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Β. Ετήσια Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΠΡΟΣ ΤΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 1/1/2011 – 31/12/2011 

 

 

ΠΡΟΣ ΤΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  

ΤΗΣ 16/05/2012 

 

Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, 
 

Σας υποβάλλουµε για έγκριση  τις οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31/12/2011. Οι οικονοµικές 

καταστάσεις συντάχθηκαν σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, που έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Η παρούσα έκθεση του ∆.Σ. συντάχθηκε σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του αρ.107 παρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920, τις 

διατάξεις του αρ. 4 του Ν. 3556/2007 καθώς και των κατ’ εξουσιοδότηση του ιδίου Νόµου αποφάσεων του ∆.Σ. της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.  

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
 

Η εταιρεία MERMEREN KOMBINAT AD-Prilep (η “Εταιρεία”) λειτουργεί σύµφωνα µε το Εµπορικό ∆ίκαιο (Gazette of RM 

no. 28/96) της ΠΓ∆Μ και έχει ως κύρια δραστηριότητα την εξόρυξη, επεξεργασία και διανοµή µαρµάρων και 

διακοσµητικών πλακών. Το λατοµείο, το εργοστάσιο και η διοίκηση της Εταιρείας βρίσκονται στο Prilep. 

2. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011 ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ 

∆είτε πιο κάτω στην παράγραφο 5.2 “Πελάτες” σχετικά µε τη σχέση της Εταιρείας µε την FHL. 

3. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 1/1/2011 – 31/12/2011 
 

• Η αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 31.6% σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2010 και του µικτού 

κέρδους σε 63,5% (επί του κύκλου εργασιών) από 65,2% κατά τη χρήση του 2010 είχαν σαν αποτέλεσµα το 

µικτό κέρδος να µειωθεί σε €8,6 εκατ., δηλαδή κατά 33,3% σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2010. Η 

απόδοση αυτή κατά κύριο λόγο οφείλεται στα υποδεέστερα αποτελέσµατα της λατοµικής εξόρυξης σε σχέση 

µε την ποιοτική απόδοση του λατοµείου, στη µείωση των εργασιών σε πλάκες και πλακίδια καθώς επίσης 

στην αναστάτωση που επήλθε στη λειτουργία εµπορίας και διανοµής της Εταιρείας εκ του γεγονότος της 

διακοπής της αποκλειστικότητας διεθνούς διανοµής προς την εταιρεία FHL Η. Κυριακίδης Μάρµαρα Γρανίτες 

(“FHL”). 
 

• Τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης, τα οποία είναι σχεδόν διπλάσια εκείνων της αντίστοιχης περιόδου του 2010, 

περιλαµβάνουν προβλέψεις διαγραφής απαιτήσεων έναντι των εταιρειών (α) Phalerco Ltd Cyprus (ύψους € 7,1 

εκατ.) και (β) FHL (ύψους € 3,0 εκατ.) όπως περιγράφονται στις Σηµείωσεις 9 και 18.  
 

• Ως αποτέλεσµα, οι λειτουργικές ζηµιές της Εταιρείας (προ φόρων και τόκων) ανήλθαν σε €4,3 εκατ. έναντι 

λειτουργικής κερδοφορίας €9,8 εκατ. κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2010. Άνευ των εκτάκτων 

προβλέψεων διαγραφής απαιτήσεων που προαναφέρθηκαν, η Εταιρεία θα παρουσίαζε λειτουργική 

κερδοφορία ύψους €5,8 εκατ. 
 

• Τα αποτελέσµατα προ φόρων, χρηµατοοικονοµικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων 

(“EBITDA”) διαµορφώθηκαν σε αρνητικά €3,4 εκατ. έναντι θετικών αποτελεσµάτων ύψους €10,9 εκατ. κατά 
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την αντίστοιχη περίοδο του 2010. Και πάλι, άνευ των εκτάκτων προβλέψεων διαγραφής απαιτήσεων που 

προαναφέρθηκαν η Εταιρεία θα παρουσίαζε EBITDA της τάξης των €6,7 εκατ. 
 

• Το καθαρό αποτέλεσµα µετά από φόρους διαµορφώθηκε σε αρνητικό €5,5 εκατ. έναντι κερδοφορίας €9,0 

εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του 2010. Κατά συνέπεια, οι καθαρές ζηµιές ανά µετοχή ανήλθαν σε €1,18 

έναντι καθαρού κέρδους ανά µετοχή €1,93 κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2010. 
 

• Ο τραπεζικός δανεισµός µειώθηκε σε €3,6 εκατ. δηλαδή παρουσίασε µείωση κατά €2,7 εκατ. σε σχέση µε το 

υπόλοιπο της 31 ∆εκεµβρίου 2010. 
 

• Τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν την 31 ∆εκεµβρίου 2011 στο ποσό των €18,1 εκατ. έναντι €30,2 εκατ. την 31 

∆εκεµβρίου 2010, παρουσίασαν δηλαδή µείωση της τάξης των €12,1 εκατ. 

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ) 

  31/12/2011 31/12/2010 

Καθαρά κέρδη προ φόρων / πωλήσεις (33,0%) 47,0% 

Καθαρά κέρδη µετά φόρων / πωλήσεις  (40,7%) 45,6% 

Καθαρά κέρδη προ φόρων / Ίδια κεφάλαια (14,8%) 30,9% 

Ξένα κεφάλαια / Ίδια κεφάλαια 43,7% 30,4% 

Τραπεζικές υποχρεώσεις/ Ίδια κεφάλαια 20,0% 20,9% 

Κυκλοφορούν ενεργητικό / Σύνολο ενεργητικού  48,0% 66,9% 

Κυκλοφορούν ενεργητικό / Βραχυπρ. υποχρεώσεις 2,0x 4,6x 

EBITDA / Χρεωστικοί τόκοι µ/δ 22,1x 

 

5. ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ 

 

5.1 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ – ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 

Η Εταιρεία δεν έχει κάποια σηµαντική εξάρτηση από συγκεκριµένους προµηθευτές λόγω του ελέγχου από την ίδια των 

πηγών πρώτων υλών µέσω της αποκλειστικής εκµετάλλευσης των λατοµείων που διαθέτει. 
 

