ΝΤΟΠΛΕΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 45269/55/Β/00/02 ΕΔΡΑ: ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ ΚΙΛΚΙΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1η Ιανουαρίου 2017 μέχρι και 30η Ιουνίου 2017
(δημοσιευόμενα βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας της Εναλλακτικής Αγοράς, άρθρο 15 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα AΛΠ)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΝΤΟΠΛΕΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους
επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.

Αρμόδια Υπηρεσία:

:

Υπουργείο Ανάπτυξης, Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών & Πίστεως

Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας

:

www.doppler.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

:

Σταυρόπουλος Σταύρος - Πρόεδρος του Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος,

( Ποσά εκφρασμένα σε € )
Ο ΟΜΙΛΟΣ

Βαγγελάτος Ιωάννης - Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.,
Παπαδόπουλος Ιωάννης - Μέλος του Δ.Σ.

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου

Ανθούλα Σταυροπούλου - Μέλος του Δ.Σ.

(01.01.2017 και 01.01.2016 αντίστοιχα)

Αικατερίνη Καλφοπούλου - Μέλος του Δ.Σ.

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/6/2017

30/6/2016

30/6/2017

30/6/2016

2.462.231,53

2.601.885,06

2.778.939,81

3.056.661,63

(158.375,10)

(27.933,15)

(164.138,61)

(133.675,59)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου

οικονομικών καταστάσεων

:

28-Σεπ-2017

Ελεγκτική εταιρεία:

:

PKF Ευρωελεγκτική ΑΕ ΑΕ (A.M. ΣΟΕΛ 132)

(30.06.2017 και 30.06.2016 αντίστοιχα)

Τύπος έκθεσης επισκόπησης:

:

Δεν απαιτείται

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

2.303.856,44

2.922.986,04

( Ποσά εκφρασμένα σε € )
Ο ΟΜΙΛΟΣ

30/6/2017

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία

2.614.801,20

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

( Ποσά εκφρασμένα σε € )
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

2.573.951,91

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2016

30/6/2017

Ο ΟΜΙΛΟΣ

31/12/2016

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/6/2017

30/6/2016

30/6/2017

30/6/2016

Κύκλος Εργασιών

6.957.602,24

7.157.804,66

6.930.125,68

6.993.483,36

Μικτά Κέρδη

1.406.995,90

1.794.079,28

1.395.428,56

1.634.644,64

563.584,95

4.529.740,24

4.932.023,00

4.529.045,05

4.931.327,81

368.946,54

180.675,00

368.946,54

180.675,00

54.835,39

77.731,02

54.835,35

77.730,97

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

1.583.632,11

1.631.947,90

1.822.470,29

1.875.016,08

αποτελεσμάτων

349.403,47

673.719,58

359.613,07

Αποθέματα

6.449.814,55

6.389.300,76

6.449.371,80

6.360.873,99

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων

(191.960,36)

37.751,82

(183.592,82)

(71.575,18)

12.641.722,86

12.373.839,14

12.513.250,14

12.403.034,15

Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους

(172.731,21)

(27.570,89)

(164.138,61)

(133.675,59)

(175.924,48)

(35.774,99)

(164.138,61)

(133.675,59)

Επενδύσεις σε ακίνητα
Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

481.861,78

289.767,89

412.848,97

194.222,10

26.110.553,47

25.875.284,70

26.150.768,13

26.022.880,10

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών

Κατανέμονται σε:
Ιδιοκτήτες Μητρικής
Δικαιώματα μειοψηφίας

3.193,27

8.204,09

0,00

0,00

0,00

0,00

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (β)

3.816.003,60

3.816.003,60

3.816.003,60

3.816.003,60

(1.538.346,80)

(1.376.778,42)

(1.201.202,41)

(1.037.063,79)

2.277.656,80

2.439.225,18

2.614.801,19

2.778.939,81

26.199,64

23.006,36

0,00

0,00

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)

2.303.856,44

2.462.231,54

2.614.801,19

2.778.939,81

- Ιδιοκτήτες Μητρικής

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

5.444.537,61

6.362.500,29

5.444.537,61

6.362.500,29

- Δικαιώματα μειοψηφίας

Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

1.177.282,62

1.253.178,92

1.177.282,62

1.253.178,92

Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

9.865.714,98

8.509.824,07

9.865.714,98

8.509.824,07

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

7.319.161,83

7.287.549,89

7.048.431,73

7.118.437,02

αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων

Σύνολο υποχρεώσεων (δ)

