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Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων : 31 Ιουλίου 2018

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής : Βασίλης Καπλάνης (Α.Μ ΣΟΕΛ 19321)

Ελεγκτική εταιρία : ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:  Γνώμη με επιφύλαξη

31.12.2017 31.12.2016 1.1-31.12.2017 1.1-31.12.2016

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 56.389,74 69.854,03 Κύκλος εργασιών 17.932.270,47 18.252.499,84

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 38.002,22 1.387,19 Μικτά Κέρδη / (ζημιές) 8.201.031,33 9.896.877,84

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 430.220,00 680.170,00

Αποθέματα 1.704.605,50 1.744.225,23 443.700,01 496.135,33

Απαιτήσεις από πελάτες 1.614.312,16 1.586.361,72 Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων 415.587,73 482.856,06

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 7.251.194,15 8.776.021,27 Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)             (1.293.273,27)                (876.260,73)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 11.094.723,77 12.858.019,44

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από Φόρους (Β)                    (8.873,36)                  (64.288,18)

Μετοχικό  κεφάλαιο 8.824.365,97 8.824.365,97 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από Φόρους (Α)+(Β)             (1.302.146,63)                (940.548,91)

Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης              (1.785.757,31)                 (483.610,68)

Σύνολο Καθαρής Θέσης (α) 7.038.608,66 8.340.755,29

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, 

επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 479.480,25 545.604,37

Προβλέψεις / Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 854.277,81 770.238,47

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 3.201.837,30 3.747.025,68

Σύνολο υποχρεώσεων (β) 4.056.115,11 4.517.264,15

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β) 11.094.723,77 12.858.019,44

01.01.2017

-31.12.2017

01.01.2016

-31.12.2016

Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσεως (1/1/2015 και 1/1/2014 αντίστοιχα) 8.340.755,29 9.281.304,20 1. Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας ενοποιήθηκαν στην εταιρία DANONE S.A, η οποία δραστηριοποιείται στην Γαλλία.

Κέρδη / (ζημίες) χρήσεως μετά από φόρους              (1.293.273,27)                 (876.260,73)

Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ' ευθείας στην καθαρή θέση                     (8.873,36)                   (64.288,18)

Μεταβολή Λοιπά Αποθεματικά                                 -                                   -   

Σύνολο καθαρής θέση λήξης χρήσεως (31/12/2015 και 31/12/2014 αντίστοιχα) 7.038.608,66 8.340.755,29

3. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στις 31/12/2017 ανερχόταν σε άτομα 72 (31/12/2016, 73).

4.   Ποσά πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας στη λήξη της 

01.01.2017

-31.12.2017

01.01.2016

-31.12.2016       τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 προς αυτήν μέρη, είναι ως εξής:

Λειτουργικές δραστηριότητες i)   Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών € 40.314,44 (2016, € 2.458,16 ).

Αποτελέσματα προ φόρων                  415.587,73                  482.856,05 ii)   Αγορές αγαθών και υπηρεσιών € 9.643.226,07 (2016, €  8.106.495,62 ).

Πλέον / μείον προσαρμογές για: iii)  Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη € 4.994.254,24 (2016, € 6.828.995,68 ).

Αποσβέσεις                    35.780,24                    49.469,04 iv) Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη € 1.118.441,50 (2016, € 538.596,69 ).

Προβλέψεις                   (38.553,35)                  312.800,00 v) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης € 342.919,06 (2016, € 319.553,17 ).

Αποτελέσματα (Έσοδα, έξοδα, κέρδη, ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας                          (40,97)                     (1.446,13) Δεν υφίστανται απαιτήσεις και υποχρεώσεις των διευθυντικών στελεχών και των μελών της διοίκησης με την εταιρία.

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα                    28.153,25                    13.602,94 

Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου

κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες: 

Mείωση / (αύξηση) αποθεμάτων                    39.619,73                  183.758,22 

Mείωση / (αύξηση)  απαιτήσεων               1.339.064,98                 (198.316,59)

(Μείωση) / Αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)               1.069.869,59              (1.102.211,73)

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα                   (28.153,25)                   (13.602,94)

Καταβεβλημένοι φόροι              (2.960.249,64)                 (409.724,25)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)                   (98.921,69)                 (682.815,39)

Επενδυτικές δραστηριότητες 

Αγορές ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων                   (58.931,00)                   (23.265,39)

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων                             0,02                      1.535,44 

Τόκοι εισπραχθέντες                           40,97                         323,67 

Εισπράξεις από πωλήσεις ομολόγων                                 -                                   -    

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)                   (58.890,01)                   (21.406,28)

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

χρήσης (α) + (β)                 (157.811,70)                 (704.221,67)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 1.829.599,97  2.533.821,63  

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης               1.671.788,27 1.829.599,97  

Kηφισιά, 31 Ιουλίου 2018

Η

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟ ΜΕΛΟΣ Ο

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΦΛΩΡΑ Ι. ΤΗΝΙΑΚΟΥ ΣΥΜΕΩΝ Α.ΛΟΥΛΟΥΜΑΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Γ. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ

ΑΔΤ ΑΕ021906/2007 ΑΔΤ ΑΗ015646/2008 ΑΔΤ ΑΚ052500/2011

Α.Μ Αδείας Α'Τάξης 0018872

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ IΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε  €)

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες :

2.Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜEΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €) - έμμεση μέθοδος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ KATAΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε  €) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε  €)

NUMIL HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Αριθ. Μητρώου Ανωνύμων Εταιριών : 36695/01ΑΤ/Β/96/365/97- Αρ.ΓΕΜΗ : 2325201000-ΕΔΡΑ : Παράδρομος 17o χιλ.Εθνικής οδού Αθηνών - Λαμίας & Καλαμάτας 2, 14564 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου 2017 έως 31 Δεκεμβρίου 2017

(δημοσιευόμενα βάσει του κ ν.2190/20 άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της NUMIL HELLAS A.E . 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 ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

http://www.numil.gr/

