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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Διεύθυνση διαδυκτίου: http://www.mermeren.com
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο
των εννιαμήνων οικονομικών καταστάσεων: 27/10/2011

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/09/2011 31/12/2010
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 13.275.732 12.818.194
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 321.887 185.952
Αποθέματα 5.798.697 3.976.254
Απαιτήσεις από πελάτες 14.553.710 20.063.655
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 356.590 2.310.334
Άλλα βραχυπρόθεσμα χρηματοοικονομικά στοιχεία 109 321---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 34.306.725 39.354.710================= =================
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο 8.845.171 8.845.171
Λοιπά Στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 20.035.079 21.327.504---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) 28.880.250 30.172.675
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β) - ----------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α)+(β) 28.880.250 30.172.675
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 2.195.527 3.532.029
Βραχυπρόθεσμες δανειακές Υποχρεώσεις 1.841.577 2.789.130
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.389.371 2.860.876---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 5.426.475 9.182.035---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 34.306.725 39.354.710================= =================

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ
30/09/2011 30/09/2010

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου/χρήσης
(01.01.2011 και 01.01.2010) 30.172.675 23.798.877
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
(συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες) 5.217.068 6.860.645
Διανεμηθέντα μερίσματα -6.509.493 -2.655.920
Διόρθωση φόρου εισοδήματος προηγούμενης χρήσης - ----------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου(30.09.2011 και 30.09.2010) 28.880.250 28.003.602================= =================

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Έχουν τηρηθεί οι ίδιες λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των οικονομικών κατάστασεων της

χρήσης 2009.
2. Από την οριστικοποίηση του φόρου εισοδήματος της χρήσης 2009 εντός της τρέχουσας περιόδου, προέκυψε σε

σχέση με την αρχική εκτίμηση της εταιρείας διαφορά € 357. Η διόρθωση του παραπάνω λογιστικού λάθος
επιβάλει την εφαρμογή της § 43 του ΔΛΠ 8 “Λογιστικές πολιτικές, μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων και
λάθη” και την αναμόρφωση των «Ιδίων Κεφαλαίων» της συγκριτικής περιόδου.

3. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρείας αναφέρονται στη σημείωση 24 των ενδιάμεσων οικονομικών
καταστάσεων.

4. Δεν συνέτρεξε περίπτωση αλλαγής της διάρκειας η της λήξης της οικονομικής χρήσης της εταιρείας
5. Δεν συνέτρεξε στη περίοδο περίπτωση εξαγοράς ή συγχώνευσης άλης εταιρείας ή κλάδου, απόσχιση κλάδου,

αναδιάρθωση ή διακοπή εκμετάλευσης.
6. Υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των περιουσιακών στοιχείων της, αναφέρονται στη σημ.24 των ενδιάμεσων

οικονομικών καταστάσεων.
7. Υπάρχουν επίδικες η υπό διαιτησία δικαστικών οργάνων διαφορές οι οποίες αναφέρονται στη σημ.24 των

ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων.
8. Οι απασχολούμενοι στην εταιρεία κατά την 30 Σεπτεμβρίου 2011 είναι 399 άτομα. Στο τέλος της αντίστοιχης

περιόδου της προηγούμενης χρήσης ήταν 385 άτομα.
9. Οι κατωτέρω συναλλαγές αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του ΔΛΠ 24:

Σε χιλιάδες € 30/09/2011 30/09/2010
α) Έσοδα 8.885.664 14.077.379
β) Έξοδα 489.277 449.611
γ) Απαιτήσεις 5.288.680 8.667.619
δ) Μετρητά 650 1.311
ε) Υποχρεώσεις 200.000 -
στ) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 272.657 239.219

MERMEREN KOMBINAT AD PRILEP
Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2011 έως 30η Σεπτεμβρίου 2011

(Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.4.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις , στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας MERMEREN KOMBINAT ad Prilep.
Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη , πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στην διεύθυνση του διαδυκτίου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς
και η έκθεση επισκόπισης του ορκωτού ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ
01/01/2011 01/01/2010

Λειτουργικές δραστηριότητες 30/09/2011 30/09/2010
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) 5.405.104 6.995.001
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις 687.141 836.696
Συναλλαγματικές διαφορές -41.931 19.635
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας 36.050 7.471
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 140.241 550.825
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων -1.823.883 -705.162
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 5.488.981 -4.565.858
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) -1.414.223 2.946.382
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -253.121 -378.895
Καταβεβλημένοι φόροι -760.113 -401.166---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 7.464.246 5.304.929================= =================
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων -1.280.915 -462.484
Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων
Τόκοι εισπραχθέντες 4.480 12.521---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -1.276.435 -449.963================= =================
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια -2.284.055 -1.364.818
Εξοφλήσεις δανείων
Μερίσματα πληρωθέντα -5.857.500 -2.394.428---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) -8.141.555 -3.759.246================= =================
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα
και ισοδύναμα περιόδου/χρήσης (α) + (β) + (γ) -1.953.744 1.095.720================= =================
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου/χρήσης 2.310.334 545.319================= =================
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου/χρήσης 356.590 1.641.039================= =================

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ
1/1-30/09/2011 1/1-30/09/2010 1/7-30/09/2011 1/7-30/09/2010

Κύκλος εργασιών 10.537.162 14.623.594 3.981.942 4.852.035
Μικτά κέρδη / (ζημιές) 7.021.832 10.171.524 2.506.578 3.480.234
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών
και επενδυτικών αποτελεσμάτων 5.545.345 7.373.896 1.942.027 2.180.337
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων 5.405.104 6.995.001 1.938.018 2.306.369
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α) 5.217.068 6.860.645 1.863.720 2.259.967
- Ιδιοκτήτες μητρικής 0 0 0 0

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) 0 0 0 0
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους(Α)+(Β) 5.217.068 6.860.645 1.863.720 2.259.967
- Ιδιοκτήτες μητρικής 0 0 0 0

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή
– βασικά (σε €) 1,1131 1,4638 0,3976 0,4822
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 6.232.486 8.210.592 2.175.459 2.736.357

Prilep (Fyrom) 27/10/2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

JACOBSON MARK RICHARD

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

POPOSKI GORAN PETRUSEVA JASNA


