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18ο χλμ λεωφ. Λαυρίου  - Παιανίας,  Παιανία

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/9/2021 30/6/2021 30/9/2021 30/6/2021

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 12.909.974,51 13.036.324,09 13.519.247,06 13.642.336,93

Αποθέματα 9.593.704,10 8.719.657,14 9.279.876,16 8.433.493,75

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 4.068.794,63 4.477.799,13 3.631.428,47 4.086.772,64

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 2.026.488,05 2.886.097,61 2.059.578,27 2.883.676,15

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 28.598.961,29 29.119.877,97 28.490.129,96 29.046.279,47

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό Κεφάλαιο 3.804.000,00 3.804.000,00 3.804.000,00 3.804.000,00

Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης 14.089.629,35 13.935.286,88 14.344.746,98 14.217.050,85

Σύνολο καθαρής θέσης 17.893.629,35 17.739.286,88 18.148.746,98 18.021.050,85

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 3.383.271,25 3.648.532,70 3.383.271,25 3.648.532,70

Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 2.063.276,08 2.544.811,91 1.995.897,58 2.479.453,78

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 747.673,75 747.673,75 747.673,75 747.673,75

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 4.511.110,86 4.439.572,73 4.214.540,40 4.149.568,39

Σύνολο υποχρεώσεων 10.705.331,94 11.380.591,09 10.341.382,98 11.025.228,62

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 28.598.961,29 29.119.877,97 28.490.129,96 29.046.279,47

1/7/21-30/9/21 1/7/20-30/9/20 1/7/21-30/9/21 1/7/20-30/9/20

Κύκλος Εργασιών 4.591.133,82 4.200.969,41 4.421.266,08 4.109.977,85

251.566,69 268.709,26 220.297,02 256.956,24

529.015,48 558.452,00 494.486,10 543.095,38

192.379,71 212.208,92 163.712,99 203.105,19

-                        -                       -                       -                          

154.342,47 212.208,92 127.696,13 198.746,83

1.

2.

3.

4.

5.

Παιανία, 30 Νοεμβρίου 2021

Η ενεργειακή κρίση και ο πληθωρισμός τιμών, με τα έως σήμερα δεδομένα, δεν αναμένεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στα αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης. Σχετικά με τις

διαταραχές που παρατηρούνται στην εφοδιαστική αλυσίδα, ο Όμιλος, διαθέτοντας επαρκή ρευστότητα έχει προγραμματίσει έγκαιρα την κάλυψη του σε αποθέματα και δεν πρόκειται να

αντιμετωπίσει άμεσα προβλήματα εφοδιασμού. Σε περίπτωση μεγάλων ανατιμήσεων ενδέχεται αρχικά να προκύψουν και αξιόλογα οφέλη από την ύπαρξη σημαντικού αποθέματος.

Κέρδη προ φόρων (Α)

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων - (EBITDA)

Λοιπά συνολικά έσοδα - (έξοδα) μετά από φόρους (Β)

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

Από την δημοσίευση των οικονομικών στοιχείων της 30.6.2021 έως σήμερα βρίσκεται σε εξέλιξη το τέταρτο κύμα της πανδημίας του κορωνοϊού – Covid-19, οι οικονομικές επιπτώσεις

του οποίου, στα αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης (2021-2022) και την καθαρή θέση του Ομίλου, εάν ληφθούν υπόψη τα ιστορικά στοιχεία της προηγούμενης χρήσης σε συνθήκες

πανδημίας, δεν φαίνεται να είναι σημαντικές. Οι κυβερνήσεις στην γεωγραφική περιοχή που δραστηριοποιείται ο Όμιλος έως σήμερα δεν έχουν υιοθετήσει έκτακτα μέτρα σημαντικών

περιορισμών στην οικονομική ζωή και την κυκλοφορία της πλειοψηφίας των πολιτών που επηρεάζουν τις καταναλωτικές συνήθειες και την εμπορική δραστηριότητα. Ωστόσο λόγω της

επιδείνωσης των υγειονομικών δεικτών με την έλευση του χειμώνα, δεν αποκλείεται να υπάρξουν σκληρά περιοριστικά μέτρα στην ελεύθερη διακίνηση των καταναλωτών. Στην

περίπτωση αυτή ο Όμιλος έχοντας επενδύσει στις πωλήσεις μέσω διαδικτύου (e-commerce) θα συνεχίσει κανονικά την δραστηριότητα του, έστω και με μειωμένες δυνατότητες.

Επισημαίνεται ότι σημαντική παράμετρος στα αποτελέσματα τρέχουσας χρήσης, σε περίπτωση λήψης σκληρών μέτρων περιορισμού στην ελευθερία κίνησης πολιτών και του εμπορίου,

αποτελούν τα κρατικά μέτρα ενίσχυσης και η μείωση των λειτουργικών δαπανών που συνεπάγονται αυτά για τον Όμιλο που αντισταθμίζουν σε μεγάλο βαθμό τις ζημιές από την απώλεια

του κύκλου εργασιών και παρέχουν την δυνατότητα στην διοίκηση του Ομίλου λειτουργώντας στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, να διατηρήσει τις θέσεις εργασίας,

διασφαλίζοντας τους εργαζομένους της αλλά και την δυναμική του Ομίλου. Με τα έως σήμερα δεδομένα δεν υφίστανται οι συνθήκες εκείνες που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν

σοβαρή αμφιβολία για τη δυνατότητα συνέχισης της δραστηριότητας του Ομίλου, ο οποίος διαθέτει ισχυρή κεφαλαιακή βάση και μεγάλη ρευστότητα. Η Διοίκηση θα συνεχίσει να

παρακολουθεί στενά την πορεία της πανδημίας και τα περιοριστικά μέτρα που αυτή συνεπάγεται, θα επανεκτιμά την κατάσταση συνεχώς και θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα σε

περίπτωση που υπάρξει νέα περίοδος αναταραχής, προκειμένου να μετριαστούν οι συνέπειες για τον Όμιλο.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 

Στα ενοποιημένα στοιχεία περιλαμβάνεται η μητρική εταιρεία και η θυγατρική της στην Κύπρο "NAKAS MUSIC CYPRUS LTD". 

Εκτός των ανωτέρω γεγονότων από την δημοσίευση των οικονομικών στοιχείων της 30.6.2021 έως σήμερα δεν έχουν επέλθει λοιπά σημαντικά γεγονότα με ουσιώδη επίδραση στα

υπόλοιπα των λογαριασμών των καταστάσεων Οικονομικής Θέσης και Συνολικών Εσόδων.

Η χρονική περίοδος δημοσίευσης των αποτελεσμάτων αφορά το 1ο τρίμηνο της χρήσης 2021-2022 με συγκριτικά στοιχεία του 1ου τριμήνου της προηγούμενης χρήσης 2020-2021.

Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες της περιόδου από 1 Ιουλίου 2021 έως 30 Σεπτεμβρίου 2021

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε €

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  ΧΡΗΣΗΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Π οσά εκφρασμένα σε €

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων -(EBIT)
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