5.2 ΠΕΛΑΤΕΣ  

Όπως ανακοινώθηκε δηµοσίως την 22/2/2011, αναφορικά µε τη σύµβαση διανοµής που έχει υπογράψει η Εταιρεία τον 

Απρίλιο του 2009 (η “Σύµβαση”) µε την FHL σχετικά µε τη διεθνή διανοµή των προϊόντων της Εταιρείας, η Εταιρεία 

έχει ασκήσει µια δυνατότητα που της παρέχεται από τη Σύµβαση βάσει της οποίας, για την εναποµείνασα διάρκεια 

ισχύος της Σύµβασης, η Εταιρεία δεν θα υπόκειται πλέον σε ορισµένους συµβατικούς περιορισµούς περιλαµβανοµένης 

ιδίως της υποχρέωσης αποκλειστικότητας για την πώληση των προϊόντων της µέσω της FHL. Η Εταιρεία 

εξακολούθησε να πωλεί στην FHL καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 2011 παρά την διαιτητική διαδικασία που η 

τελευταία ενεργοποίησε εναντίον της Εταιρείας σχετικά µε τη Σύµβαση. ∆είτε Σηµείωση 29 “Γεγονότα µετά την 

ηµεροµηνία Ισολογισµού” σχετικά µε την πρόσφατη κατ’ αρχήν συµφωνία των δύο εταιρειών για την εξωδικαστική 

διευθέτηση των µεταξύ τους επίδικων διαφορών και τη ρύθµιση των συµβατικών τους σχέσεων. 

 

∆εδοµένου ότι το βασικό νόµισµα τιµολόγησης είναι το ευρώ η Εταιρεία εκτίθεται σε συναλλαγµατικό κίνδυνο σε 

σχέση µε το δηνάριο FYROM (βλ. ενότητα 5.4).  
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5.3 ∆ΑΝΕΙΣΜΟΣ  

Για τη χρηµατοδότησή της, η Εταιρεία συνεργάζεται µε την τοπική τράπεζα Komercijalna Banka a.d. και έχει συνάψει 

συµβάσεις σε ευρώ µε κυµαινόµενο επιτόκιο. Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2011 ο συνολικός δανεισµός µειώθηκε κατά 

€2,7 εκατ. σε σχέση µε το συνολικό δανεισµό κατά την 31/12/2009. ∆είτε Σηµείωση 29 “Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία 

Ισολογισµού” σχετικά µε την πρόσφατη ανάληψη νέου δανεισµού. 
 

5.4 ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΣ & ΕΠΙΤΟΚΙΑΚΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ 

Συναλλαγµατικός Κίνδυνος. Η Εταιρεία λειτουργεί σε ένα διεθνές περιβάλλον και εκτίθεται σε συναλλαγµατικό 

κίνδυνο που προκύπτει από διάφορα νοµίσµατα κυρίως από το Ευρώ. Η Εταιρεία δε χρησιµοποιεί κάποιο µέσο για να 

αντισταθµίσει τον συναλλαγµατικό κίνδυνο. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει την ευθύνη της στρατηγικής 

συναλλαγµατικού κινδύνου και συνολικά και οι σχετικές δραστηριότητές παρακολουθούνται καθηµερινά από τη 

διοίκηση της Εταιρείας. 

 

Η λογιστική αξία των νοµισµατικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της Εταιρείας σε ξένα νοµίσµατα είναι η 

ακόλουθη: 

 

Ενεργητικό   2011 2010 

   Σε Ευρώ Σε Ευρώ 

     

Ταµιακά και ισοδύναµα διαθέσιµα   684.781 2.266.076 

Εµπορικές απαιτήσεις – ξένοι χρεώστες   5.127.175 16.821.763 

   5.811.956 19.087.839 

     

Υποχρεώσεις     

     

Εµπορικές υποχρεώσεις  – ξένοι προµηθευτές   (2.797.531) (2.022.280) 

∆άνεια   (3.615.362) (6.314.031) 

   (6.412.893) (8.336.311) 

 

Ανάλυση ευαισθησίας ξένου συναλλάγµατος 

   Ποσά σε Ευρώ +10% -10% 

31 ∆εκεµβρίου 2011    

Κέρδος ή ζηµία (600.937) (60.094) 60.094 

    

31 ∆εκεµβρίου 2010    

Κέρδος ή ζηµία 10.751.528 1.075.153 (1.075.153) 

 

Η ανάλυση ευαισθησίας περιλαµβάνει µόνο νοµισµατικά στοιχεία που αποτυπώνονται σε ξένο νόµισµα στο τέλος της 

χρήσης, και διόρθωση για την αξία τους υπολογίζεται µέσα σε ένα όριο 10% από τις εν ισχύ ισοτιµίες. Τα θετικά / 

αρνητικά ποσά, υποδεικνύουν αύξηση / µείωση στο κέρδος ή σε άλλα στοιχεία καθαρής θέσης, το οποίο δύναται να 

καταγραφεί σε περίπτωση που η τιµή του δηναρίου ΠΓ∆Μ µειώνεται ή αυξάνεται σε σχέση µε ξένα νοµίσµατα κατά + 

/ - 10%. 

 

Επιτοκιακός Κίνδυνος. Ο κίνδυνος αυτός επηρεάζει τις µελλοντικές ταµιακές ροές και µεταβάλλεται ανάλογα µε τη 

µεταβολή των επιτοκίων στην αγορά. Η έκθεση της Εταιρείας στο κίνδυνο αυτό κυρίως σχετίζεται µε το 

µακροπρόθεσµο δανεισµό της που έχει συναφθεί µε βάση τα κυµαινόµενα επιτόκια του ευρώ. Η διοίκηση της 

Εταιρείας είναι κύρια υπεύθυνη για τον καθηµερινό έλεγχο του επιτοκιακού κινδύνου και καθορίζει τα εύλογα όρια 

εντός των οποίων µπορεί να κυµαίνεται προκειµένου να µειώσει το επίπεδο του κινδύνου αυτού. 

 

Στον πίνακα παρατίθεται ανάλυση των στοιχείων της Εταιρείας που εκτίθενται στο κίνδυνο επιτοκίου. 
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   2011 2010 

Ενεργητικό     

Χωρίς επιτόκιο:     

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις   - - 

Εµπορικές απαιτήσεις   5.651.596 20.063.655 

Ταµιακά και διαθέσιµα ισοδύναµα    1.290 1.152 

   5.652.886 20.064.807 

Με σταθερό επιτόκιο:     

Επενδύσεις σε κρατικά οµόλογα   94 321 

Ταµιακά και διαθέσιµα ισοδύναµα   715.977 2.309.182 

   716.071 2.309.503 

   6.368.957 22.374.310 

     

Υποχρεώσεις     

Χωρίς επιτόκιο:     

Εµπορικές υποχρεώσεις   3.419.743 2.676.658 

Φορολογικές υποχρεώσεις   - 184.218 

   3.419.743 2.860.876 

Με σταθερό επιτόκιο:     

∆άνεια    4.012 7.128 

   4.012 7.128 

Με κυµαινόµενο επιτόκιο:     

∆άνεια   3.615.362 6.314.031 

   3.615.362 6.314.031 

Περιθώριο (κενό) ευαισθησίας Τόκων   7.039.117 9.182.035 

 

Το ονοµαστικό επιτόκιο κυµαίνεται περί το Euribor 6 µηνών πλέον (+) 4,5%. 

