ΝΣΟΠΛΔΡ ΑΝΩΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ
ΑΡ.Μ.Α.Δ. 45269/55/Β/00/02 ΔΓΡΑ: ΠΟΛΤΚΑΣΡΟ ΚΙΛΚΙ
ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΣΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ από 1η Ιανοςαπίος 2013 μέσπι και 30η Ιοςνίος 2013
(δημοζιεςόμενα βάζει ηος Κανονιζμού Λειηοςπγίαρ ηηρ Δναλλακηικήρ Αγοπάρ, άπθπο 15 για επισειπήζειρ πος ζςνηάζζοςν ενδιάμεζερ οικονομικέρ καηαζηάζειρ, ενοποιημένερ και μη, καηά ηα AΛΠ)
Σα παξαθάηω ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο, πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηνρεύνπλ ζε κία γεληθή ελεκέξωζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ΝΣΟΠΛΕΡ ΑΝΩΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ. πληζηνύκε επνκέλωο ζηνλ αλαγλώζηε, πξηλ πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε είδνπο
επελδπηηθή επηινγή ή άιιε ζπλαιιαγή κε ηελ εηαηξία, λα αλαηξέμεη ζηε δηεύζπλζε δηαδηθηύνπ ηεο εηαηξίαο, όπνπ αλαξηώληαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαζώο θαη ε έθζεζε επηζθόπεζεο ηνπ νξθωηνύ ειεγθηή ινγηζηή όπνηε απηή απαηηείηαη.

Απμόδια Τπηπεζία:

:

Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, Γηεύζπλζε Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ & Πίζηεσο

Γηεύζπλζε δηαδηθηύνπ Δηαηξείαο

:

www.doppler.gr

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΠΔΡΙΟΓΟΤ

ύλζεζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ

:

ηαπξόπνπινο ηαύξνο - Πξόεδξνο ηνπ Γ.. θαη Γ/λσλ ύκβνπινο,

( Πνζά εθθξαζκέλα ζε € )
Ο ΟΜΙΛΟ

Βαγγειάηνο Ησάλλεο - Αληηπξόεδξνο ηνπ Γ..,

30/6/2013

Παπαδόπνπινο Ησάλλεο - Μέινο ηνπ Γ..

ύνολο ιδίων κεθαλαίων έναπξηρ πεπιόδος

Αλζνύια ηαπξνπνύινπ - Μέινο ηνπ Γ..

(01.01.2013 και 01.01.2012 ανηίζηοισα)

Κόληνο Νηθόιανο - Μέινο ηνπ Γ..

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο

Ζκεξνκελία έγθξηζεο από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ησλ

4.179.555,68
(45.247,94)

Η ΔΣΑΙΡΔΙΑ
30/6/2012

30/6/2013

5.641.992,47

4.288.155,83

(1.147.360,05)

(34.936,80)

30/6/2012

5.713.390,08
(1.139.417,84)

ύνολο ιδίων κεθαλαίων λήξηρ πεπιόδος

νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ

:

27-Απγ-2013

Διεγθηηθή εηαηξεία:

:

PKF Δπξσειεγθηηθή ΑΔ ΑΔ (A.M. ΟΔΛ 132)

(30.06.2012 και 30.06.2011 ανηίζηοισα)

Σύπνο έθζεζεο επηζθόπεζεο:

:

Γελ απαηηείηαη

4.134.307,74

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ
Η ΔΣΑΙΡΔΙΑ

Ο ΟΜΙΛΟ

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ

30/6/2013

31/12/2012

30/6/2013

31/12/2012

Ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία

6.376.074,72

6.529.010,49

6.374.475,16

6.529.010,49

224.561,08

194.068,70

224.561,08

194.068,70

2.784.208,49

3.419.361,26

2.829.056,87

3.459.254,97

Κέξδε / (δεκίεο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ
απνηειεζκάησλ

Απνζέκαηα
Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο
Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα
ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ

