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ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇÓ ÈÅÓÇÓ 
ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå Åõñþ

31/12/2016 31/12/2015

ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 8.978.072 10.414.653

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 1.789.827 1.977.803

Αποθέματα 6.583.002 6.695.085

Απαιτήσεις από πελάτες 1.707.996 1.217.535

Προκαταβολή φόρου εισοδή,ατος 69.359

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 5.564.344 3.276.340

Άλλα βραχυπρόθεσμα χρηματοοικονομικά στοιχεία 0 0−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 24.692.600 23.581.416============== ==============

ÉÄÉÁ ÊÅÖÁËÁÉÁ ÊÁÉ  ÕÐÏ×ÑÅÙÓÅÉÓ
Μετοχικό Κεφάλαιο 8.822.410 8.845.171

Λοιπά Στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 10.440.626 9.162.052

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών 

μητρικής (α) 19.263.036 18.007.223

Δικαιώματα Μειοψηφίας (β) - -

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α)+(β) 19.263.036 18.007.223−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 2.966.433 1.045.037

Βραχυπρόθεσμες δανειακές Υποχρεώσεις 744.193 2.335.755

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.718.938 2.193.401

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 5.429.564 5.574.193−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 24.692.600 23.581.416============== ==============
ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÌÅÔÁÂÏËÙÍ ÉÄÉÙÍ ÊÅÖÁËÁÉÙÍ 

ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå Åõñþ

31/12/2016 31/12/2015

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης 

περιόδου/χρήσης 18.007.223 17.832.111

(01.01.2016 και 01.01.2015 

όπως αρχικά ανακοινώθηκε) 

Συναλλαγματικές διαφορές 38.971 -24.399

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 3.466.534 4.886.369

Διανεμηθέντα μερίσματα -2.249.692 -4.686.858−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου                         

(31.12.2016 και 31.12.2015) 19.263.036 18.007.223−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
ÐÑÏÓÈÅÔÁ ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÉ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ

1. Έχουν τηρηθεί οι ίδιες λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη
των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2015.

2. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρείας αναφέρονται στη σημείωση 25
των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

3. Δε συνέτρεξε περίπτωση αλλαγής της διάρκειας ή της λήξης της οικονομικής χρή-
σης της εταιρείας.

4. Δε συνέτρεξε στην περίοδο περίπτωση εξαγοράς ή συγχώνευσης άλλης εταιρεί-
ας ή κλάδου, απόσχιση κλάδου, αναδιάρθρωση ή διακοπή εκμετάλλευσης.

5. Υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των περιουσιακών στοιχείων της, τα οποία ανφέ-
ρονται στη σημ. 25 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

6. Υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία δικαστικών οργάνων διαφορές οι οποίες ανα-
φέρονται στη σημ. 25 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

7. Οι απασχολούμενοι στην εταιρεία κατά την 31 Δεκεμβρίου 2016 είναι 382 άτομα.
Στο τέλος της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης ήταν 351 άτομα.

8. Οι κατωτέρω συναλλαγές αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη κατά την
έννοια του ΔΛΠ 24
Óå ÷éëéÜäåò € 31/12/2016
α) Έσοδα 172.574
β) Έξοδα 837.520
γ) Απαιτήσεις -
δ) Υποχρεώσεις -
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και 

μελών της διοίκησης 379.858

MERMEREN KOMBINAT AD PRILEP 
Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2016 έως 31η Δεκεμβρίου 2016

(Δημοσιευόμενα βάσει του ν.2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά 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 εταιρείας MERMEREN KOMBINAT ad Prilep. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να 

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

Prilep (ΠΓΔΜ) 15/03/2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΛΦΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ JASNA AZHIEVSKA-PETRUSHEVA

C.F. 210 2725190

Óýíèåóç Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ:

Θεόδωρος Μάλφας Μη Εκτελεστικό Μέλος, Πρόεδρος του Δ.Σ

GrahamThomas Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ventseslav Avramov Μη Εκτελεστικό Μέλος

ΠερικλήςΝικολάου Εκτελεστικό Μέλος, Διευθύνων Σύμβουλος

Jasna Azhievska - Petrusheva Εκτελεστικό Μέλος

Γεώργιος Κολιαστάσης Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÓÕÍÏËÉÊÙÍ ÅÓÏÄÙÍ 
ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå Åõñþ

1/1-31/12/2016 1/1-31/12/2015

Κύκλος εργασιών 16.638.331 16.307.620

Μικτά κέρδη 7.546.810 8.892.948

Κέρδη προ φόρων, 

χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων 4.165.884 5.737.686

Κέρδη προ φόρων 3.946.602 5.485.460

Κέρδη μετά από φόρους 3.466.534 4.886.369

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 

στους μετόχους της εταιρείας 3.505.505 4.861.970

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε €) 0,74 1,04

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 6.774.377 8.360.070

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÔÁÌÅÉÁÊÙÍ ÑÏÙÍ
ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå Åõñþ

1/1/2016 1/1/2015

Λειτουργικές δραστηριότητες 31/12/2016 31/12/2015

Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) 3.946.602 5.485.460

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Αποσβέσεις 2.608.493 2.622.384

Συναλλαγματικές διαφορές 19.137 1.894

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) 

επενδυτικής δραστηριότητας 591.594 425.563

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 0 0

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές 

λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που 

σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων -272.279 -1.411.006

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -491.881 854.307

Μείωση / (αύξηση) υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 79.387 341.827

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

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -122.160 -195.614

Καταβεβλημένοι φόροι -1.098.636 0

Σύνολο εισροών / (εκροών) 

από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 5.260.257 8.124.815−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−

Επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων -1.057.184 -1.015.544

Εσοδα από πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων 0 16.039

Επενδύσεις σε κρατικά ομόλογα 0 0

Τόκοι εισπραχθέντες 4.432 6.221

Σύνολο εισροών / (εκροών) 

από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -1.052.752 -993.284−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια 4.963.033 460.190

Εξοφλήσεις δανείων -4.633.199 -2.159.570

Μερίσματα πληρωθέντα -2.299.335 -3.983.134

Σύνολο εισροών / (εκροών) 

από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) -1.969.501 -5.682.514−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά 

διαθέσιμα και ισοδύναμα 

περιόδου/χρήσης (α) + (β) + (γ) 2.238.004 1.449.017−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

έναρξης περιόδου/χρήσης 3.276.340 1.827.323−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

λήξης περιόδου/χρήσης 5.514.344 3.276.340−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−


