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ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇÓ ÈÅÓÇÓ 
ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå Åõñþ

30/6/2017 31/12/2016

ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏ
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 8.175.703 8.978.072

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 1.765.045 1.789.827

Αποθέµατα 6.070.585 6.583.002

Απαιτήσεις από πελάτες 3.007.940 1.707.996

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 6.803.979 5.633.703
−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 25.823.252 24.692.600
============== ==============

ÉÄÉÁ ÊÅÖÁËÁÉÁ ÊÁÉ  ÕÐÏ×ÑÅÙÓÅÉÓ
Μετοχικό Κεφάλαιο 4.686.858 8.822.410

Λοιπά Στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 11.137.123 10.440.626

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών 

µητρικής (α) 15.823.981 19.263.036

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (β) - -

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α)+(β) 15.823.981 19.263.036
−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 5.982.599 2.966.433

Βραχυπρόθεσµες δανειακές Υποχρεώσεις 943.325 744.193

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 3.073.347 1.718.938

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 9.999.271 5.429.564
−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 25.823.252 24.692.600
============== ==============

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÌÅÔÁÂÏËÙÍ ÉÄÉÙÍ ÊÅÖÁËÁÉÙÍ 
ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå Åõñþ

30/6/2017 30/6/2016

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου/χρήσης

(01.01.2017 και 01.01.2016) 19.263.036 18.007.223

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 4.669.209 341.078

∆ιανεµηθέντα  µερίσµατα -8.108.264 -2.249.692
−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου                         

(30.06.2017 και 30.06.2016) 15.823.981 16.098.609
−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−

MERMEREN KOMBINAT AD PRILEP 
Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2017 έως 30η Ιουνίου 2017

(∆ηµοσιευόµενα βάσει του ν.2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά ∆ΛΠ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία 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 ανατρέ-

ξει στη διεύθυνση του διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÔÁÌÅÉÁÊÙÍ ÑÏÙÍ
ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå Åõñþ

1/1/2017 1/1/2016

Λειτουργικές δραστηριότητες 30/6/2017 30/6/2016

Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες) 5.278.229 455.561

Πλέον / µείον προσαρµογές για:

Αποσβέσεις 1.167.647 1.310.557

Συναλλαγµατικές διαφορές -12.975 -2.229

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) 

επενδυτικής δραστηριότητας -15.883 715

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 99.572 62.143

Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου

κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 511.696 -839.233

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -1.299.897 -182.571

Μείωση / (αύξηση) υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 1.002.930 -263.902

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 0 0

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -95.883 -63.602

Καταβεβληµένοι φόροι -193.415 -199.460

∑ύνολο εισροών / (εκροών) 

από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 6.442.021 277.979
−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−

Επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων -378.303 -544.194

Επενδύσεις σε κρατικά οµόλογα 0 0

Εισπραξεις από την πώληση παγίων

περιουσιακών στοιχείων 16.929

Τόκοι εισπραχθέντες 2.217 105

∑ύνολο εισροών / (εκροών) 

από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -359.157 -544.089
−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 3.215.298 -228.706

Μερίσµατα πληρωθέντα -8.058.527 -260.488

∑ύνολο εισροών / (εκροών) 

από χρη�ατοδοτικές δραστηριότητες (γ) -4.843.229 -489.194
−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα 

και ισοδύναµα περιόδου/χρήσης (α) + (β) + (γ) 1.239.635 -755.304
−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

έναρξης περιόδου/χρήσης 5.564.344 3.276.340
−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

λήξης περιόδου/χρήσης 6.803.979 2.521.036
−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ

1/1-30/06/2017 1/1-30/06/2016 1/4-30/06/2017 1/4-30/06/2016

Κύκλος εργασιών 12.292.379 5.531.291 7.182.114 2.715.115

Μικτά κέρδη 7.001.389 1.963.303 4.492.526 1.431.891

Κέρδη / ζηµιά προ φόρων, 

χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων 5.450.025 541.686 3.707.799 683.112

Κέρδη / ζηµίες προ φόρων 5.278.229 455.561 3.587.155 633.596

Κέρδη / ζηµίες µετά από φόρους 4.719.578 363.285 3.231.433 541.320

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 4.669.209 341.078 3.250.679 519.113

αποδιδόµενα στους µετόχους τής εταιρείας 4.719.578 363.285 3.231.433 541.320

Κέρδη / ζηµία µετά από φόρους (Α)

Κέρδη / ζηµία µετά από φόρους ανά µετοχή-βασικά (σε €) 1,01 0,08 0,69 0,12

Κέρδη / ζηµία προ φόρων, χρηµατοδοτικών

και επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων 6.617.671 1.852.243 4.280.318 1.323.139

ÐÑÏÓÈÅÔÁ ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÉ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ

1. Έχουν τηρηθεί οι ίδιες λογιστικές αρχές που χρησιµοποιήθηκαν για τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 2016.

2. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρείας αναφέρονται στη σηµείωση 28 των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων.

3. ∆ε συνέτρεξε περίπτωση αλλαγής της διάρκειας ή της λήξης της οικονοµικής χρήσης της εταιρείας.

4. ∆ε συνέτρεξε στην περίοδο περίπτωση εξαγοράς ή συγχώνευσης άλλης εταιρείας ή κλάδου, απόσχιση κλάδου, αναδιάρθρωση ή διακοπή εκµετάλλευσης.

5. Υπάρχουν εµπράγµατα βάρη επί των περιουσιακών στοιχείων της, τα οποία ανφέρονται στη σηµ. 28 των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων.

6. Υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία δικαστικών οργάνων διαφορές οι οποίες αναφέρονται στη σηµ. 28 των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων.

7. Οι απασχολούµενοι στην εταιρεία κατά την 30 Ιουνίου 2017 είναι 382 άτοµα. Στο τέλος της αντίστοιχης περιόδου της προηγούµενης χρήσης ήταν 386 άτοµα.

8. Οι κατωτέρω συναλλαγές αφορούν συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24:

Σε χιλιάδες € 30/6/2017 30/6/2016

α) Έσοδα 0 0

β) Έξοδα 42.099 0

γ) Απαιτήσεις 0 65.102

δ) Υποχρεώσεις 920 0

ε) Μετρητά 0 6.625

στ) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης 162.290 186.636

Prilep (ΠΓ∆Μ) 10/08/2017
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