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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΜΕΧΡΙ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
(∆ηµοσιευµένα βάσει του Κ.Ν. 2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆.Λ.Π.)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της "“ΜΕΛ” ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥ Α.Ε.". Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους
επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της Εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Ποσά εκφρασμένα σε €

Αρµόδια Υπηρεσία :

Νοµαρχία Θεσσαλονίκης

∆ιεύθυνση διαδικτύου :

http://melpaper.e-publications.gr/

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου :

Πρόεδρος : Suleyman Kaya

Κύκλος Εργασιών

∆ιευθύνων Σύµβουλος: Ευθύµιος Ναλµπάνης
Μέλη: Mehmet Imregun, Unal Bozkurt, Hatice Canan Pak İmregun, Recep Pehlivanoglu και Γεώργιος
Γεωργιάδης

01.01.2016 31.12.2016

51.708.296,74

Μικτά Κέρδη

8.507.180,13

9.186.249,26

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων

3.047.727,41

2.965.475,44

Κέρδη προ φόρων
Κέρδη µετά από φόρους

7/3/2017

Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
των οικονοµικών καταστάσεων :
Νόµιµος Ελεγκτής :

Κατσαγάννης Κωνσταντίνος

Ελεγκτική Εταιρεία :
Τύπος Έκθεσης Ελέγχου :

ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.
Με σύµφωνη γνώµη

(2.470.283,54)

(36.277,14)

(1.548.555,25)

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και
συνολικών αποσβέσεων

4.711.418,46

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

31.12.2015

45.396.169,25

7.023.938,50

6.525.938,50

867.511,89

407.328,40

6.782.543,26

6.707.754,89

22.362.366,19
4.164.539,79
87.685.795,76

21.024.409,19
5.155.769,81
85.217.370,04

Αποθέµατα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

5.005.698,60

Ποσά εκφρασμένα σε €

46.484.896,13

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

921.728,29

(48.792,62)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Επενδύσεις σε Ακίνητα

254.234,09

12.515,48

Συγκεντρωτικές συνολικές ζηµίες µετά από φόρους

Ποσά εκφρασµένα σε €

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία

518.075,70

Λοιπές συνολικές ζηµίες µετά από φόρους

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

31.12.2016

01.01.2015 31.12.2015

49.301.168,56

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01.01.2016 και 01.01.2015
αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικές συνολικές ζηµίες µετά από φόρους
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2016 και 31.12.2015
αντίστοιχα)

31.12.2016

31.12.2015

18.504.457,06

20.053.012,31

(36.277,14)

(1.548.555,25)

18.468.179,92

18.504.457,06

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο (51.202.100 µετοχές των € 0,50 έκαστη)

25.490.323,45

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ( α )

(7.022.143,53)
18.468.179,92

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις

27.378.048,11

Προβλέψεις-Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις

25.490.323,45
(6.985.866,39)
18.504.457,06

6.866.924,93

4.847.479,57

4.435.101,54

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις

20.691.249,11

38.616.812,76

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

16.300.839,05

16.794.073,75

Σύνολο Υποχρεώσεων ( β )

69.217.615,84

66.712.912,98

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ( γ ) = ( α ) + ( β )

87.685.795,76

85.217.370,04

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε €

01.01.2016 31.12.2016

01.01.2015 31.12.2015

Λειτουργικές ∆ραστηριότητες
Κέρδη χρήσης προ φόρων

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες:

518.075,70

254.234,09

1.641.144,41

2.040.223,16

50.060,45

0,00

Προσαρµογές για:
Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων στοιχείων

1) 'Εχουν τηρηθεί οι ίδιες βασικές λογιστικές αρχές των οικονομικών καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου 2015, με εξαίρεση τα νέα ή αναθεωρημένα λογιστικά πρότυπα και
διερμηνείες, τα οποία τέθηκαν σε ισχύ το 2016.

Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων

2) Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας ενσωματώνονται, με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης, στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις που συντάσσονται από
τη Μητρική Εταιρεία "PAK GROUP B.V.", η οποία έχει έδρα στην Ολλανδία και συμμετέχει με πoσοσοτό 99,99% στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας.

Κέρδη από εύλογη αξία επενδύσεων σε ακίνητα

3) Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων υφίσταται υποθήκη συνολικού ύψους € 12 εκατ. για την εξασφάλιση μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων δανείων.
Επιπλέον, υφίσταται ενεχυρίαση επιταγών εισπρακτέων συνολικού ύψους € 3,7 εκατ. για την εξασφάλιση μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων δανείων.

Ζηµία από πώληση επενδυτικών ακινήτων

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων

Καθαρά (κέρδη) / ζηµίες από πώληση παγίων στοιχείων

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

4) Το απασχολούμενο προσωπικό στις 31.12.2016 και στις 31.12.2015 ανέρχεται σε 190 και 190 εργαζόμενους, αντίστοιχα.
5) Οι επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό της χρήσεως ανήλθαν σε € 3.248.723,50 και σε άυλα περιουσιακά στοιχεία € 21.468,49.

Μη πραγµατοποιηθείσες συναλλαγµατικές διαφορές
Καθαρή ζηµία από αποτ. χρηµατ. στοιχείων σε εύλογη αξία
Έξοδο προεξόφλησης προβλέψεων

6) Οι λοιπές συνολικές ζημίες της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2016 αφορούν σε ζημίες από επαναμέτρηση προγραμμάτων καθορισμένων παροχών μετά από
φόρους ύψους € 48.792,62.