4.312.165,06

4.901.186,21

4.312.165,06

4.901.186,21

15.258.739,80

15.013.897,39

15.315.548,96

15.078.927,73

840.310,76

1.694.818,34

835.778,93

1.690.426,57

29.796.059,91

31.752.342,39

29.891.586,06

31.852.874,67

30/6/2012

30/6/2013

30/6/2012

Κύθινο Δξγαζηώλ

8.090.398,22

6.034.453,95

8.090.398,22

6.031.345,94

Μηθηά Κέξδε

1.554.260,63

590.089,68

1.554.260,63

587.877,50

393.033,21

Κέξδε / (δεκίεο) πξν θόξσλ
Κέξδε / (δεκίεο) κεηά από θόξνπο

Λνηπά ζηνηρεία ηδίσλ θεθαιαίσλ
ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ ηδηνθηεηώλ Μεηξηθήο (α)

3.816.003,60

3.816.003,60

3.816.003,60

317.039,70

364.092,98

437.214,96

472.152,23

4.133.043,30

4.180.096,58

4.253.218,56

4.288.155,83

0,00

0,00

Γηθαηώκαηα Μεηνςεθίαο (β)

(349,29)

(540,88)

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ (γ) = (α) + (β)

4.132.694,01

4.179.555,70

4.253.218,56

4.288.155,83

Μαθξνπξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο

7.783.990,07

8.979.371,92

7.783.990,07

8.979.371,92

Πξνβιέςεηο / Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

1.973.380,77

2.043.667,15

1.973.380,77

2.043.667,15

Βξαρππξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο

8.293.152,54

8.166.057,50

8.293.152,54

8.166.057,50

Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

7.612.842,52

8.383.690,12

7.587.844,12

8.375.622,27

ύλνιν ππνρξεώζεσλ (δ)

25.663.365,90

27.572.786,69

25.638.367,50

27.564.718,84

ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (γ) + (δ)

29.796.059,91

31.752.342,39

29.891.586,06

31.852.874,67

Κέξδε / (δεκίεο) κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή - βαζηθά (ζε €)

30/6/2013

Η ΔΣΑΙΡΔΙΑ

30/6/2012

30/6/2013

Πηζησηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έζνδα
Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα
Αλαινγία ζηα (θέξδε) / δεκίεο ζπγγελώλ εηαηξηώλ

απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ

(1.406.575,97)

(333.509,82)

(1.398.605,05)

291.602,65

258.275,98

291.602,65

21.879,12

19.065,23

21.879,12

19.065,23

0,00

0,00

0,00

0,00

(6.074,56)
739.689,44
3.411,00

(1.249,51)
880.425,98

(6.160,41)

(1.248,49)

(308,97)

0,00

0,00

α) Έζνδα

0,00

0,00

γ) Απαηηήζεηο από ζπλδεδεκέλα κέξε

(74.591,86)

(79.484,04)

(74.591,86)

(79.484,04)

14.524,37

15.324,22

14.524,37

15.324,22

613.237,10

(280.882,60)

619.769,04

(273.764,41)

Πιένλ / κεηνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ

595.130,03

(296.875,74)

(0,1075)

605.244,67

(289.088,63)

0,00
98.349,52

δ) Τπνρξεώζεηο πξνο ζπλδεδεκέλα κέξε

1.941,59

ε) πλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ θαη κειώλ ηεο Γηνίθεζεο

152.721,64

ζη) Απαηηήζεηο από δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο Γηνίθεζεο

2.001,86

δ) Τπνρξεώζεηο πξνο ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο Γηνίθεζεο

θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο:

14.729,79

6. Οη πξνβιέςεηο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο ηελ 30.06.2013 αθνξνύλ πξόβιεςε γηα επίδηθεο δηαθνξέο, όπσο αλαιύεηαη ζηε ζεκείσζε 19 ηεο
εμακεληαίαο νηθνλνκηθήο έθζεζεο.