23.806.697,04

23.413.053,17

23.535.966,94

23.243.940,30

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)

26.110.553,47

25.875.284,70

26.150.768,13

26.022.880,10

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών Μητρικής (α)
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)

από φόρους (α) + (β)

30/6/2017

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/6/2016

30/6/2017

23.539,94
0,00

(199,25)

(27,00)

(47,08)

545.221,10
(4.230,00)
0,00
0,00

(202,64)

0,00

α) Έσοδα

0,00

1.700,00

0,00

0,00

0,00

β) Έξοδα

0,00

25.141,89

(295.000,00)

0,00

(295.000,00)

(62.317,64)

(58.950,85)

(62.317,64)

(58.950,85)

25.609,09

16.005,68

25.609,09

16.005,68

550.278,32

589.347,58

561.005,91

479.212,94

(1.851.338,34)

(88.497,81)

(1.828.677,36)

73.529,94

449.189,75

72.000,00

447.659,81

(269.131,09)

1.977.448,80

(70.005,29)

2.322.795,63

(39.187,74)

(17.004,68)

(39.187,74)

(17.004,68)

545.221,10

636.069,99

543.178,89

635.207,21

0,00

0,00

0,00

0,00

(Μείον):

(244.104,67)

671.235,23

(218.079,81)

779.657,50

171.641,72

21.921,26

21.921,26

ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης

72.637,47

72.637,47

στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης

58.801,00

3.600,00

ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης

19.965,35

19.965,35

λειτουργίας της. Η Διοίκηση καθώς και οι νομικοί σύμβουλοι του Ομίλου εκτιμούν ότι δεν υπάρχουν σημαντικές επίδικες υποθέσεις που
να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση, στην χρηματοοικονομική θέση ή στα αποτελέσματα της λειτουργίας της Εταιρίας και
του Ομίλου.
7. Επί των παγίων στοιχείων της Εταιρείας έχουν εγγραφεί υποθήκες και προσημειώσεις ύψους € 11.218.773,87 για εξασφάλιση τραπεζικών δανείων.
8. Την 27.09.2017 από πυρκαγιά στην εξωτερική αποθήκη του εργοστασίου προκλήθηκε ολοσχερής καταστροφή των φυλασσομένων
κατάστασης πυρκαγιάς και δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός εργαζομένου. Επίσης, οι κτιριακές εγκαταστάσεις της παραγωγής
και των γραφείων της εταιρείας, καθώς και ο μηχανολογικός εξοπλισμός δεν επλήγησαν σχεδόν καθόλου από την πυρκαγιά.
Το ύψος της ζημίας δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί αλλά η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο υπερκαλύπτει το σύνολο
της προκληθείσας ζημίας. Ήδη, μαζί με τους εργαζόμενους και τους συνεργάτες της εταιρείας έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες για την άμεση και

(1.248,55)

(5.929,67)

(1.248,55)

(5.929,67)

Αγορά συμμετοχών σε θυγατρικές & λοιπές επιχειρήσεις

0,00

0,00

0,00

Αγορές άυλων περιουσιακών στοιχείων

0,00

0,00

0,00

0,00

199,25

202,64

27,00

47,08

0,00

0,00

0,00

(1.049,30)

-5.727,03

(1.221,55)

(133.500,00)

ομαλή λειτουργία του εργοστασίου και είναι σε επικοινωνία με τους προμηθευτές και τους πελάτες της για την εξασφάλιση της επάρκειας των
απαιτούμενων ποσοτήτων πρώτων υλών και την έγκαιρη παραγωγή και διάθεσή των προϊόντων.