Έσοδα από αχρησιµοποίητες προβλέψεις
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις

7) Δεν υπάρχουν πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων, που να έχουν σημαντική επίπτωση στην
οικονομική κατάσταση, στην χρηματοοικονομική θέση ή στα αποτελέσματα της λειτουργίας της Εταιρείας.

Πρόβλεψη για υποτίµηση αποθεµάτων
Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού

8) Τα ποσά των πωλήσεων-εσόδων και αγορών-εξόδων της Εταιρείας προς συνδεδεμένα μέρη σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσεως ανέρχονται στο ποσό
των € 3.404 χιλ. και € 2.795 χιλ. περίπου αντίστοιχα. Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας προς συνδεδεμένα μέρη, στη λήξη της τρέχουσας χρήσεως ανέρχονται σε € 21.660 χιλ.
περίπου, ενώ δεν υφίστανται απατήσεις από συνδεόμενα μέρη.

(27.513,81)
(815.000,00)
(80.083,79)
23.460,00
2.850.192,55
(320.540,84)
1.042,55

0,00
(181.087,45)
30.564,70
0,00
2.732.536,23
(44.235,12)
(40.904,46)

74,06

19.446,11

0,00

3.494,13

(113.810,36)
85.914,49

0,00
235.077,55

0,00

1.490,76

167.263,00

171.511,73

Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµού κεφαλαίου
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες

9) Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις Φορολογικές Αρχές για τις χρήσεις 2007-2010. Για την κάλυψη πιθανών φορολογικών υποχρεώσεων που μπορεί να προκύψουν
από τον υπό εξέλιξη φορολογικό έλεγχο για τις ανέλεγκτες χρήσεις πλέον για τον επανέλεγχο της χρήσης 2011, η Εταιρεία σχημάτισε πρόσθετη πρόβλεψη ποσού €
271.704,96 και η σωρευτική πρόβλεψη ανέρχεται σε € 671.397,65.

Αύξηση αποθεµάτων

(Αύξηση) / Μείωση λοιπών απαιτήσεων & προκαταβολών

(695.430,14)

6.760,53

10) H Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στις 22.12.2015 ενέκρινε την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου συνολικού ποσού ύψους € 20.000.000,00 ,
με διάρκεια 10 ετών, με επιτόκιο 4,5% και διαιρούμενο σε απλές ομολογίες σε φυσική μορφή (ενσώματες), με σκοπό την αναδιάρθρωση υφιστάμενων δανείων που έχουν
χορηγηθεί προς την Εταιρεία. Η κάλυψη του δανείου πραγματοποιήθηκε από πέντε αλλοδαπές εταιρείες, μεταξύ των οποίων και η Μητρική Εταιρία PAK Group B.V. στην
οποία αναλογεί ποσό € 10 εκατ. H σχετική σύμβαση υπογράφηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη στις 25.02.2016 και έχει εκταμιευθεί στο σύνολό του σε δύο δόσεις στη
χρήση 2016.

(Αύξηση) / Μείωση λοιπών µακροπροθέσµων απαιτήσεων

(9.639,45)

357.421,88

Αύξηση εµπορικών απαιτήσεων

Μείωση εµπορικών υποχρεώσεων

(74.788,37)

(1.087.758,12)

(1.019.749,20)

(1.064.282,38)

(767.675,19)

(449.616,50)

Αύξηση / (Μείωση) λοιπών υποχρεώσεων και δεδουλευµένων εξόδων

158.282,99

(776.714,92)

Πληρωµές για αποζηµίωση προσωπικού

(93.941,72)

(69.041,73)

Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
Φόροι εισοδήµατος
Σύνολο εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

2.788.842,53
291.606,73

2.494.398,64
89.228,68

(1.603.111,93)

(444.507,13)

(3.248.723,50)

(3.489.840,43)

Επενδυτικές ∆ραστηριότητες

Θεσσαλονίκη, 7 Μαρτίου 2017

Αγορά ενσώµατων παγίων στοιχείων
Αγορές άυλων περιουσιακών στοιχείων

(21.468,49)

0,00

Ληφθείσες επιχορηγήσεις

294.472,72

0,00

Εισπράξεις από πώληση επενδυτικών ακινήτων

293.540,00

0,00

Είσπραξη από πώληση ενσώµατων παγίων στοιχείων

119.800,00

18.380,56

Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα
Σύνολο εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

5.972,49

44.235,12

(2.556.406,78)

(3.427.224,75)

(134.623,25)

(132.120,55)

Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες
Εξοφλήσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

SULEYMAN H. KAYA
ΑΡ. ΔΙΑΒ. U 02046359

O ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΝΑΛΜΠΑΝΗΣ Κ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 192552

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ι. ΠΑΤΡΕΛΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑM 662576
Α.Α.Ο.Ε.Ε. 0038317 'Α ΤΑΞΗΣ

Καθαρή µεταβολή δανείων από συνδεδεµένες Εταιρείες

(11.799.930,20)

509.744,13

Καθαρή µεταβολή βραχυπροθέσµων δανείων

(6.867.670,08)

1.747.261,68

Εισπράξεις από µακροπρόθεσµα δάνεια

22.500.000,00

2.390.000,00

Εξοφλήσεις µακροπροθέσµων δανείων

(1.246.840,18)

(2.023.054,87)

Σύνολο εισροών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)

2.450.936,29

2.491.830,39

(1.708.582,42)

(1.379.901,49)

Καθαρή µείωση στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα χρήσης
(α)+(β)+(γ)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης

2.880.144,46

4.260.045,95

1.171.562,04

2.880.144,46