589.021,15

38.124,84

589.021,15

38.124,84

(244.842,41)

(896.265,39)

(236.621,23)

(948.145,21)

7. Ζ Δηαηξεία εκπιέθεηαη (ππό ηελ ηδηόηεηα ηνπ ελαγόκελνπ θαη ηνπ ελάγνληνο) ζε δηάθνξεο δηθαζηηθέο ππνζέζεηο ζηα πιαίζηα ηεο θαλνληθήο

330.433,81

ιεηηνπξγίαο ηεο. Ζ Γηνίθεζε θαζώο θαη νη λνκηθνί ζύκβνπινη ηνπ Οκίινπ εθηηκνύλ όηη δελ ππάξρνπλ (πέξαλ απηήο πνπ αλαθέξεηαη ζηε

928.771,12
(794.567,05)
(10.218,89)

330.433,81
2.338.782,56
(4.716,67)

928.771,12
(811.497,61)
(10.218,89)

2.379.861,26
(4.716,67)

ζεκείσζε 19) ζεκαληηθέο επίδηθεο ππνζέζεηο πνπ λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ζηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε
ή ζηα απνηειέζκαηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξίαο ή ηνπ Οκίινπ.
8. Δπί ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ηεο Δηαηξείαο έρνπλ εγγξαθεί ππνζήθεο θαη πξνζεκεηώζεηο ύςνπο € 11.268.773,84, ελώ αμηόγξαθα ζπλνιηθνύ

(Μείνλ):
739.689,44

880.425,98

739.351,66

879.581,07

0,00

0,00

0,00

0,00

341.711,58

645.050,58

339.871,92

642.212,55

Αγνξέο ελζώκαησλ παγίσλ ζηνηρείσλ

(103.740,66)

(35.512,92)

(103.740,66)

(35.512,92)

Πώιεζε ελζώκαησλ πάγησλ ζηνηρείσλ

13.124,65

Αγνξέο άπισλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ

(52.371,50)

Σόθνη θαη ζπλαθή έζνδα εηζπξαρζέληα

6.074,56

Καθαπέρ ηαμιακέρ ποέρ από λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ (α)

0,00

(0,0033)

0,00

0,00

Φόξνη εηζνδήκαηνο θαηαβεβιεκέλνη

(0,1083)

Ο ΟΜΗΛΟ & Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

879.581,07

0,00

Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα

(0,0043)

Γ.Λ.Π. 24 πξνο απηόλ/απηήλ κέξε, είλαη σο εμήο:

739.351,66

Καζαξέο δεκηέο από ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο κεηαηξνπήο

Πιεξσκέο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνύ

(1.139.417,84)

0,00

Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο ζηε ιήμε ηεο ηξέρνπζαο πεξηόδνπ πνπ έρνπλ πξνθύςεη από ζπλαιιαγέο ηνπ/ηεο κε ηα ζπλδεόκελα θαηά ηελ έλλνηα ηνπ

β) Έμνδα

αύμεζε / (κείσζε) πξνκεζεπηώλ θαη ινηπώλ ππνρξεώζεσλ

(34.936,80)

116,14

5. Πνζά εζόδσλ θαη εμόδσλ ζσξεπηηθά από ηελ έλαξμε ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηόδνπ θαη ηα ππόινηπα ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεώζεσλ ηνπ

0,00

(αύμεζε) / κείσζε καθξνπξόζεζκσλ απαηηήζεσλ

(1.147.504,90)

34,28

4. Αξηζκόο απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ ζην ηέινο ηεο πεξηόδνπ: Οκίινπ θαη Δηαηξείαο 183 (31.12.2012: 167)

0,00

(αύμεζε) / κείσζε πειαηώλ θαη ινηπώλ απαηηήζεσλ

(45.282,22)

θαηαζηάζεηο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2012.
258.220,55

317,81

(αύμεζε) / κείσζε απνζεκάησλ

(1.139.417,84)

3. ηηο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ α΄ εμακήλνπ 2013, έρνπλ ηεξεζεί νη ίδηεο βαζηθέο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο κε ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο

0,00

Πξνβιέςεηο

(34.936,80)

2. Οη αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο ηεο Δηαηξίαο θαη ησλ εηαηξηώλ ηνπ Οκίινπ παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ζηε ζεκείσζε 26.4 ηεο εμακεληαίαο

Με πξαγκαηνπνηεζείζεο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο
Απνζβέζεηο επηρνξεγήζεσλ

(1.147.388,76)

νηθνλνκηθήο έθζεζεο.
(343.820,96)

Πιένλ / κεηνλ πξνζαξκνγέο γηα:

Εεκίεο από πώιεζε ελζώκαησλ παγίσλ ζηνηρείσλ

(45.247,94)

ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 30.06.2013, παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ζηε ζεκείσζε 4 ηεο εμακεληαίαο νηθνλνκηθήο έθζεζεο.

