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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

30/6/18 31/12/17

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 8.562.053 8.589.773

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 1.632.767 1.793.342

Αποθέματα 4.846.677 5.366.938

Απαιτήσεις από πελάτες 2.991.264 4.315.460

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 15.564.718 5.999.684
-------------- --------------

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 33.597.479 26.065.197
============== ==============

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο 4.686.858 4.686.858

Λοιπά Στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 24.499.533 17.084.119

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) 29.186.391 21.770.977

Δικαιώματα Μειοψηφίας (β) - -

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α)+(β) 29.186.391 21.770.977
-------------- --------------

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 1.219.941 1.298.647

Βραχυπρόθεσμες δανειακές Υποχρεώσεις 118.094 41.587

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 3.073.053 2.953.986

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 4.411.088 4.294.220
-------------- --------------

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 33.597.479 26.065.197
============== ==============

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

30/6/18 30/6/17

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης 

περιόδου/χρήσης 21.770.977 19.263.036

(01.01.2018 και 01.01.2017)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 10.836.820 4.669.209

Διανεμηθέντα  μερίσματα -3.421.406 -8.108.264
-------------- --------------

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου

(30.06.2018 και 30.06.2017) 29.186.391 15.823.981
-------------- --------------

MERMEREN KOMBINAT AD PRILEP
Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2018 έως 30η Ιουνίου 2018

(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.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ
1/1-30/06/2018 1/1-30/06/2017 1/4-30/06/2018 1/4-30/06/2017

Κύκλος εργασιών 19.093.467 12.292.379 10.396.327 7.182.114

Μικτά κέρδη 13.221.846 7.001.389 7.523.333 4.492.526

Κέρδη / ζημιά προ φόρων, 

χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων 12.081.026 5.450.025 6.865.988 3.707.799

Κέρδη / ζημίες προ φόρων 12.023.280 5.278.229 6.829.475 3.587.155

Κέρδη / ζημίες μετά από φόρους 10.832.054 4.719.578 6.261.506 3.231.433

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 10.836.820 4.669.209 6.259.061 3.250.679

αποδιδόμενα στους μετόχους τής εταιρείας 10.832.054 4.719.578 6.261.506 3.231.433

Κέρδη / ζημία μετά από φόρους (Α)

Κέρδη / ζημία μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε €) 2,31 1,01 1,34 0,69

Κέρδη / ζημία προ φόρων, χρηματοδοτικών

και επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 13.251.565 6.617.672 7.442.389 4.280.318

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

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. Δε συνέτρεξε περίπτωση αλλαγής της διάρκειας ή της λήξης της οικονομικής χρήσης της εταιρείας.
4. Δε 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 2018 είναι 378 άτομα. Στο τέλος της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης ήταν 382 άτομα.
8. Οι κατωτέρω συναλλαγές αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του ΔΛΠ 24:

Σε χιλιάδες € 30/6/18 30/6/17
α) Έσοδα 2.800.043 0
β) Έξοδα 29.984 42.099
γ) Απαιτήσεις 309.632 0
δ) Υποχρεώσεις 0 920
ε) Μετρητά 0 0
στ) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 157.383 162.290

Prilep(ΠΓΔΜ) 30/08/2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

C.F. 210 2725190

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

1/1/2018 1/1/2017

Λειτουργικές δραστηριότητες 30/6/2018 30/6/2017

Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) 12.023.280 5.278.229

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Αποσβέσεις 1.170.539 1.167.647

Συναλλαγματικές διαφορές 3.731 -12.975

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) 

επενδυτικής δραστηριότητας 14.930 -15.883

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 24.516 99.572

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές 

λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που 

σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 520.261 511.696

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -2.097.255 -1.299.897

Μείωση / (αύξηση) υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 178.113 1.002.930

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

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -25.430 -95.883

Καταβεβλημένοι φόροι -1.250.081 -193.415

Σύνολο εισροών / (εκροών) 

από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 10.562.604 6.442.021
-------------- --------------

Επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων -1.001.523 -378.303

Επενδύσεις σε κρατικά ομόλογα 0 0

Εισπραξεις από την πώληση παγίων 

περιουσιακών στοιχείων 3.185 16.929

Τόκοι εισπραχθέντες 768 2.217

Σύνολο εισροών / (εκροών) 

από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -997.570 -359.157
-------------- --------------

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 0 3.215.298

Μερίσματα πληρωθέντα 0 -8.058.527

Σύνολο εισροών / (εκροών) 

από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 0 -4.843.229
-------------- --------------

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα 

και ισοδύναμα περιόδου/χρήσης (α) + (β) + (γ) 9.565.034 1.239.635
-------------- --------------

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

έναρξης περιόδου/χρήσης 5.999.684 5.564.344
-------------- --------------

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

λήξης περιόδου/χρήσης 15.564.718 6.803.979
-------------- --------------


