ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Η ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η ενεργειακή κρίση καθώς και οι
επιπτώσεις εξάπλωσης της covid 19 στην χώρα μας είχαν σαν συνέπεια το 3ο τρίμηνο του 2021
την αρνητική επίδραση στην χρηματοοικονομική κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει ο Όμιλος
τα τελευταία έτη, καθώς επίσης την στασιμότητα στις διαπραγματεύσεις και την αδυναμία
επικοινωνίας με τις πιστώτριες τράπεζες με σκοπό την νέα ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων
δανειακών υποχρεώσεων σε επίπεδα βιώσιμα για τον Όμιλο.
Τα κομβικά σημεία της εν λόγω αρνητικής χρηματοοικονομικής εξέλιξης αποτέλεσαν:
- H αδυναμία του Ομίλου να διατηρήσει στη χρήση 2020 σημαντικές συνεργασίες στον
κλάδο υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού και ειδικότερα ο αποκλεισμός Εταιριών του
Ομίλου στη συμμετοχή του σε Δημόσιους Διαγωνισμούς λόγω έλλειψης εγγυητικών
συμμετοχής και καλής εκτέλεσης
- Η παύση των εμπορικών συνεργασιών στον κλάδο της τεχνολογίας ως υποδιανομέας
γνωστών brands.
- Η παύση των εισαγωγών ηλεκτρικών ειδών λόγω αδυναμίας χρηματοδότησης.
- Η παύση των εξαγωγών προϊόντων τεχνολογίας στην Ευρωπαϊκή Αγορά
Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται τα σημαντικότερα οικονομικά στοιχεία σε επίπεδο Ομίλου
και Εταιρείας για την περίοδο 1.1.2021-30.09.2021 σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο.
ΟΜΙΛΟΣ
1.1- 30.9.2021

1.7- 30.9.2021

1.1- 30.9.2020

1.7- 30.9.2020

Πωλήσεις

10.030.922

3.458.912

16.602.387

2.591.475

Κέρδη προ φόρων
Κέρδη προ φόρων, τόκων και
αποσβέσεων

-1.787.276

-267.844

-6.521.343

-981.050

407.779

-7.763

-933.219

-540.772

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1.1- 30.9.2021
Πωλήσεις
Κέρδη προ φόρων
Κέρδη προ φόρων, τόκων και
αποσβέσεων

1.7- 30.9.2021

1.1- 30.9.2020

1.7- 30.9.2020

22.969,00

9.165,00

3.108.260,00

199.162,00

-1.370.529,00

-46.115,00

-6.369.241,00

-593.823,00

-21.855,02

-11.851,02

-1.653.656,64

-352.918,64

Δεν υπήρξαν σημαντικές μεταβολές στην δανειακή θέση του Ομίλου και της Εταιρείας κατά το γ
τρίμηνο. Το σύνολο δανειακών υποχρεώσεων του Ομιλου και της Εταιρείας κατά την 30.9.2021
ανέρχεται σε € 44,70εκ (30.6.2021 € 44,64 εκ.) και € 36,29εκ (30.6.2021 € 36,27εκ) αντίστοιχα.
Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου και της Εταιρείας την 30.9.2021 είναι αρνητικά κατά € 61,7εκ και €
47,9εκ αντίστοιχα.
Το κεφάλαιο κίνησης του Ομίλου και της Εταιρείας την 30.9.2021 είναι αρνητικό κατά € 64,87εκ.
και € 55,5εκ αντίστοιχα.
Δεν υπήρξαν άλλες σημαντικές μεταβολές στο γ τρίμηνο 2021.

Το βασικό πλάνο δράσης που σχεδίασε η Διοίκηση του Ομίλου και υλοποιείται συνοψίζεται ως
εξής:

1.Για τη μείωση των περαιτέρω λειτουργικών ζημιών, αποφασίστηκε η μείωση του προσωπικού
του κλάδου υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού μετά τον αποκλεισμό των εταιριών του Ομίλου
στη συμμετοχή του σε Δημόσιους Διαγωνισμούς λόγω έλλειψης εγγυητικών συμμετοχής και
καλής εκτέλεσης. Ειδικότερα
2.Επαφές με βασικούς πιστωτές του Ομίλου και κυρίως με τους εκπροσώπους των
συνεργαζόμενων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας
αναχρηματοδότησης ή αναδιάρθρωσης των τραπεζών δανειακών υποχρεώσεων. Στο πλαίσιο
της προσπάθειας αυτής, ο Όμιλος συνεχίζει την διαδικασία αποεπένδυσης σε ζημιογόνες
δραστηριότητες και εκποίησης περιουσιακών στοιχείων του, μεταξύ αυτών και κατεχόμενων
επιχειρηματικών μονάδων του.
3. Την επιτυχή αναδιάρθρωση των χρεών του Ομίλου και η απόκτηση του απαραίτητου
κεφαλαίου

κίνησης θα σήμαινε και έναρξη της προσπάθειας επανεκκίνησης των

δραστηριοτήτων του Ομίλου

με αιχμή

την περαιτέρω ανάπτυξη της διαδικτυακής

δραστηριότητας των εταιριών του Ομίλου στο χώρο του εμπορίου με τα νέα δεδομένα που
έχουν διαμορφωθεί και την επανεκκίνηση των εξαγωγών στην Ευρωπαϊκή αγορά προϊόντων
τεχνολογίας.
Η Εταιρεία βρίσκεται ακόμα σε διαπραγματεύσεις με την ALPHA BANK και την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
για την ρύθμιση του δανεισμού της χωρίς καμιά ουσιαστική εξέλιξη μέχρι σήμερα.
Πρέπει να τονιστεί ότι εάν δεν υπάρξει δυνατότητα χρηματοδότησης, ως Κεφάλαιο
Κίνησης, δεν είναι εφικτή η αναστροφή της πορείας των οικονομικών μεγεθών.
Τέλος για τον Όμιλο, ανεξάρτητα από την μελλοντική εξέλιξη της πανδημίας, με δεδομένη
την χρηματοοικονομική κατάσταση που έχει διαμορφωθεί μέχρι σήμερα, είναι επιτακτική η
ανάγκη επίτευξης συμφωνίας αναχρηματοδότησης ή αναδιάρθρωσης των τραπεζικών
δανειακών υποχρεώσεων .