 

Ανάλυση ευαισθησίας επιτοκιακού κινδύνου: 
 

31 ∆εκεµβρίου 2011 Ποσά σε Ευρώ +2% -2% 

∆ανειακές υποχρεώσεις µε κυµαινόµενο επιτόκιο (3.615.362) (72.307) 72.307 

    

 
   

31 ∆εκεµβρίου 2010  2% -2% 

∆ανειακές υποχρεώσεις µε κυµαινόµενο επιτόκιο (6.314.031) (126.281) 126.281 

 

 

5.5 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  

Η διοίκηση της Εταιρείας πραγµατοποιείται από οµάδα υφιστάµενων έµπειρων στελεχών, η οποία ενισχύεται µε νέες 

προσλήψεις εξειδικευµένων στελεχών µε διεθνή εµπειρία.  

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Εταιρείας, κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2011, η Εταιρεία απασχολούσε συνολικά 402 άτοµα 

έναντι 386
 
ατόµων την 31 ∆εκεµβρίου 2010. 

 

 

5.6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

Η Εταιρεία λόγω και της φύσης της δραστηριότητας της τηρεί όλους τους από το νόµο επιβαλλόµενους 

περιβαλλοντικούς όρους και όρους υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας. 

 

6. ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
 

∆είτε Σηµείωση 29 “Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία Ισολογισµού” σχετικά µε την απόφαση που ελήφθη στην έκτακτη 

γενική συνέλευση των µετόχων της 5 Μαρτίου 2012, για τη διανοµή µερίσµατος ύψους €0,85 (µικτό) ανά µετοχή. 

7. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 παρ. 7 

Ν.3556/2007, όπως ισχύει σήµερα. 

7.1. ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
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Η εξέλιξη και ο τρόπος κάλυψης του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας από την ίδρυσή της µέχρι σήµερα 

παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

Ηµεροµηνία Γ.Σ. 
Ποσό Αύξησης 

(ποσά σε) 

Τρόπος Κάλυψης  

(µε καταβολή µετρητών) 

(ποσά σε) 

Μετοχικό κεφάλαιο µετά 

την Αύξηση  

(ποσά σε) 

Σύνολο 

Μετοχών 

Ονοµ/κή Αξία 

Μετοχής 

(ποσά σε)  

(ποσά σε) (DEM) (€)  (DEM) (€) (DEM) (€)  (DEM) (€) 

Ολοκλήρωση 

διαδικασίας 

Ιδιωτικοποίησης      5,500,000 2,812,105 55,000 100  51.13 

23.03.2001 2,750,000 1,406,052.6 2,750,000 1,406,052 8,250,000 4,218,158 82,500 100  51.13 

07.06.2002  Μετατροπή Μετοχικού Κεφαλαίου από DEM σε ΕΥΡΩ 4,218,158 4,218,158  1.00 

Σύνολο προ της 

Αύξησης      4,218,15 4,218,158  1.00 

Αύξηση 

(Γ.Σ. 19.12.2002 

& Γ.Σ. 

23.10.2003)   468,700  468,700  4,686,858 468,700  1.00 

Σύνολο µετά 

την Αύξηση      4,686,858 4,686,858  1.00 

Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται 4.686.858 ΕΥΡΩ, κατανέµεται σε 4.686.858 κοινές ονοµαστικές µετοχές 

ονοµαστικής αξίας ενός Ευρώ εκάστης. 

7.2. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

∆εν υπάρχουν περιορισµοί αναφορικά µε τη µεταβίβαση των µετοχών. 

 

7.3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΜΕΣΕΣ ‘Η ΕΜΜΕΣΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 

Την 31.12.2011 οι κατωτέρω µέτοχοι κατείχαν ποσοστό µεγαλύτερο του 5% του συνόλου των δικαιωµάτων ψήφου της 

Εταιρείας:        

    Αριθµός Ονοµ. Αξία % 

Stone Works Holdings Cooperatief U.A. Netherlands 4.143.357 4.143.357 88.40 

Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.    468.700 468.700 10.00 

Σηµ. Η Τράπεζα Πειραιώς είναι ο «Εκδότης ΕΛ.ΠΙΣ» και «Θεµατοφύλακας» των παριστώµενων µετοχών της εκδότριας 

εταιρείας MERMEREN KOMBINAT AD Prilep. Κάθε «ΕΛ.ΠΙΣ» αντιπροσωπεύει µία (1) κοινή µετοχή της ΜERMEREN 

KOMBINAT AD Prilep ονοµαστικής αξίας €1,0 η κάθε µία. 

7.4. ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΑΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΙ∆ΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ  

∆εν υφίστανται µετοχές οι οποίες παρέχουν ειδικά δικαιώµατα 

 

7.5. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ 

∆εν υφίστανται περιορισµοί. 

 

7.6. ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

∆εν έχουν περιέλθει σε γνώση της Εταιρείας τυχόν περιορισµοί µεταξύ µετόχων που συνεπάγονται περιορισµούς στη 

µεταβίβαση µετοχών. 

7.7. ΚΑΝΟΝΕΣ ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ∆.Σ. ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΟΥ 

∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΣΤΟ Κ.Ν. 2190/1920 
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∆εν υφίστανται ουσιώδεις διαφορές αναφορικά µε το διορισµό και αντικατάσταση των µελών ∆.Σ., καθώς επίσης 

σχετικά µε τη τροποποίηση του καταστατικού από τα προβλεπόµενα στο ν.2190 και τον εµπορικό νόµο της ΠΓ∆Μ.  

7.8. ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ∆.Σ. Ή ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ∆ΟΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Ή ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 

Ι∆ΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. 

∆εν υφίσταται σχετική αρµοδιότητα. 

 

7.9. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΠΟΥ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ Ή ΛΗΓΟΥΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

∆εν υφίσταται οιαδήποτε συµφωνία. 

 

7.10. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ∆.Σ. Ή ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

∆εν υφίσταται οιαδήποτε συµφωνία. 

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 05/03/2012 αποφάσισε την εκλογή του κυρίου Ηλία Ρηγόπουλου ως µέλους του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου το οποίο έχει την εξής σύνθεση: 

Εκτελεστικά µέλη: Goran Poposki και Ηλίας Ρηγόπουλος 

Mη εκτελεστικά µέλη: Iωάννης Βογιατζής και Θεόδωρος Μάλφας 

Ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη: Mark Richard Jacobson. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει συγκροτηθεί σε σώµα ως ακολούθως 

1. Mark Richard Jacobson, πρόεδρος του ∆.Σ. 

2. Θεόδωρος Μάλφας, µη εκτελεστικό µέλος 

3. Iωάννης Βογιατζής, µη εκτελεστικό µέλος 

4. Goran Poposki, εκτελεστικό µέλος 

5. Ηλίας Ρηγόπουλος, εκτελεστικό µέλος 
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 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3401/2005 

∆ελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α. 

