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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΜΕΧΡΙ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
(∆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” ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΗ 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 ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ
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

Μικτά Κέρδη

Μέλη: Mehmet Imregun, Unal Bozkurt, Hatice Canan Pak İmregun, Recep Pehlivanoglu και Γεώργιος
Γεωργιάδης

Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων

01.01.2014 31.12.2014

07 Απριλίου 2015

Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
των οικονοµικών καταστάσεων :

52.241.088,06
7.215.835,63
731.872,25

Κατσαγάννης Κωνσταντίνος

Ελεγκτική Εταιρεία :
Τύπος Έκθεσης Ελέγχου :

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

(2.544.162,76)
(2.442.922,75)

(4.076.643,77)

(58.451,86)

(2.193.035,41)

(2.501.374,61)

(6.269.679,18)

Συγκεντρωτικές συνολικές ζηµίες µετά από φόρους
Κέρδη/(Ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και
συνολικών αποσβέσεων

3.115.677,47

31.12.2013
31.12.2014

46.235.078,90

46.574.325,61

6.225.938,50

6.422.938,50

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01.01.2014 και 01.01.2013
αντίστοιχα)

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

1.129.507,07

Συγκεντρωτικές συνολικές ζηµίες µετά από φόρους

5.621.487,53

6.141.003,81

Αύξηση µετοχικού Κεφαλαίου

20.132.286,99

19.877.563,36

764.750,28

Αποθέµατα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

(418.486,53)

Ποσά εκφρασµένα σε €

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Επενδύσεις σε Ακίνητα

(6.784.667,20)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Ποσά εκφρασµένα σε €

31.12.2014

5.423.320,91
(3.441.025,10)

Ζηµίες µετά από φόρους

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία

53.047.308,93

Ζηµίες προ φόρων

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους

Νόµιµος Ελεγκτής :

01.01.2013 31.12.2013

6.601.269,14

6.601.517,65

85.580.811,34

86.746.856,00

Καταθέσεις για αύξηση µετοχικού κεφαλαίου

13.459.063,49
(2.501.374,63)

(6.269.679,18)

9.095.323,45

2.000.000,00

0,00

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2014 και 31.12.2013
αντίστοιχα)

31.12.2013
16.868.742,67

20.053.012,31

860.000,00
13.459.063,49

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 )

(5.437.311,14)

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
Προβλέψεις-Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις

15.535.000,00
(2.075.936,51)

20.053.012,31

13.459.063,49

10.702.117,00

14.663.468,00

5.162.168,52

5.264.970,01

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις

32.157.669,74

35.318.145,69

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

17.505.843,77

18.041.208,81

Σύνολο Υποχρεώσεων ( β )

65.527.799,03

73.287.792,51

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

85.580.811,34

86.746.856,00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Ποσά εκφρασµένα σε €

01.01.2014 31.12.2014

01.01.2013 31.12.2013

Λειτουργικές ∆ραστηριότητες
Ζηµίες χρήσης προ φόρων

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες:

(2.544.162,78)

(6.784.667,20)

2.383.805,24

3.022.538,57

Ζηµίες από εύλογη αξία επενδύσεων σε ακίνητα

197.000,00

715.000,00

Καθαρή ζηµία από πώληση & αποµείωση παγίων στοιχείων

494.940,00

668.897,53

3.327.672,66

3.386.071,31

Προσαρµογές για:
Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων στοιχείων

1) 'Εχουν τηρηθεί οι ίδιες βασικές λογιστικές αρχές των οικονοµικών καταστάσεων της 31 ∆εκεµβρίου 2013, µε εξαίρεση τα νέα ή αναθεωρηµένα λογιστικά πρότυπα
και διερµηνείες, τα οποία τέθηκαν σε ισχύ το 2014.
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.
3) Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων υφίσταται υποθήκη συνολικού ύψους € 30 εκατ. για την εξασφάλιση µακροπρόθεσµων δανείων. Επιπλέον, υφίσταται
ενεχυρίαση επιταγών εισπρακτέων συνολικού ύψους € 6.222.482,60 για την εξασφάλιση βραχυπροθέσµων δανείων.

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

(51.250,66)

Μη πραγµατοποιηθείσες συναλλαγµατικές διαφορές

(22.284,53)

Καθαρή ζηµία από αποτ. χρηµατ. στοιχείων σε εύλογη αξία

4) Το απασχολούµενο προσωπικό στις 31.12.2014 και στις 31.12.2013 ανέρχεται σε 191 και 188 εργαζόµενους αντίστοιχα.

