
Αρμόδια Υπηρεσία-Νομαρχία :

Διεύθυνση διαδικτύου : www.mathios.com 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό 
Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών 

 
24-Απρ-17 8.474.168 8.684.231 7.506.856 8.455.617

Νόμιμος ελεγκτής : Νικόλαος Τζιμπράγος (ΑΜ.ΣΟΕΛ. 14981) -921.504 -207.412 -380.440 -946.948

Ελεγκτική εταιρία : Σ.Ο.Λ.  Α.Ε (ΑΜ.ΣΟΕΛ 125) 9.126 -2.651 8.957 -1.813

Τύπος έκθεσης ελέγχου : Με σύμφωνη γνώμη 7.561.790 8.474.168 7.135.373 7.506.856

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου : Μαθιός Κ.Ιωάννης , Πρόεδρος

Μαθιός Ν. Δημήτριος , Διευθύνων Σύμβουλος

Μαθιός Ν. Ιωάννης , Αντιπρόεδρος

Μαθιός Ι. Νικόλαος , Μη ΕκτελεστικόΜέλος 1/1-31/12/2016 1/1-31/12/2015 1/1-31/12/2016 1/1-31/12/2015

Κοκκινιώτης Α. Παναγιώτης , Μη ΕκτελεστικόΜέλος Κύκλος εργασιών 13.047.928 13.060.966 13.173.320 12.988.540

Μοσχόπουλος Α. Γεώργιος ,Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Μικτά κέρδη 5.435.127 6.167.945 5.037.531 5.312.533

Συρίγος Αδαμάντιος,Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος -198.815 473.952 315.813 518.844

Μαρίδης Χρήστος ,Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Κέρδη / ( Ζημιές) προ φόρων -926.259 -241.356 -391.220 -972.201

Σαραιντάρης Γ.Ιωάννης , Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους (Α) -921.504 -207.412 -380.440 -946.948

        - Κατόχους μετοχών της μητρικής -905.897 -200.457

        - Μη ελέγχουσες συμμετοχές -15.607 -6.955

31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) 9.126 -2.651 8.957 -1.813

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β) -912.378 -210.063 -371.483 -948.761
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια 
στοιχεία 5.262.137 5.717.836 2.701.537 2.979.447         - Κατόχους μετοχών της μητρικής -896.779 -203.130

Επενδύσεις σε ακίνητα 105.864 107.180 105.864 107.180         - Μη ελέγχουσες συμμετοχές -15.599 -6.933

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 1.927.460 2.031.803 1.840.965 1.944.782 -0,0923 -0,0204 -0,0387 -0,0964
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά 
στοιχεία 439.457 437.304 2.039.693 2.022.046 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Αποθέματα 4.169.651 4.360.362 3.472.924 3.797.251 618.007 1.314.023 905.244 1.154.196

Aπαιτήσεις από πελάτες 6.878.176 5.292.175 7.961.897 5.892.921
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.198.546 1.118.509 1.565.202 1.397.599
Διαθέσιμα και ισοδύναμα διαθεσίμων 1.089.805 1.071.119 588.492 582.828

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 21.071.096 20.136.288 20.276.574 18.724.054 Λειτουργικές δραστηριότητες 1/1-31/12/2016 1/1-31/12/2015 1/1-31/12/2016 1/1-31/12/2015

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) -926.259 -241.356 -391.220 -972.201

Μετοχικό Κεφάλαιο 6.775.365 6.775.365 6.775.365 6.775.365 Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 832.398 1.729.713 360.008 731.491 Αποσβέσεις 886.799 879.925 659.408 675.206

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών 
μητρικής (α) 7.607.763 8.505.078 7.135.373 7.506.856 100.000 100000 100000 900.000

Μη ελέγχουσες συμμετοχές (β) -45.973 -30.910 0 0 Συναλλαγματικές διαφορές 1.741 0 1.741 0

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) 7.561.790 8.474.168 7.135.373 7.506.856 Επιχορηγήσεις -69.977 -39.854 -69.977 -39.854

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 1.375.000 1.575.000 1.375.000 1.575.000 Προβλέψεις 38.331 24.174 37.175 23.088
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες 
υποχρεώσεις 472.387 450.229 459.600 438.360 -10.178 0 -10.178 0

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 7.586.898 7.184.672 7.407.392 6.957.165 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 627.444 615.308 607.033 591.045

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 4.075.021 2.452.219 3.899.209 2.246.673

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 13.509.306 11.662.120 13.141.201 11.217.198 190.711 -314.214 324.327 -353.915
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 21.071.096 20.136.288 20.276.574 18.724.054 -1.668.904 810.063 -2.239.246 562.611

1.622.803 -479.957 1.652.537 -460.403

Μείον:

-627.444 -615.308 -607.033 -591.045

165.067 738.781 64.567 334.532

0 -499.619 -9.600 -569.819

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων  -440.989 -495.696 -391.912 -467.645

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων 25.725 70.287 25.725 70.287

(ποσά σε €) Όμιλος Εταιρεία Εισπράξεις από επιχορηγήσεις 66.657 0 66.657 0

Έσοδα 27.073 1.267.058 -348.607 -925.028 -309.130 -967.177
Έξοδα 0 1.890.661 Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Απαιτήσεις 13.692 1.739.076 Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 450.000 0 450.000 0

0 0 -247.774 -156.275 -199.773 -108.274

282.178 282.178 202.226 -156.275 250.227 -108.274

0 0 18.686 -342.522 5.664 -740.919

Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 1615 1615 1.071.119 1.413.641 582.828 1.323.747

1.089.805 1.071.119 588.492 582.828

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα

Επενδυτικές δραστηριότητες

9.  Έχουν τηρηθεί οι βασικές αρχές που εφαρμόστηκαν για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2015.