Παρασκευή, 2 Σεπτέµβριος 2011 

13:12 MERMEREN KOMBINAT A.D. PRILEP 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (∆ΕΝ 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ) 

Πέµπτη, 12 Μάιος 2011 

09:37 MERMEREN KOMBINAT A.D. PRILEP 
Καταβολή µερίσµατος χρήσης 2010 στους κατόχους ΕΛ.ΠΙΣ. για τις 

µετοχές της εταιρείας MERMEREN KOMBINAT AD Prilep.  

∆ευτέρα, 2 Μάιος 2011 

15:22 MERMEREN KOMBINAT A.D. PRILEP Ανακοίνωση Αλλων Σηµαντικών Γεγονότων 

Τρίτη, 19 Απρίλιος 2011 

16:24 MERMEREN KOMBINAT A.D. PRILEP Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης 

∆ευτέρα, 28 Μάρτιος 2011 

10:27 MERMEREN KOMBINAT A.D. PRILEP ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

∆ευτέρα, 21 Μάρτιος 2011 

12:47 MERMEREN KOMBINAT A.D. PRILEP Ανακοίνωση Αλλων Σηµαντικών Γεγονότων 

Παρασκευή, 18 Μάρτιος 2011 

14:45 MERMEREN KOMBINAT A.D. PRILEP Ανακοίνωση Αλλων Σηµαντικών Γεγονότων 

Τρίτη, 22 Φεβρουάριος 2011 

09:10 MERMEREN KOMBINAT A.D. PRILEP Ανακοίνωση 
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Γ. Έκθεση Ε̟ισκό̟ησης Ορκωτών Ελεγκτών 

Προς τη διοίκηση και τους µετόχους της 

Mermeren kombinat a.d., Prilep 

 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες Οικονοµικές καταστάσεις της «Mermeren kombinat a.d., Prilep» (η 

Εταιρεία), που αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2011, και τις καταστάσεις 

αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία 

αυτή καθώς και περίληψη των σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές σηµειώσεις που 

αναφέρονται στις σελίδες 3 έως 35 της έκθεσής µας. 

Ευθύνη ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις  

Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των 

Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως 

αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει σχεδιασµό, εφαρµογή και 

διατήρηση συστήµατος εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονοµικών 

καταστάσεων, απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή 

περιλαµβάνει επίσης την επιλογή και εφαρµογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια 

λογιστικών εκτιµήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. 

Ευθύνη Ελεγκτή 

∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση επί αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων, µε βάση τον έλεγχο 

µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε  

τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συµµόρφωση µας µε τους κανόνες 

δεοντολογίας και το σχεδιασµό και διενέργεια του ελέγχου µας µε σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι οι 

οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 

Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για τη συγκέντρωση ελεγκτικών τεκµηρίων, 

σχετικά µε τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες 

επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαµβάνουν την εκτίµηση του κινδύνου ανακρίβειας των 

οικονοµικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίµηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής 

λαµβάνει υπόψη το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των 

οικονοµικών καταστάσεων, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για 

την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας. Ο 

έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που 

εφαρµόσθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη ∆ιοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της 

συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε 

συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για  τη θεµελίωση της γνώµης µας. 

Γνώµη  

Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη  

άποψη την οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2011, την χρηµατοοικονοµική της 

επίδοση και τις Ταµειακές της Ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 

Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης.  

 

 
 

Grant Thortnon  

 

Σκόπια, 

30 Μαρτίου 2012 
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∆. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις (βάσει των ∆ιεθνών Προτύ̟ων 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς) 

 
I.  Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 

 

  (Ποσά εκφρασµένα σε €) 

 Σηµειώσεις 

  

  
01/01-

31/12/2011 
01/01-

31/12/2010 

    

Πωλήσεις  16 13.550.434 19.809.589 

Κόστος Πωληθέντων 17 -4.941.299 -6.899.700 

Μικτό κέρδος  8.609.135 12.909.889 

    

Λοιπά έσοδα/έξοδα 20 225.447 3.523.435 

Έξοδα  διοίκησης  18 -1.713.146 -1.479.697 

Έξοδα  διάθεσης 18 -11.443.577 -5.186.309 

Αποτελέσµατα προ φόρων, χρηµατοοικονοµικών και 
επενδυτικών αποτελεσµάτων  -4.322.141 9.767.318 

    

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 21 300.189 364.528 

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 21 -447.668 -815.459 

Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα  -147.479 -450.931 

Κέρδη προ φόρων   -4.469.620 9.316.387 

    

Φόρος 22 -1.045.955 -286.669 

Καθαρά κέρδη περιόδου  -5.515.575 9.029.718 

    

Λοιπά συνολικά έσοδα:    

Κέρδος από αναπροσαρµογή ενσώµατων παγίων  - - 

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου  -10.042 - 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟ∆Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο  -5.525.617 9.029.718 

    

Τα καθαρά κέρδη περιόδου κατανέµονται σε:    

Μετόχους Εταιρείας  (5.515.575) 9.029.718 

Κέρδη ανά µετοχή (εκφρασµένα σε Ευρώ ανά µετοχή) 24 (1,18) 1,93 

      

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοοικονοµικών και επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και αποσβέσεων  (3.390.758) 10.892.392 
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II. Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης 

   (Ποσά εκφρασµένα σε €) 
  Σηµειώσεις 31-∆εκ 31-∆εκ 

   2011 2010 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

Μη Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     

Ενσώµατες ακινητοποιήσεις  5 13.204.427 12.818.194 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία  6 348.713 185.952 

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις   0 0 

   13.553.140 13.004.146 

Κυκλοφορούν ενεργητικό     

Αποθέµατα  8 6.039.688 3.976.254 

Εµπορικές απαιτήσεις  9 5.749.035 20.063.655 
Άλλα βραχυπρόθεσµα χρηµατοοικονοµικά 
στοιχεία  10 94 321 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα   11 717.267 2.310.334 

     12.506.084 26.350.564 

Σύνολο Ενεργητικού    26.059.224 39.354.710 

     

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     

Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους      

Μετοχικό κεφάλαιο  12.1 8.845.171 8.845.171 

Αποθεµατικά  12.3 9.101.005 9.147.266 

Κέρδη / ζηµίες εις νέον    191.389 12.180.238 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων   18.137.565 30.172.675 

