ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε.
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10718/53/B/86/005 - ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 020508830000
8ο χλμ. Ε.Ο. ΚΑΒΑΛΑΣ – ΞΑΝΘΗΣ, Τ.Κ. 65110 ΚΑΒΑΛΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
(δημοσιευμένα βάσει του ν.2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη κατά τα ΔΛΠ) - (Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. Συνιστούμε επομένως στην αναγνώστη, πριν
προβεί σε οποιαδήποτε επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία να ανατρέξει στην διεύθυνση του Διαδικτύου της εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο
των οικονομικών καταστάσεων: 12 Σεπτεμβρίου 2016
Αρμόδια Νομαρχία (ή Πρωτοδικείο) : Νομαρχία Καβάλας
Διεύνυνση Διαδικτύου:www.michaniki.gr

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:
Πρόεδρος, Δ/νων Συμβ.:Πρ. Εμφιετζόγλου
Αντιπρόεδρος : Μ. Εμφιετζόγλου
Σύμβουλος : Β. Καψάλης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ποσά σε χιλ. ευρώ)

Σύμβουλος : Ε.Τριβουλίδης

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής : Σκαμπαβίριας Γεώργιος
Ελεγκτική εταιρία : Σ.Ο.Λ Α.Ε Ο.Ε
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Γνώμη με επιφύλαξη
- θέματα έμφασης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Εμμεση μέθοδος) (ποσά σε χιλ. ευρώ)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2015
31/12/2014
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία…………………….
Δαπάνες εξερεύνησης και εκτίμηση ορυκτών πόρων………………
Άυλα περιουσιακά στοιχεία……………………………………………..
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία…………………….
Αποθέματα……………………………………………………………….
Απαιτήσεις από πελάτες………………………………………………..
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία………………………..
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1.102
176
0
313
8.577
300
282

1.212
214
0
376
8.698
307
280

10.752

11.088

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο………………………………………………………
Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης…………………………………………
Σύνολο Καθαρής Θέσης Μετόχων Εταιρίας (α)………………….

4.717
-3.708
1.010

4.717
-3.590
1.128

Μακροπρόσθεσμες δανειακές υποχρεώσεις…………………………
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις………………
Βραχυπρόσθεσμες δανειακές υποχρεώσεις…………………………
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις………………………………
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)……………………………………………

109
7.410
2.222
9.742

455
7.414
2.090
9.959

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (δ)……..

10.752

11.088

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ποσά σε χιλ. ευρώ)

Σύνολο κύκλου εργασιών…………………………………………….
Μικτά κέρδη/ (ζημιές)……………………………………………………
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών
επενδυτικών αποτελεσμάτων………………………………………….
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων…………………………………………
Κέρδη / (ζημιές) μετά φόρων (A)
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών
επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων……………………..

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2015
31/12/2014
1.453
1.143
342
125
(50)
(58)

(461)
(661)

(118)
0
(118)

(720)
0
(720)

120

(273)

Σύνολο Μετοχών:4.450.000 -(Κοινές)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ποσά σε χιλ. ευρώ)
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2015
31/12/2014
Καθαρή θέση έναρξης χρήσης (01.01.2014
και 01.01.2015 αντίστοιχα)………………………………………….
Κέρδη / (Ζημίες) της χρήσης μετά από φόρους…………………….
Καθαρή θέση λήξης χρήσης (31.12.2015 και
31.12.2014 αντίστοιχα)……………………………………………….

1.128
(118)

1.849
(720)

1.009

1.128

31/12/2015
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων………………………………………………………………………..
Πλέον / Μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις…………………………………………………………………….
Ζημίες / (Κέρδη) από πώληση παγίων……………………………………...
Προβλέψεις / (Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις προηγ.
χρήσεων)……………………………………………………………………….
Αποτελέσματα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζημιές) επενδυτικής
δραστηριότητας……………………………………………………………….
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα………………………………………...
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα………………………………………..
Πλέον / Μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου
κίνησης όπου σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (Αύξηση) αποθεμάτων…………………………………………….
Μείωση / (Αύξηση) απαιτήσεων……………………………………………..
(Μείωση) / Αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)……………………..
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα……………………..
Καταβεβλημένοι φόροι………………………………………………………..
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α).
Επενδυτικές δραστηριότητες
Διάθεση (Απόκτηση) θυγατρικών, συγγενών και λοιπών επενδύσεων…
Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων…………………………
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων….
Τόκοι εισπραχθέντες………………………………………………………….
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)..
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου…………………………….
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια………………………….
Εξοφλήσεις δανείων…………………………………………………………..
Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους της μητρικής……………………….
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ).
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
χρήσης (α) + (β) + (γ)……………………………………………………
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης…………………
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης………………...

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2014

(58)

(661)

170
0

188
0

(346)

73

7

200

121
(3)
131

121
40
123

(7)
0
15

(200)
(82)
(198)

0
(21)
0
0
(21)

0
0
0
0
0

0
0
(4)
0
(4)

0
0
204
0
204

(10)
20
10

6
14
20

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
1) Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας, περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου της εταιρίας
«ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.» που έχει έδρα την Ελλάδα και κατέχει ποσοστό συμμετοχής 77,07%.
2) Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις για την εταιρία, είναι από το 2007 έως το 2015, αλλά έχουν γίνει οι σχετικές προβλέψεις για
ενδεχόμενους φόρους.
3) Υφίστανται υποθήκες και προσημειώσεις υπέρ τρίτων στα πάγια περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας ποσού € 599χιλ.
4) Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων οι οποίες, αθροιστικώς κατά περίπτωση
λαμβανόμενες, να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρίας.
5) Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31/12/2015 ήταν 25 και την 31/12/2014 ήταν 21 άτομα.
6) Η εταιρία δημοσιεύει οικονομικές καταστάσεις οι οποίες συντάχθηκαν με βάση τα Δ.Π.Χ.Π. από 01.01.2005.
7) Το ύψος των επενδύσεων σε πάγια στοιχεία ανήλθε στη χρήση 2015 στο ποσό των 21χιλ. ευρώ περίπου.
8) Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσες.

Καβάλα, 12 Σεπτεμβρίου 2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ Σ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ
Α.Δ.Τ.: AK 038979/11

ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΠΡ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ
Α.Δ.Τ.: AE 034080/06

ΒΑΣΙΛΗΣ Σ. ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ. : AE 891974/07 - ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΗΣ 3438/99

