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

Λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη/(Ζηµιές) προ φόρων 716 (21.658) 425 (18.547) 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 48.435 51.957 48.139 51.608 Πλέον/µείον προσαρµογές για:

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 263 267 263 265 Αποσβέσεις 4.058 4.226 4.003 4.123 

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 3.345 3.356 3.404 3.744 Προβλέψεις 2.994 18.879 3.127 18.529 

Αποθέµατα 9.501 9.389 9.498 9.386 Τόκοι και συναφή έσοδα 4.775 5.450 4.666 5.381 

Απαιτήσεις από πελάτες 21.199 27.085 25.959 30.604 Αποτελέσµατα(έσοδα,έξοδα,κερδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας 21                         -                           -                            -                            

Χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα 5.376 1.259 5.346 1.240 Κέρδη/(Ζηµίες) από συνδεµένες εταιρείες -                           -                           -                            -                            

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 12.424 9.062 12.424 10.986 Συναλλαγµατικές διαφορές -                           -                           -                            -                            

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 100.543 102.376 105.033 107.833 Ζηµίες/(κέρδη) από πώληση ενσώµατων παγίων (4) -                           (4) -                            

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (175) (221) (155) (184) 

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Λειτουργικό κέρδος προ µεταβολών του κεφαλαίου κίνησης 12.385 6.676 12.062 9.302 

Μετοχικό κεφάλαιο 19.235 9.181 19.235 9.181 

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων (20.859) (22.970) (15.290) (16.091) 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) (1.624) (13.789) 3.945 (6.910) κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες.

Μείωση/(αύξηση) αποθεµάτων (112) (6) (112) (6) 

Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων (736) 5.654 (44) 4.174 

(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (8.777) (8.554) (9.055) (9.357) 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας (β) -                           -                         -                           -                           Μείον

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) (1.624) (13.789) 3.945 (6.910) Καταβληµένοι φόροι -                           -                           -                            -                            

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληµένα (2.375) (4.741) (2.375) (4.700) 

Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες 386 (972) 476 (587) 

Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 3.564 6.753 3.564 6.734 

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 64.527 70.325 63.615 69.513 Επενδυτικές δραστηριότητες

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 34.076 39.087 33.910 38.496 Αγορά ενσώµατων & ασώµατων παγίων στοιχείων (869) (757) (869) (688) 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (δ) 102.167 116.165 101.088 114.743 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων 341 604 341                        313 

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 100.543 102.376 105.033 107.833 Αγορές χρεογράφων -                           -                           -                            -                            

Τόκοι εισπραχθέντες 3                          -                           3                           0 

Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (525) (153) (525) (375) 

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Έκδοση κοινών µετοχών 10.054 -                           10.054 -                            

Εισπράξεις απο εκδοθέντα/ αναληφθέντα δάνεια -                           2.008 -                            1.979                     

Εξοφλήσεις δανείων (5.798) -                           (5.899) -                            

Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 4.256 2.008 4.155 1.979                    

1/1-31/12/2016 1/1-31/12/2015 1/1-31/12/2016 1/1-31/12/2015 4.117 883 4.105 1.017 

1.259 376 1.240 223 

Κύκλος εργασιών 109.608 110.429 109.599 110.285 

Μικτά κέρδη 31.962 27.294 31.953 27.243 5.376 1.259 5.346 1.240 

Κέρδη/(Ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσµάτων
5.517 (16.208) 5.208 (13.166) 

Κέρδη/(Ζηµίες) προ φόρων 716 (21.658) 425 (18.547) 

Κέρδη/(Ζηµίες) µετά από φόρους (Α) 1.007 (17.396) 790 (14.338) 

Κατανέµονται σε:

Ιδιοκτήτες µητρικής 1.007 (17.396) 790 (14.338) 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας -                           -                         -                           -                           

Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές 1.094 -                         -                           -                           Ίδια κεφάλαια έναρξης χρήσης (1/1/2016 και 1/1/2015) (13.789) 3.441 (6.910) 7.263 

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) 11 165 11 165 Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 10.054 10.054 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α) + (Β) 2.112 (17.231) 802 (14.173) Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές 1.094                    -                           -                            -                            

Μεταφορά συγγενών σε ολική ενοποίηση -                           -                           -                            -                            

Κατανέµονται σε: Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 1.018 (17.231) 802                        (14.172) 

Ιδιοκτήτες µητρικής 2.112 (17.231) 802 (14.173) (1.624) (13.789) 3.945 (6.910) 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας -                           -                         -                           -                           

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και 

συνολικών αποσβέσων
9.374 (12.203) 9.058 (9.227) 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλ. Ευρώ)