     

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις     

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις  13 1.750.027 3.532.029 

     1.750.027 3.532.029 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις     

Βραχυπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις  13 1.869.347 2.789.130 

Εµπορικές υποχρεώσεις  14 3.446.513 2.676.658 

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις   15 855.772 184.218 

     6.171.632 5.650.006 

Σύνολο υποχρεώσεων    7.921.659 9.182.035 

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων    26.059.224 39.354.710 
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III. Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων  

 

    (Ποσά εκφρασµένα σε €) 

 
Μετοχικό 
κεφάλαιο Αποθεµατικά 

Αποθεµατικό 
επανεκτίµησης 

Αποτελέσµατα 
εις νέον 

Σύνολο 
καθαρής 

θέσης 

   
Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 
2011 8.845.171 7.528.471 1.618.795 12.180.238 30.172.675 

Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων      

Μερίσµατα πληρωθέντα - - - (6.509.493) (6.509.493) 

Συναλλαγές µε ιδιοκτήτες - - - (6.509.493) (6.509.493) 

Καθαρά κέρδη περιόδου - - - (5.515.575) (5.515.575) 

Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης µετά 
από φόρους      

Μεταφορά σε αποθεµατικά - - (46.261) 36.219 (10.042) 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα - - (46.261) (5.479.356) (5.525.617) 

      

Υπόλοιπα κατά την 31 ∆εκεµβρίου 
2011 8.845.171 7.528.471 1.572.534 191.389 18.137.565 

      

      
Υπόλοιπα κατά την 1 Ιανουαρίου 
2010 8.845.171 7.528.471 1.810.771 5.614.821 23.799.234 

Επαναδιατύπωση (σηµ. 12.5) - - - (357) (357) 
Επαναδιατυπωµένο Υπόλοιπο κατά 
την  1η Ιανουαρίου 2010 8.845.171 7.528.471 1.810.771 5.614.464 23.798.877 

Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων      

Μερίσµατα πληρωθέντα - - - (2.655.920) (2.655.920) 

Συναλλαγές µε ιδιοκτήτες - - - (2.655.920) (2.655.920) 

Καθαρά κέρδη περιόδου - - - 9.029.718 9.029.718 

Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης µετά 
από φόρους       

Μεταφορά σε αποθεµατικά - - (191.976) 191.976 - 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα - - (191.976) 9.221.694 9.029.718 

      
Υπόλοιπα κατά την 31 ∆εκεµβρίου 
2010 8.845.171 7.528.471 1.618.795 12.180.238 30.172.675 
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IV.   Κατάσταση Ταµειακών Ροών 

 

   (Ποσά εκφρασµένα σε €) 

   

Περίοδος 12 µηνών που έληξε 
στις 31 ∆εκεµβρίου 

  Σηµειώσεις 2011 2010 

Λειτουργικές ∆ραστηριότητες     

Κέρδη προ φόρων   -469.620 9.316.387 

Πλέον/µείον προσαρµογές για:     

Αποσβέσεις  5, 6 931.383 1.125.074 

∆ιαγραφή απαξιωµένων αποθεµάτων  18 15.667 1.829.761 

∆ιαγραφές λοιπών απαιτήσεων  18 644 - 
Ελλείµατα  18 1.064 - 

∆ιαγραφές απαιτήσεων από πελάτες και οφειλών από 
προµηθευτές  18, 20 10.124.334 1.385 

Κέρδη από πώληση παγίων περιουσιακών στοιχείων  5 60.618 856.420 

Έσοδα από τόκους  21 -300.189 -364.528 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα    21 447.668 815.459 

   6.757.880 13.579.958 
Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές λογ/σµών 
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές 
δραστηριότητες     

Αλλαγές κεφαλαίου κίνησης     

Μείωση/Αύξηση αποθεµάτων   -2.079.582 -53.340 

Μείωση/Αύξηση απαιτήσεων   4.399.334 -7.169.015 

Μείωση/Αύξηση υποχρεώσεων    501.573 1.777.527 

   9.579.205 8.135.130 

     

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα   -305.608 -495.589 

Καταβεβληµένοι φόροι    -760.734 -446.683 

Σύνολο εισροών/εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες 8.512.863 7.192.858 

Επενδυτικές δραστηριότητες     

Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων -1.540.127 -1.049.249 

Εισπράξεις  από διαθέσιµα προς πώληση παγίων στοιχείων   0 0 

Επενδύσεις σε κρατικά οµόλογα   -1.212 -321 

Τόκοι εισπραχθέντες   4.798 13.624 

Σύνολο εισροών/εκροών από επενδυτικές 
δραστηριότητες     -1.536.541 -1.035.946 

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες     

Εισπράξεις /(Εξωφλήσεις) από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια   -2.701.785 -2.074.663 

Μερίσµατα πληρωθέντα     -5.857.550 -2.390.298 

Σύνολο εισροών/εκροών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες -8.559.335 -4.464.961 

     

∆ιαφορές ισοτιµίας   -10.054 73.064 

Καθαρή αύξηση (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και 
ισοδύναµα περιόδου   -1.593.067 1.765.015 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου   11 2.310.334 545.319 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου   11 717.267 2.310.334 
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Σηµειώσεις ε̟ί των οικονοµικών καταστάσεων 

 

1. Πληροφορίες για την Εταιρεία 

Η Mermeren Kombinat A.D., Prilep (η «Εταιρεία») είναι µια µετοχική Εταιρεία ιδρυθείσα και εγκατεστηµένη 

στην Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας (FYROM). Η διεύθυνση της έδρας της Εταιρείας 

είναι: Str. «Krusevski pat »b.b.., Prilep,   Πρώην   Γιουγκοσλαβική  ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας (“FYROM”, 

“ΠΓ∆Μ”).  

 

Στις 10 Απριλίου 2009 η «FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», ο µεγαλύτερος µέτοχος της 

Εταιρείας µε ποσοστό συµµετοχής 88,4%, µεταβίβασε το σύνολο του µεριδίου των µετοχών της στην 

Εταιρεία «Stone Works Holding Cooperatief U.A.» Ολλανδίας. 

 

Η κύρια επιχειρησιακή δραστηριότητα της Εταιρείας περιλαµβάνει εξόρυξη, επεξεργασία και διάθεση 

µαρµάρων και διακοσµητικών πετρών. Η Εταιρεία κατά κύριο λόγο εξάγει τα προιόντα µαρµάρου που 

παράγει διεθνώς, και την 31η ∆εκεµβρίου 2011 απασχολούσε 402 άτοµα προσωπικό (2010:386). 

