σ της επιτροπής κεφαλαιαγοράς στις 25.11.2013 ως ακολούθως:.

Το Δικαίωμα προεγγραφής θα πραγματοποιηθεί μέσω του δικτύου μίας μόνο τράπεζας και συγκεκριμένα
της τράπεζας ALPHA BANΚ.
5.4 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της παρούσας αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου
στον ακόλουθο πίνακα :

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
4/12/2013
12/12/2013

ΓΕΓΟΝΟΣ
Εναρξη διαπραγμάτευσης και άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης
Λήξη διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης

18/12/2013

Λήξη άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης

19/12/2013

Διάθεση τυχόν αδιάθετων μετοχών από το Δ.Σ της Εταιρείας

18/12/2013 και 23/12/2013

Ανακοίνωση για την κάλυψη της ΑΜΚ και την διάθεση τυχόν αδιάθετων μετοχών
Με την επιφύλαξη της υπαναχώρησης των μετόχων από την δημοσίευση του Συμπληρώματος
του Ενημερωτικού Δελτίου

23/12/2013

Έγκριση Συμπληρώματος Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

24/12/2013

27/12/2013

Δημοσίευση ανακοίνωσης για την διάθεση του Συμπληρώματος Ενημερωτικού Δελτίου στο
Η.Δ.Τ του Χ.Α
Δημοσίευση Συμπληρώματος Ενημερωτικού Δελτίου (ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εταιρίας,
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χ.Α.)
Δημοσίευση της ανακοίνωσης στον τύπο σχετικά με την διάθεση του Συμπληρώματος του
Ενημερωτικού Δελτίου στο επενδυτικό κοινό
Έναρξη περιόδου υπαναχωρήσεως

30/12/2013

Λήξη περιόδου υπαναχωρήσεως

31/12/2013
2/1/2014

Ανακοίνωση στο Η.Δ.Τ. και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. για τους τυχόν επενδυτές που
υπαναχώρησαν
Εγκριση εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών από το αρμόδιο όργανο του Χ.Α.

7/1/2014

Εναρξη διαπραγμάτευσης νέων μετοχών από την ΑΜΚ με καταβολή μετρητών

24/12/2013
27/12/2013

Σημειώνεται, πως το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται απο αρκετούς αστάθμητους παράγοντες και
ενδέχεται να μεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις ενημέρωσης του
επενδυτικού κοινού όπως προβλέπεται.
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5.5 ΚΑΛΥΨΗ/ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 3401/2005 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 129 παρ.
2 του Ν. 4099/2012, κάθε νέο σημαντικό στοιχείο, ουσιώδης ανακρίβεια ή ουσιώδες σφάλμα σχετικά με τις
πληροφορίες που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο, που μπορεί να επηρεάσει την αξιολόγηση των
κινητών αξιών και το οποίο ανακύπτει ή διαπιστώνεται κατά το χρόνο που μεσολαβεί από την έγκριση του
Ενημερωτικού Δελτίου έως την οριστική λήξη της δημόσιας προσφοράς ή, ανάλογα με την περίπτωση, την
έναρξη διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά, όποια από τις δύο περιπτώσεις είναι μεταγενέστερη,
αναφέρεται σε συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου. Εάν το Ενημερωτικό Δελτίο σχετίζεται με δημόσια
προσφορά κινητών αξιών, επενδυτές οι οποίοι έχουν ήδη συμφωνήσει να αγοράσουν τις κινητές αξίες ή να
εγγραφούν πριν από τη δημοσίευση του Συμπληρώματος, έχουν το δικαίωμα, το οποίο πρέπει να ασκηθεί
εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος, να υπαναχωρήσουν από την αγορά ή
την εγγραφή, εφόσον το νέο σημαντικό στοιχείο, ουσιώδης ανακρίβεια ή ουσιώδες σφάλμα, προέκυψε πριν
από την οριστική λήξη της δημόσιας προσφοράς και την παράδοση των κινητών αξιών.
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