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ∆/ΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑ∆ΗΣ ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΑΚΟΥ ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΟΘΟΥΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΜΗΝΤΖΙΑΡΙ∆ΗΣ

Α.∆.Τ. ΑΒ 697865 Α.∆.Τ. ΑΒ 678569 Α.∆.Τ. ΑΕ 003583 Α.Μ. 0013925 Α' ΤΑΞΗΣ

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλ. Ευρώ)

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Καθαρή Αύξηση/(Μείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 

Χρηµατικά διαθέσιµα από ενσωµάτωση συγγενών σε ολική ενοποίηση

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλ. Ευρώ)

Χρηµατικά διαθέσιµα στην αρχή της χρήσης 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ - ΜΕΒΓΑΛ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ δ.τ. "ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε."
ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 8549/62/Β/86/384 - ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. 057242004000

ΚΟΥΦΑΛΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ - Έµµεση µέθοδος (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλ.Ευρώ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠO 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΕΩΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

(δηµοσιευόµενα βάσει του κ.ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΛΠ)

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις στοχεύουν σε µια γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της "ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε." και του οµίλου "ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε." Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη πρίν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε

την εταιρεία , να ανατρέξει στην αρµόδια εποπτεύουσα αρχή , ή στην ιστοσελίδα της µητρικής εταιρίας  όπου καταχωρούνται  οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου  του νόµιµου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.   

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλ. Ευρώ)

Κουφάλια, 7 Ιουλίου 2016

  6. Επί των παγίων στοιχείων Κουφαλίων του Οµίλου και της Εταιρείας υφίστανται προσηµειώσεις συνολικού ύψους 55.186.617,34  ευρώ. 

  8. Στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου και της Εταιρείας, κατά την 31/12/2016 περιλαµβάνονται οι κάτωθι προβλέψεις: i. Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις του Οµίλου και της Εταιρείας (€ 26.916 χιλ) και (€ 26.196 χιλ) αντίστοιχα και (ii) Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού του Οµίλου και της Εταιρείας

      (€ 2.889 χιλ) 

  9. ∆εν υπάρχουν άλλες  επίδικες ή υπο διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων, που ενδέχεται να έχουν επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση του Οµίλου, πλην των περιτπώσεων που  αναφέρονται στην σηµείωση 28 των οικονοµικών καταστάσεων. 

  7. Η εταιρεία έχει ελεχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2009 (σηµείωση 11 των Οικονοµικών Καταστάσεων). Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιρειών του οµίλου αναφέρονται στη σηµείωση  11  των οικονοµικών καταστάσεων.

   1. Η επωνυµία, η χώρα της καταστατικής έδρας, το ποσοστό συµµετοχής του Οµίλου, η µέθοδος ενοποίησης που εφαρµόστηκε για κάθε µία από τις εταιρείες που περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, παρατίθενται στη Σηµείωση 2.2 

       των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31/12/2016.

1/1-31/12/2015

   3. Ο αριθµός απασχολούµενου προσωπικού της Εταιρείας κατά την 31/12/2016 ήταν  603 άτοµα  &  την   31/12/2015   ήταν 677 άτοµα.

       Ο αριθµός απασχολούµενου προσωπικού του Οµίλου   κατά  την 31/12/2016 ήταν  603 άτοµα  &  την   31/12/2015   ήταν 677 άτοµα.

   5. Το θέµα έµφασης της έκθεσης ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή αναφέρεται στο γεγονός ότι η Εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία διαπραγµάτευσης µε σκοπό τον επανακαθορισµό των όρων επί των υφιστάµενων δανειακών υποχρεώσεών της και ότι οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της  

        υπερβαίνουν  το σύνολο  των κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού (αναλυτική περιγραφή παρατίθεται στις Σηµειώσεις 21 «Μετοχικό Κεφάλαιο», 26 «Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια» και 28 «∆ιαχείριση Χρηµατοοικονοµικών Κινδύνων» των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων).

   2. Οι Βασικές λογιστικές  αρχές που εφαρµόσθηκαν είναι αυτές που προβλέπουν τα ∆ιεθνή Πρότυπα  Χρηµατοοικονοµικής   Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α) και οι οποίες είναι ίδιες µε αυτές των Οικονοµικών καταστάσεων  του 2015, µε εξαίρεση τα νέα  ή αναθεωρηµένα Λογιστικά πρότυπα και διερµηνίες που τέθηκαν σε ισχύ το

       2016.

   4. Τα ποσά πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων του Οµίλου και της Εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της µε τα συνδεδεµένα κατά την έννοια αυτήν µέρη, παρατίθενται στη Σηµείωση 27. 

1/1-31/12/2015

Ίδια κεφάλαια λήξης χρήσης (31/12/2016 και 31/12/2015)

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