 

2. Λογιστικές Αρχές  

Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι οικονοµικές καταστάσεις, αναφέρονται πιο κάτω. Οι 

αρχές αυτές έχουν εφαρµοσθεί µε συνέπεια σε όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται.  

 

2.1 Βάση Προετοιµασίας 

Αυτές οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν προετοιµαστεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Αναφοράς (∆ΠΧΑ) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ∆ΛΠ). Οι 

οικονοµικές καταστάσεις έχουν προετοιµαστεί χρησιµοποιώντας τις βάσεις επιµέτρησης που ορίζονται από τα 

∆.Π.Χ.Α. για κάθε είδος περιουσιακού στοιχείου, υποχρεώσεων, εσόδων και εξόδων. Οι βάσεις επιµέτρησης 

περιγράφονται αναλυτικότερα στις λογιστικές αρχές παρακάτω.  

 

Η κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ απαιτεί τη χρήση αναλυτικών λογιστικών 

εκτιµήσεων και κρίσεων. Οι τοµείς που περικλείουν υψηλότερο βαθµό κρίσης  ή οι τοµείς που οι υποθέσεις 

και οι εκτιµήσεις είναι σηµαντικές για τις οικονοµικές καταστάσεις περικλείονται στη σηµείωση 4: Σηµαντικές 

λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές. 

 

Αυτές οι οικονοµικές καταστάσεις προετοιµάζονται για τις κλειόµενες χρήσεις στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 και 

του 2010. Τα τρέχοντα και τα συγκριτικά στοιχεία παρουσιάζονται σε ευρώ. 

 

2.2 Αλλαγές στις λογιστικές αρχές και γνωστο̟οιήσεις 

 

- Υιοθέτηση των Βελτιώσεων στα ∆.Π.Χ.Α. 2010  

 Η Εταιρεία παρουσίασε ήδη τις συµφωνίες του κάθε στοιχείου των λοιπών συνολικών εσόδων στην 

κατάσταση µεταβολών στα ίδια κεφάλαια. Η Εταιρεία παρουσιάζει τώρα τις συµφωνίες αυτές στις 

σηµειώσεις των οικονοµικών καταστάσεων, όπως επιτρέπεται από την τροποποίηση. Αυτό µειώνει 

διπλές γνωστοποιήσεις και παρουσιάζει µε µεγαλύτερη σαφήνεια τις συνολικές αλλαγές στα ίδια 

κεφάλαια. Τα συγκριτικά στοιχεία της προηγούµενης περιόδου έχουν αναµορφωθεί αναλόγως.  
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- Πρότυπα, τροποποιήσεις και διερµηνείες στα υπάρχοντα πρότυπα που δεν είναι ακόµα σε 

ισχύ και δεν υιοθετήθηκαν από την Εταιρεία.  

Κατά την ηµεροµηνία έγκρισης αυτών των οικονοµικών καταστάσεων, έχουν δηµοσιευθεί ορισµένα 

νέα πρότυπα, τροποποιήσεις και διερµηνείες από το Σ∆ΛΠ αλλά δεν έχουν ακόµα τεθεί σε ισχύ, και 

δεν έχουν εγκριθεί από την Εταιρεία.  

 

Η ∆ιοίκηση αναµένει ότι όλες οι σχετικές δηλώσεις θα υιοθετηθούν στις λογιστικές πολιτικές της 

Εταιρείας για την πρώτη περίοδο που αρχίζει µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της έκδοσής της. 

Πληροφορίες σχετικά µε νέα πρότυπα, τροποποιήσεις και ερµηνείες σχετικά µε τις οικονοµικές 

καταστάσεις της Εταιρείας παρέχονται παρακάτω. Ορισµένα άλλα νέα πρότυπα και διερµηνείες έχουν 

εκδοθεί αλλά δεν αναµένεται να έχουν σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της 

Εταιρείας. 

 

- ∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013). 

Το ∆ΠΧΑ 9 ορίζει ότι όλα τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία επιµετρώνται αρχικά στην 

εύλογη αξία τους συν, στην περίπτωση ενός χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου που δεν 

είναι στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων, συγκεκριµένα κόστη συναλλαγών. Το ∆ΠΧΑ 9 

απαγορεύει επαναταξινοµήσεις, εκτός από σπάνιες περιπτώσεις που το επιχειρηµατικό µοντέλο της 

οικονοµικής οντότητας αλλάξει, και στην προκειµένη περίπτωση η οικονοµική οντότητα απαιτείται να 

επαναταξινοµήσει µελλοντικά τα επηρεαζόµενα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία. Σύµφωνα 

µε τις αρχές του ∆ΠΧΑ 9, όλες οι επενδύσεις σε συµµετοχικούς τίτλους πρέπει να επιµετρώνται σε 

εύλογη αξία. Το ∆ΠΧΑ 9 καταργεί την εξαίρεση της επιµέτρησης σε κόστος για τις µη εισηγµένες 

µετοχές και τα παράγωγα σε µη εισηγµένες µετοχές, αλλά παρέχει καθοδήγηση για το πότε το 

κόστος µπορεί να είναι αντιπροσωπευτική εκτίµηση της εύλογης αξίας. Η Εταιρεία βρίσκεται στη 

διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 9 στις οικονοµικές της καταστάσεις. Η Εταιρεία δεν 

έχει ακόµη αποφασίσει πότε θα υιοθετήσει το ∆ΠΧΑ 9. 

 

 Πρότυπα ενοπποίησης 

Τα ακόλουθα πρότυπα τροποποιήσεις και διερµηνείες σε υπάρχοντα πρότυπα έχουν δηµοσιευθεί µε 

ισχύ µετά την 1η Ιανουαρίου 2013. Πληροφορίες σχετικά µε τα νέα πρότυπα παρουσιάζονται 

παρακάτω:  

 

- ∆ΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις (∆ΠΧΠ 10)»  

Το ∆ΠΧΑ 10 αντικαθιστά το ∆ΛΠ 27 Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις (∆ΛΠ 27) 

και το ΜΕ∆ 12 Ενοποίηση - Οντότητες Ειδικού Σκοπού. Αναθεωρεί τον ορισµό του ελέγχου σε 

συνδυασµό µε συνοδευτικές οδηγίες ώστε να προσδιορίσει µια συµµετοχή σε θυγατρική. Ωστόσο, οι 

απαιτήσεις και οι µηχανισµοί της ενοποίησης και η λογιστική για τις µη ελέγχουσες συµµετοχές και 

αλλαγές στον έλεγχο παραµένουν οι ίδιες. 

