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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

31/12/2021 31/12/2020

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 14.594.091 15.451.906

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 1.212.339 1.390.392

Αποθέματα 5.148.046 5.367.162

Απαιτήσεις από πελάτες 8.357.382 5.658.001

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 4.258.466 5.462.002

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 10.461.890 7.475.610
-------------- --------------

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 44.032.214 40.805.073
============== ==============

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο 4.686.858 4.686.858

Λοιπά Στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 38.299.457 33.937.975

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) 42.986.315 38.624.833

Δικαιώματα Μειοψηφίας (β) - -

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α)+(β) 42.986.315 38.624.833
-------------- --------------

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις - 826.412

Βραχυπρόθεσμες δανειακές Υποχρεώσεις - 157.412

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.045.899 1.196.416

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 1.045.899 2.180.240
-------------- --------------

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 44.032.214 40.805.073
============== ==============

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

31/12/2021 31/12/2020

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης 

περιόδου/χρήσης 38.624.833 38.483.597

(01.01.2021 και 01.01.2020) 

Συναλλαγματικές και άλλες διαφορές 63.669 -132.786

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 14.796.375 8.288.549

Διανεμηθέντα μερίσματα -10.498.562 -8.014.527
-------------- --------------

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου                         

(31.12.2021 και 31.12.2020) 42.986.315 38.624.833
-------------- --------------

�������� ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ��

1. Έχουν τηρηθεί οι ίδιες λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη
των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2020,

2. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρείας αναφέρονται στη σημείωση 26
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
αναφέρονται στη σημ. 26 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

6. Υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία δικαστικών οργάνων διαφορές οι οποίες 
αναφέρονται στη σημ. 26 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

7. Οι απασχολούμενοι στην εταιρεία κατά την 31 Δεκεμβρίου 2021 είναι 284 άτομα.
Στο τέλος της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης ήταν 330 άτομα.

8. Οι κατωτέρω συναλλαγές αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη κατά την
έννοια του ΔΛΠ 24:
Σε χιλιάδες € 31/12/21
α) Έσοδα 4.033.683
β) Έξοδα 317.995
γ) Απαιτήσεις 1.925.795
δ) Υποχρεώσεις -
ε) Αμοιβές ανώτερων στελεχών 402.861

MERMEREN KOMBINAT AD PRILEP 
Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2021 έως 31η Δεκεμβρίου 2021

(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, Βόρεια Μακεδονία 18/03/2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΝΙΚΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

C.F. 210 2725190

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:

Χριστόφορος Παυλίδης Μη Εκτελεστικό Μέλος, Προεδρος του Δ.Σ

Βασίλειος Αναγνώστου Εκτελεστικό Μέλος, Διευθύνων Σύμβουλος

Νικόλαος Δημαρέλης Μη Εκτελεστικό Μέλος

Jasna Azhievska - Petrusheva Εκτελεστικό Μέλος

Τριαντάφυλλος Τριανταφύλλου Μη Εκτελεστικό Μέλος

Zoran Pandev Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

1/1-31/12/2021 1/1-31/12/2020

Κύκλος εργασιών 30.127.440 22.133.336

Μικτά κέρδη 21.254.382 13.329.516

Κέρδη προ φόρων, 

χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων 16.483.807 8.837.300

Κέρδη προ φόρων 16.379.326 8.793.912

Κέρδη μετά από φόρους 14.796.375 8.291.583

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 

μετά από φόρους στους μετόχους της εταιρείας 14.860.125 8.158.797

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε €) 3,16 1,77

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 18.708.458 11.099.837

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

1/1/21 1/1/20

Λειτουργικές δραστηριότητες 31/12/21 31/12/20

Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) 16.379.326 8.793.912

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Αποσβέσεις 2.224.651 2.262.537

Συναλλαγματικές διαφορές 45.474 -82.357

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) 

επενδυτικής δραστηριότητας 491.942 554.640

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές 

λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που 

σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων -280.851 -444.981

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -2.701.127 2.905.883

Μείωση / (αύξηση) υποχρεώσεων (πλην δανειακών) -141.066 -449.602

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

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -19.483 -40.650

Καταβεβλημένοι φόροι -344.948 -2.108.496

Σύνολο εισροών / (εκροών) 

από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 15.653.918 11.390.886
-------------- --------------

Επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων -1.195.514 -4.473.621

Εσοδα από πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων 5.801 5.476

Χρηματοοικονομικές απαιτήσεις -34.467 -472.297

Τόκοι εισπραχθέντες 35.032 28.389

Σύνολο εισροών / (εκροών) 

από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -1.189.148 -4.912.053
-------------- --------------

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια 0 0

Εξοφλήσεις δανείων -983.824 -157.411

Μερίσματα πληρωθέντα -10.494.666 -8.015.067

Σύνολο εισροών / (εκροών) 

από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) -11.478.490 -8.172.478
-------------- --------------

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα 

και ισοδύναμα περιόδου/χρήσης (α) + (β) + (γ) 2.986.280 -1.693.645
-------------- --------------

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης 

περιόδου/χρήσης 7.475.610 9.169.255
-------------- --------------

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης 

περιόδου/χρήσης 10.461.890 7.475.610
-------------- --------------