Πολύκαστρο, 28 Σεπτεμβρίου 2017

0,00
-139.382,59

Ταμιακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Εξοφλήσεις μακροπρόθεσμων δανείων

9.500,00

δ) Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη

αποθεμάτων και των εγκαταστάσεων της αποθήκης αυτής. Η διοίκηση της εταιρείας κινητοποιήθηκε άμεσα για την αντιμετώπιση της έκτακτης

Ταμιακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από αναληφθέντα μακροπρόθεσμα δάνεια

γ) Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη

6. Η Εταιρεία εμπλέκεται (υπό την ιδιότητα του εναγόμενου και του ενάγοντος) σε διάφορες δικαστικές υποθέσεις στα πλαίσια της κανονικής
(60.513,79)

(αύξηση) / μείωση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων

Καθαρή μεταβολή βραχυπρόθεσμων δανείων

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και
Δ/νων Σύμβουλος

1.024.524,81
0,00
(586.596,58)

(2.166.068,89)
0,00
1.946.802,78

1.024.524,81
0,00
(586.596,58)

1.946.802,78

(219.266,11)

437.928,23

(219.266,11)

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

192.774,26

446.242,09

218.626,87

421.008,80

Σταύρος Λ. Σταυρόπουλος

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου

289.767,89

138.463,53

194.222,10

113.215,56

ΑΔΤ ΑΒ 903576

0,00

0,00

412.848,97

534.224,36

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στη λήξη της περιόδου

481.861,78

(459,13)
584.246,49

Διευθυντής

0,00

437.928,23

(680,37)

Ο Οικονομικός
Το μέλος

(2.166.068,89)

Ταμιακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)

Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμιακά διαθέσιμα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

0,00

10.878,36

Καθαρές ταμιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

Ο ΟΜΙΛΟΣ

100,42

(110.215,99)

Εισπράξεις από επιχορηγήσεις επενδύσεων

Δ.Λ.Π. 24 προς αυτόν/αυτήν μέρη, είναι ως εξής:

635.207,21

159.662,10

Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα

Ομίλου και της Εταιρίας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου που έχουν προκύψει από συναλλαγές του/της με τα συνδεόμενα κατά την έννοια του

543.178,89

46.140,79

Αγορές ενσώματων παγίων στοιχείων

5. Ποσά εσόδων και εξόδων σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων του

636.069,99

(αύξηση) / μείωση πελατών και λοιπών απαιτήσεων

Καθαρές ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

758.207,27

2. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρίας και των εταιριών του Ομίλου παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 25.3 της εξαμηνιαίας

0,00

κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Φόροι εισοδήματος καταβεβλημένοι

535.450,83

(0,0126)

καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2016.

Πλέον / μειον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα

868.141,06

22.895,63

0,00

Πληρωμές για αποζημίωση προσωπικού

533.701,23

0,00

(0,02)

0,00

22.895,63

αύξηση / (μείωση) προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων

(0,0034)

23.539,94

Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων

(αύξηση) / μείωση αποθεμάτων

(0,02)

4. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της περιόδου: Ομίλου και Εταιρείας 193 και 192 αντίστοιχα (30.6.2016: 177 και 176 )

230.033,23

Προβλέψεις

(133.675,59)

0,00

230.033,23

215.259,77

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων

(164.138,61)

8.204,09

215.259,77

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων

Πλέον / μειον προσαρμογές για:

Χρησιμοποιημένες προβλέψεις

(36.137,25)

3.193,27

οικονομικής έκθεσης.
(183.592,82)

Μη πραγματοποιηθείσες συναλλαγματικές διαφορές

(161.568,37)

3. Στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις του α΄ εξαμήνου 2017, έχουν τηρηθεί οι ίδιες βασικές λογιστικές πολιτικές με τις ετήσιες οικονομικές

37.751,82

Αναλογία στα (κέρδη) / ζημίες συγγενών εταιριών

(133.675,59)

(71.575,18)

(191.960,36)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

(164.138,61)

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της 30.06.2017, παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 3 της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης.

30/6/2016

Ταμιακές Ροές Λειτουργικών Δραστηριοτήτων

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

(27.933,15)

1. Οι εταιρείες του Ομίλου με τις αντίστοιχες χώρες που εδρεύουν, τα ποσοτά συμμετοχής καθώς και η μέθοδος ενσωμάτωσης τους στις
Ο ΟΜΙΛΟΣ

(Κέρδη) / Ζημίες από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων

(158.375,10)

Κατανέμονται σε:

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

( Ποσά εκφρασμένα σε € )

Κέρδη / (ζημιές) περιόδου προ φόρων

(362,26)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Έμμεση Μέθοδος

14.356,11

Ανθούλα Σ. Σταυροπούλου
ΑΔΤ Υ 104081

Κων/νος Θ. Καραθόδωρος
ΑΔΤ ΑΜ250626
ΑΡ.ΑΔ.Ο.Ε.Ε. 26289 Α΄ΤΑΞΗΣ