 

- ∆ΠΧΑ 11 «Κοινές Ρυθµίσεις (∆ΠΧΑ 11)»  

Το ∆ΠΧΑ 11 αντικαθιστά το ∆ΛΠ 31 Συµµετοχές σε Κοινοπραξίες (∆ΛΠ 31). Ευθυγραµµίζει πιο στενά 

την τήρηση της λογιστικής από τους επενδυτές µε τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους σχετικά 

µε την κοινή συµφωνία. Επιπλέον, η επιλογή του ∆ΛΠ 31 από τη χρήση της αναλογικής ενοποίησης 

των κοινοπραξιών, έχει εξαλειφθεί. Το ∆ΠΧΠ 11 απαιτεί τη χρήση της µεθόδου της καθαρής θέσης, η 

οποία χρησιµοποιείται σήµερα για επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις. 

 

- ∆ΠΧA 12 «Παρουσίαση των Συµφερόντων σε άλλες οντότητες (∆ΠΧΑ 12)» 

Το ∆ΠΧΑ 12 ενσωµατώνει και κάνει συνεπής τις απαιτήσεις γνωστοποίησης για διάφορους τύπους 

επενδύσεων, συµπεριλαµβανοµένων των µη ενοποιηµένων οντοτήτων δοµηµένη. Εισάγει νέες 

απαιτήσεις γνωστοποίησης σχετικά µε τους κινδύνους στους οποίους η οντότητα εκτίθεται από την 

εµπλοκή της µε δοµηµένες οντότητες. 

 

- Επακόλουθες τροποποιήσεις στα ∆ΛΠ 27 και ∆ΛΠ 28 Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και 

κοινοπραξίες (∆ΛΠ 28)  
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Το ∆ΛΠ 27 τώρα ασχολείται µόνο µε χωριστές οικονοµικές καταστάσεις. Το ∆ΛΠ 28 φέρνει 

επενδύσεις σε κοινοπραξίες στο πεδίο εφαρµογής της. Ωστόσο, η λογιστική µεθοδολογία των ίδιων 

κεφαλαίων των ∆ΛΠ 28 παραµένει αµετάβλητη. 

 

- ∆ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση της εύλογης αξίας (∆ΠΧΑ 13)» 

Το ∆ΠΧΑ 13 δεν επηρεάζει το ποια στοιχεία απαιτείται να είναι εύλογης αξίας, αλλά διευκρινίζει τον 

ορισµό της εύλογης αξίας και παρέχει τις σχετικές οδηγίες και επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις όσον 

αφορά καταµετρήσεις δίκαιης αξίας. Εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 

1η Ιανουαρίου 2013. Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας έχει ακόµη να αξιολογήσει τον αντίκτυπο αυτού του 

νέου προτύπου. 

 

- Τροποποιήσεις στα ∆ΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων (∆.Λ.Π. 1 

Τροποποιήσεις) 

Τα ∆ΛΠ 1 Τροποποιήσεις απαιτούν την οµαδοποίηση των στοιχείων µιας οικονοµικής οντότητας που 

παρουσιάζονται στα λοιπά συνολικά έσοδα µε εκείνα που, σύµφωνα µε άλλα ∆.Π.Χ.Α.:  

(α) δεν θα ανακατατάσσονται στη συνέχεια στα αποτελέσµατα και  

(β) θα ταξινοµηθούν στη συνέχεια στα αποτελέσµατα όταν πληρούνται συγκεκριµένες προϋποθέσεις. 

Εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2012. Η ∆ιοίκηση της 

Εταιρείας αναµένει ότι αυτό θα αλλάξει τη σηµερινή παρουσίαση των στοιχείων στα λοιπά συνολικά 

έσοδα. Ωστόσο, δεν θα επηρεάσει την επιµέτρηση ή την αναγνώριση των αντικειµένων αυτών. 

 

- «Τροποποιήσεις στα ∆ΛΠ 19 Παροχές σε εργαζοµένους (∆ΛΠ 19 Τροποποιήσεις)» 

Τα ∆ΛΠ 19 Τροποποιήσεις περιλαµβάνουν µια σειρά από στοχευµένες βελτιώσεις σε όλο το Πρότυπο. 

Οι κυριότερες αλλαγές αφορούν στα προγράµµατα καθορισµένων παροχών τα οποία είναι: 

• η εξάλειψη της «µεθόδου περιθωρίου», απαιτώντας από τους φορείς να αναγνωρίσουν όλα τα 

κέρδη και τις ζηµίες που προέκυψαν κατά την περίοδο αναφοράς  

• ο εξορθολογισµός της παρουσίασης των µεταβολών των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

• η ενίσχυση των απαιτήσεων γνωστοποίησης, συµπεριλαµβανοµένων πληροφοριών σχετικά µε τα 

χαρακτηριστικά των προγραµµάτων καθορισµένων παροχών και των κινδύνων που οι φορείς είναι 

εκτεθειµένοι µέσω της συµµετοχής σε αυτές.  

Η τροποποιηµένη έκδοση των ∆ΛΠ 19 ισχύει για χρήσεις που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 

2013. Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας έχει ακόµη να αξιολογήσει τον αντίκτυπο αυτού του αναθεωρηµένου 

προτύπου στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

 

2.3 Ισοτιµία ξένου νοµίσµατος  

 

Νοµισµατική µονάδα λειτουργίας και παρουσίασης  

Η Εταιρεία τηρεί τα λογιστικά της βιβλία και προετοιµάζει τους εκ του νόµου προβλεπόµενους λογαριασµούς 

τήρησης λογιστικής απεικόνισης στο τοπικό νόµισµα, δηλ. σε ∆ηνάρια ΠΓ∆Μ (“∆ηνάρια”, “MKD”), το οποίο 

είναι το «λειτουργικό νόµισµα της Εταιρείας». Αυτές οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε ευρώ, το 

οποίο είναι η «νοµισµατική µονάδα παρουσίασης» των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας. 

Τα αποτελέσµατα και η χρηµατοοικονοµική θέση της Εταιρείας είναι εκπεφρασµένες στο νόµισµα 

παρουσίασης ως εξής: 

(i) Το Ενεργητικό και τα στοιχεία του παθητικού για κάθε ισολογισµό, εµφανίζονται στην ισοτιµία 

κλεισίµατος κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος του ισολογισµού, 

(ii) Τα έσοδα και τα έξοδα για κάθε κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως είναι εκπεφρασµένα στις µέσες 

συναλλαγµατικές ισοτιµίες, και 

(iii) Οι προκύπτουσες διαφορές ανταλλαγής, αναγνωρίζονται ως οικονοµικά έσοδα ή έξοδα, αντίστοιχα, 

σε κάθε κατάσταση αποτελεσµάτων για την περίοδο που αφορούν. 