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β)

Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα χρήσεως (α) + (β) + (γ)

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσεως

Εξοφλήσεις δανείων

Όμιλος

Εταιρεία

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως (31.12.2016 και 31.12.2015 
αντίστοιχα)

Όμιλος

Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο  στην καθαρή θέση (αναλογιστικό 
αποτέλεσμα ,φόρος αποθεματικού κάλυψης ιδίας συμμετοχής 
επιχορηγούμενου προγράμματος)

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

Κέρδη / (Ζημιές )μετά από φόρους ανά μετοχή- βασικά (σε 
€)

Απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών 
στοιχείων

Αποτελέσματα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και  ζημιές)επενδυτικής 
δραστηριότητας

Συναλλαγές & αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης

Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ,ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.
ΑΡ.ΜΑΕ.6445/06/Β/86/35-ΑΡ.ΓΕΜΗ. 44347007000

 Διεύθυνση έδρας της Εταιρίας : Επιδαύρου 5 ΑΓ.Ι.Ρέντης
Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2016 έως 31 Δεκεμβρίου 2016

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες ,που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις,στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. και του Ομίλου της.Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν 
προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και στην έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ  -ποσά εκφρασμένα σε €

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  -συνεχιζόμενες δραστηριότητες - ποσά εκφρασμένα σε €

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ - ποσά εκφρασμένα σε €

μ  ρ ρμ γ ς γ  μ β ς γ ρ μ  
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές 
δραστηριότητες :

Αθήνα, 24 Απριλίου 2017

Όμιλος Εταιρεία

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες 
1. Οι εταιρείες του Ομίλου με τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους,τα ποσοστά με τα οποία η μητρική εταιρεία συμμετέχει στο
μετοχικό τους κεφάλαιο καθώς και η μέθοδος ενσωμάτωσής τους στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ,
παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση ( 6.5 ) των οικονομικών καταστάσεων.Δεν υπάρχουν εταιρείες που δεν
περιλαμβάνονται στην ενοποίηση ,ούτε σημειώθηκαν μεταβολές στη σύνθεση των εταιρειών που ενσωματώνονται στις
οικονομικές καταστάσεις ή στη μέθοδο ενσωμάτωσής τους.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ KΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ  (ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ) - ποσά εκφρασμένα σε €

6. Ο αριθμός του απασχολουμένου προσωπικού του Ομίλου και της Εταιρείας την 31.12.2016 ανέρχονταν σε 192 και 110
άτομα αντίστοιχα, έναντι 203 και 106 ατόμων αντίστοιχα την 31.12.2015.

7. Οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής 
χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων στη λήξη της τρέχουσας χρήσης έχουν ως εξής :

8. Δεν κατέχονται μετοχές της μητρικής εταιρείας από την ίδια είτε από θυγατρικές και συγγενείς της επιχειρήσεις την 
31.12.2016

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΣΟΦΙΑ Π.ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΜΑΘΙΟΣ

Εταιρεία

3. Επί ακινήτων της μητρικής εταιρείας υφίσταvται προσημειώσεις υποθήκης συνολικού ποσού 3,4 εκ.€ για εξασφάλιση
τραπεζικού δανεισμού.

Όμιλος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΜΑΘΙΟΣ

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α)

Απόκτηση θυγατρικών,συγγενών,κοινοπραξιών και λοιπών 
επενδύσεων

Υποχρεώσεις

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και 
διακοπείσες δραστηριότητες)

Υπουργείο ,Οικονομίας , Ανάπτυξης και Τουρισμού , 
Διεύθυνση Εταιρειών και ΓΕ.ΜΗ Εταιρεία

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως (01.01.2016 και 
01.01.2015 αντίστοιχα)

Κέρδη / (Ζημιές) προ Φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων

4. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που
ενδέχεται να έχουν  σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας και του ομίλου.

5. Δεν έχουν διενεργηθεί προβλέψεις για υποθέσεις που αναφέρονται στη προηγούμενη σημείωση ( 4 ).Το ποσό της
πρόβλεψης για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις μέχρι 31.12.2016 ανέρχεται σε € 40 χιλ τόσο για την Εταιρεία όσο και για
τον Όμιλο.Δεν υπάρχουν  λοιπές προβλέψεις.

2. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση
(6.16 ) των οικονομικών καταστάσεων.

Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή  (σε €) 

http://www.mathios.com/

	Φύλλο1

