ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑ Α.Β.Ε.Σ.Ε.
ΑΡ.Μ.Α.Ε 52140/84/Β/02/05
Καλλιµασιά ∆ήµος Xίου, Ν. Χίου
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡHΣΗΣ
Από 1 Ιανουαρίου 2017 έως 30 Ιουνίου 2017
(∆ηµοσιευόµενα βάσει του κ.ν. 2190/20 άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις ενοποιηµένες και µη , κατά τα ∆ΠΧΑ)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µια γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της «ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιουδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη,
όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόµιµου ελεγκτή, όποτε αυτή απαιτείται.
∆ιεύθυνση διαδικτύου εταιρείας: www.mastihashop.com
Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των οικονοµικών καταστάσεων: 13 Σεπτεµβρίου 2017

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Ποσά εκφρασµένα σε €

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού
Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις
Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις
∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία
Αποθέµατα
Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Σύνολο Ενεργητικού

30/06/2017

31/12/2016

1.609.722

1.645.924

898.772

854.757

13.509

13.509

4.834

Λοιπά Αποθεµατικά
Κέρδη/(ζηµίες) εις νέον
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (α)
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Επιχορηγήσεις
Προβλέψεις

71.898
2.590.922

1.595.651

1.677.909

3.906.165

3.465.902

634.095

656.349

1.124.195

861.363

7.260.106
9.859.828

6.661.523
9.252.445

3.650.000
1.423.654

3.650.000
1.423.654

18.579
-791.614
4.300.619

18.579
-956.586
4.135.647

3.330
316.581
36.592
523.578
20.000

3.330
249.198
36.592
542.368
20.000

900.081

851.488

4.258.707
225.666
174.755

3.917.170
225.666
122.474

4.659.128

4.265.310

Σύνολο Υποχρεώσεων (β)

5.559.209

5.116.798

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)

9.859.828

9.252.445

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ( Ποσά εκφρασµένα σε €)

Έµµεση Μέθοδος
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη (ζηµίες) προ φόρων
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
Επιχορηγήσεις
Προβλέψεις
Πιστωτικοί τόκοι
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
(Μείον):
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων και άϋλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εξοφλήσεις δανείων
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
περιόδου (α) + (β) + (γ)
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου

1/1-30/6/2016
5.126.649
1.312.994
245.552
229.927
163.248

Λοιπά συνολικά έσοδα/ (έξοδα) µετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α) + (Β)

0
164.972

0
163.248

Κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε € )
Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων
και συνολικών αποσβέσεων

0,0226

0,0224

338.802

337.511

30/06/2017
4.135.647

30/06/2016
4.007.606

164.972
4.300.619
0
0
4.300.619

163.248
4.170.854
0
0
4.170.854

4.834

72.885
2.599.722

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό Κεφάλαιο
Υπέρ το άρτιο

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ Ποσά εκφρασµένα σε €
1/1-30/6/2017
4.958.445
1.232.187
246.843
232.355
164.972

Κύκλος εργασιών
Μικτά Κέρδη/ (ζηµίες)
Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων
Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων
Κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους (Α)

30/06/2017

30/06/2016

232.355

229.927

95.540
-18.790
0
-335
14.823

91.959
-18.721
4.937
-965
16.590

82.258
-418.009
393.818

202.638
-1.168.307
818.366

-14.823
366.838

-16.590
159.833

-104.340
335
-104.005

-113.125
965
-112.160

0

0

262.833
861.363
1.124.196

47.673
1.139.229
1.186.902

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ποσά εκφρασµένα σε €

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως (30/6/2017 και 30/6/2016 αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (συνεχιζόµενες και διακοπείσες
δραστηριότητες)
Αύξηση / (µείωση) µετοχικού κεφαλαίου
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30/6/2017 και 30/6/2016 αντίστοιχα)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :
1. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν σηµαντική
επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας.
2. Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2008-2010.
3. ∆εν υφίστανται εµπράγµατα βάρη επί των ακινήτων της εταιρείας.
4. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού της Εταιρείας ανερχόταν κατά την 30η Ιουνίου 2017 σε 46 άτοµα και κατά
την 30η Ιουνίου 2016 σε 45 άτοµα.
5. Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας χρήσεως και τα υπόλοιπα των
απαιτήσεων και υποχρεώσεων στη λήξη της τρέχουσας περιόδου που έχουν προκύψει από συναλλαγές µε τα συνδεµένα
µέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ∆ΛΠ 24, έχουν ως εξής:
1/1-30/6/2017

i). Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
ii). Αγορές αγαθών και υπηρεσιών

62.427
2.866.701

iii). Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη
iv) Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένα µέρη
v) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης
vi) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης
vii) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης

3.001
3.656.731
0
20.897
0

6. Η εταιρεία εµφανίζει συµµετοχή µόνο σε συγγενή εταιρεία και σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α. οι Οικονοµικές της Καταστάσεις είναι
αυτές στις οποίες οι συγγενείς εταιρείες λογιστικοποιούνται µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης και ως εκ τούτου η εταιρεία δεν
συνέταξε ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις.
7. Οι προβλέψεις της εταιρείας αναλύονται ως εξής:
30/6/2017
Προβλέψεις σχετικές µε επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές
0
Προβλέψεις σχετικές µε ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
20.000
Λοιπές προβλέψεις
443.521
Το κονδύλι των λοιπών προβλέψεων αφορά σε προβλέψεις σχετικές µε επισφαλείς πελάτες και αποζηµίωση
προσωπικού, λόγω εξόδου από την υπηρεσία.
8. ∆εν υπάρχουν σηµαντικά γεγονότα µεταγενέστερα της 30ης Ιουνίου 2017 τα οποία θα έπρεπε ή να κοινοποιηθούν
ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστάσεων.

Χίος, 13 Σεπτεµβρίου 2017
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆. ΑΓΚΑΣ
Α.Τ. ΑΒ 651187

ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΝ∆ΑΛΑΣ
Α.Τ. ΑΗ 933710

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΑ∆ΗΣ
Α.Τ. ΑΙ 412459
Αρ. Αδείας 15120- Α'. ΤΑΞΗΣ

ΕΛΠΙ∆Α Ι. ΚΡΟΜΜΥ∆Α
Α.Τ. ΑΖ 934961

30/6/2016
0
20.000
443.521