Έξοδο προεξόφλησης προβλέψεων
Έσοδα από αχρησιµοποίητες προβλέψεις

5) Οι επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισµό της χρήσεως ανήλθαν σε € 2.552.308,38.

Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις

6) Τα λοιπά συνολικά εισοδήµατα της χρήσης που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2014 αφορούν σε ζηµίες απο επαναµέτρηση προγραµµάτων καθορισµένων παροχών µετά
από φόρους ύψους € 58.451,86.

Πρόβλεψη για υποτίµηση αποθεµάτων

7) ∆εν 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 κατεδάφισης ακινήτου

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 € 5.472 χιλ. και € 1.523 χιλ. περίπου αντίστοιχα. Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας, µε συνδεδεµένα µέρη, στη λήξη της
τρέχουσας χρήσεως ανέρχονται σε € 37 χιλ. περίπου και € 12.995 χιλ. περίπου αντίστοιχα.

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. Η Εταιρεία έχει προβεί στην διενέργεια σχετικής πρόβλεψης ύψους € 400 χιλ. για
πιθανές µελλοντικές φορολογικές υποχρεώσεις που θα προκύψουν σε µελλοντικό έλεγχο από τις φορολογικές αρχές για τις διαχειριστικές χρήσεις για τις οποίες η
Εταιρεία παραµένει ανέλεγκτη. Επίσης η Εταιρεία έχει σχηµατίσει λοιπές προβλέψεις ύψους € 69,9 χιλ. περίπου.

Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού

Μείωση αποθεµάτων
Μείωση/(Αύξηση) εµπορικών απαιτήσεων
Αύξηση λοιπών απαιτήσεων & προκαταβολών
Μείωση / (Αύξηση) λοιπών µακροπροθέσµων απαιτήσεων

20.720,04
3.327,74

0,00
(107.826,74)

191.427,29

488.333,64

11.517,53

51.561,72

297.512,03

252.195,56

0,00

66.554,82

507.998,75
302.456,44
(671.957,13)
364.756,79

(217.123,12)

Μείωση λοιπών υποχρεώσεων και δεδουλευµένων εξόδων

(677.680,71)

Πληρωµές για αποζηµίωση προσωπικού

(9.265,41)
36.357,07

(726.513,82)

(Μείωση) / Αύξηση εµπορικών υποχρεώσεων

Μείωση λοιπών µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων

(42.429,21)

0,00
(228.732,56)

472.668,35
(2.813.612,82)
(560.084,68)
(704.593,56)

3.837.533,68
(772.376,72)
(7.500,00)
(265.830,95)

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

2.920.042,41
43.386,79

1.958.744,56
(1.029.219,60)

Επενδυτικές ∆ραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων παγίων στοιχείων
Είσπραξη από πώληση ενσώµατων παγίων στοιχείων
Αγορές χρηµατοοικονοµικών στοιχείων στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων
Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα
Σύνολο εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

(2.552.308,38)
12.809,85
0,00
51.250,66
(2.488.247,87)

(930.000,09)
0,09
(30.034,75)
42.429,21
(917.605,54)

Θεσσαλονίκη, 7 Απριλίου 2015
Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες
Εισπράξεις για την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου
Καταθέσεις για την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου
Εξοφλήσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων
Καθαρή µεταβολή δανείων από συνδεδεµένες Εταιρείες
Καθαρή µεταβολή βραχυπροθέσµων δανείων

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

SULEYMAN H. KAYA
ΑΡ. ∆ΙΑΒ. U 02046359

O ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

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

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ι. ΠΑΤΡΕΛΑΚΗΣ
Α.∆.Τ. ΑΕ 808586
Α.Α.Ο.Ε.Ε. 0038317 'Α ΤΑΞΗΣ

2.398.991,78
0,00
(182.818,39)
510.720,18

2.000.000,00
860.000,00
(447.611,15)
0,00

3.560.604,54

6.691.403,84

Εξοφλήσεις µακροπροθέσµων δανείων

(4.496.820,00)

(2.934.820,00)

Σύνολο εισροών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)

1.790.678,11

6.168.972,69

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

(654.182,97)

4.222.147,55

4.914.228,92

692.081,37

4.260.045,95

4.914.228,92