30/6/2012

Σαμιακέρ Ροέρ Λειηοςπγικών Γπαζηηπιοηήηων

Απνζβέζεηο άπισλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ

(1.398.605,05)

1. Οι εηαιρείες ηοσ Ομίλοσ με ηις ανηίζηοιτες τώρες ποσ εδρεύοσν, ηα ποζοηά ζσμμεηοτής καθώς και η μέθοδος ενζωμάηωζης ηοσς ζηις
Ο ΟΜΙΛΟ

Απνζβέζεηο ελζώκαησλ παγίσλ ζηνηρείσλ

(520.272,47)

(333.509,82)

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ

( Πνζά εθθξαζκέλα ζε € )

Κέξδε / (δεκηέο) πεξηόδνπ πξν θόξσλ

399.681,43

(1.406.575,97)

Κέξδε / (δεκίεο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ

ΣΟΙΥΕΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΤ

Έκκεζε Μέζνδνο

(528.059,58)

(343.820,96)

Καηαλέκνληαη ζε:
Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο

3.816.003,60

Η ΔΣΑΙΡΔΙΑ

30/6/2013

Ηδηνθηήηεο Μεηξηθήο
ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ
Μεηνρηθό Κεθάιαην

4.573.972,24

( Πνζά εθθξαζκέλα ζε € )
Ο ΟΜΙΛΟ

Λνηπά κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

4.253.219,03

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ

( Πνζά εθθξαζκέλα ζε € )

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

4.494.632,42

πνζνύ € 393.273,89 έρνπλ δνζεί σο εγγύεζε ζε ηξάπεδεο.

Σαμιακέρ Ροέρ από επενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ

Δηζπξάμεηο από επηρνξεγήζεηο επελδύζεσλ
Καθαπέρ ηαμιακέρ ποέρ από επενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ (β)

10.594,35

0,00
(622,50)
1.249,51
0,00

13.124,65
(52.371,50)
6.160,41
10.594,35

Πολύκαζηπο, 27 Αςγούζηος 2013

0,00
(622,50)
1.248,49
0,00

(126.318,60)

(34.885,91)

(126.232,75)

(34.886,93)

(294.140,42)

(485.299,72)

(294.140,42)

(485.299,72)

Ο Ππόεδπορ ηος Γ.. και

Σο μέλορ

Γ/νων ύμβοςλορ

Ο Τπεύθςνορ

Ο Οικονομικόρ

Λογιζηηπίος

Γιεςθςνηήρ

Σαμιακέρ Ροέρ από σπημαηοδοηικέρ δπαζηηπιόηηηερ
Καζαξή κεηαβνιή βξαρππξόζεζκσλ δαλείσλ
Δηζπξάμεηο από αλαιεθζέληα καθξνπξόζεζκα δάλεηα
Δμνθιήζεηο καθξνπξόζεζκσλ δαλείσλ
Σαμιακέρ ποέρ από σπημαηοδοηικέρ δπαζηηπιόηηηερ (γ)
Καθαπή μείωζη ζηα ηαμιακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα (α) + (β) + (γ)
Σαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα ζηην απσή ηηρ πεπιόδος
πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο ζηα ηακηαθά δηαζέζηκα
Σαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα ζηη λήξη ηηρ πεπιόδος

0,00

0,00

0,00

0,00

(774.146,39)

(143.062,45)

(774.146,39)

(143.062,45)

(1.068.286,81)

(628.362,17)

(1.068.286,81)

(628.362,17)

(852.893,83)

(18.197,50)

(854.647,64)

(21.036,55)

1.694.818,34
(1.613,75)
840.310,76

1.282.464,62

1.690.426,57

1.269.406,29

835.778,93

1.248.369,74

(38,00)
1.264.229,12

0,00
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