 

Συναλλαγές και ισοτιµίες 

Οι συναλλαγές που ενεργούνται σε ξένα νοµίσµατα έχουν µετατραπεί σε ∆ηνάρια στη µέση συναλλαγµατική 

ισοτιµία στην ηµεροµηνία της συναλλαγής. Τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού που αποτιµώνται 

σε ξένα νοµίσµατα είναι εκπεφρασµένα σε ∆ηνάρια µε βάση τη µέση συναλλαγµατική ισοτιµία του ∆ηναρίου 

σύµφωνα µε το ∆ελτίο συναλλάγµατος της Κεντρικής Τράπεζας της ΠΓ∆Μ την τελευταία ηµέρα της περιόδου 

στην οποία αφορούν οι εκθέσεις. Όλα τα κέρδη και οι ζηµίες που είναι αποτέλεσµα της µεταβολής της 
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αξίας των ξένων νοµισµάτων ή συναλλαγµατικών διαφορών, συµπεριλαµβάνονται στη Κατάσταση 

Αποτελεσµάτων Χρήσεως ως χρηµατοοικονοµικά κέρδη ή ζηµίες στην περίοδο στην οποία προέκυψαν. Οι 

µέσες συναλλαγµατικές ισοτιµίες που χρησιµοποιούνται για τη µετατροπή των δεδοµένων των ισολογισµών 

που εκφράζονται σε ξένα νοµίσµατα, είναι οι ακόλουθες: 

 

 31 ∆εκεµβρίου 2011 31 ∆εκεµβρίου 2010 

1 ∆ολ ΗΠΑ 47,5346 ∆ηνάρια 46,3140  ∆ηνάρια 

1 ΕΥΡΩ 61,5050 ∆ηνάρια 61,5050  ∆ηνάρια 

 

2.4 Γή̟εδα, κτίρια και µηχανήµατα 

Τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας γήπεδα, κτίρια και εξοπλισµός καταγράφονται µε βάση την 

αναπροσαρµοσµένη αξία τους, σύµφωνα µε την αξιολόγηση που ενεργείται από ανεξάρτητους 

πιστοποιηµένους εκτιµητές, αφαιρουµένων των µετέπειτα συσσωρεµένων αποσβέσεων και των πρόσθετων 

ζηµιών. Το επιπλέον ποσό µε το οποίο αποτιµώνται τα γήπεδα, οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισµός λόγω της 

ανατίµησης της αξίας τους, µεταφέρεται σε αποθεµατικό λογαριασµό αναπροσαρµογής στοιχείων 

ενεργητικού, το οποίο αποτελεί τµήµα των συνολικών αποθεµατικών που περιλαµβάνονται στην καθαρή 

θέση της Εταιρείας. Όταν τα αναπροσαρµοσθέντα στοιχεία του ενεργητικού καταστρέφονται ή πωλούνται, τα 

ποσά που περιλαµβάνονται στα αποθεµατικά αναπροσαρµογής µεταφέρονται στα αδιανέµητα κέρδη της 

περιόδου. 

 

Τα αποτελέσµατα χρεώνονται µε την αξία της απόσβεσης ανάλογα µε την κατ’ εκτίµηση διάρκεια της 

ωφέλιµης ζωής των στοιχείων αυτών (δηλ. κτιρίων, εγκαταστάσεων και  εξοπλισµού).  

Τα ανωτέρω πάγια στοιχεία στην περίπτωση που έχουν κατασκευασθεί από την ίδια την Εταιρεία 

αποσβένονται από τη χρονική στιγµή που χρησιµοποιούνται από αυτήν. Οι εδαφικές εκτάσεις και οι 

ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση δεν αποσβένονται. 

 

Οι κατ’ εκτίµηση ωφέλιµη ζωή των παγίων είναι οι ακόλουθες: 

 

Κτήρια      40 έτη 

Μηχανήµατα     10-20 έτη       

Εξοπλισµός και µηχανοκίνητα οχήµατα  4-8 έτη 

 

Η υπολειµµατική αξία και η ωφέλιµη ζωή των παγίων στοιχείων αναθεωρούνται και προσαρµόζονται, εάν 

κρίνεται σκόπιµο, σε κάθε ηµεροµηνία προετοιµασίας των οικονοµικών καταστάσεων. Στην περίπτωση που η 

αναπόσβεστη αξία ενός παγίου είναι µεγαλύτερη από την κατ’ εκτίµηση αξία αντικατάστασης του, τότε αυτό 

εµφανίζεται στην αξία αντικατάστασής του. 

 

Τα κέρδη και οι ζηµίες από τη πώληση ή την απόσυρση περιουσιακών στοιχείων καθορίζονται µε τη 

σύγκριση του εσόδου από την πώληση µε την αναπόσβεστη αξία του παγίου και συµπεριλαµβάνονται στο 

λειτουργικό αποτέλεσµα. 

 

Οι χρηµατοοικονοµικές δαπάνες για δάνεια που χρησιµοποιούνται για να χρηµατοδοτήσουν την κατασκευή 

κτιρίων, εγκαταστάσεων και του εξοπλισµού κεφαλαιοποιούνται, κατά την διάρκεια της χρονικής περιόδου 

που απαιτείται για την ολοκλήρωση και προετοιµασία του παγίου για την χρήση για την οποία προορίζεται. 

Οι λοιπές χρηµατοοικονοµικές δαπάνες εξοδοποιούνται.  

 

Οι δαπάνες για τη συνήθη συντήρηση και την επισκευή των παγίων, χρεώνονται στα λειτουργικά έξοδα. Οι 

βελτιώσεις στα υφιστάµενα πάγια στοιχεία κεφαλαιοποιούνται µόνον όταν αυξάνουν τα µελλοντικά 

οικονοµικά οφέλη που ενσωµατώνονται στα στοιχεία των κτιρίων, των εγκαταστάσεων και του εξοπλισµού. 

 

2.5 Άυλα ̟εριουσιακά στοιχεία 

Τα έξοδα για τις ερευνητικές δραστηριότητες, που αναλαµβάνονται µε την προοπτική της απόκτησης νέων 

επιστηµονικών ή τεχνικών γνώσεων, αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως ως δαπάνη. 

Τα έξοδα που σχετίζονται µε ερευνητικές δραστηριότητες, των οποίων τα ερευνητικά αποτελέσµατα 

αξιοποιούνται προκειµένου να δηµιουργηθούν νέα προϊόντα ή να γίνουν ουσιαστικές βελτιώσεις στα ήδη 

υπάρχοντα προϊόντα και διαδικασίες, καφαλαιοποιούνται εάν το προϊόν ή η διαδικασία είναι τεχνικά εφικτό 
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προς υλοποίηση ή εµπορικά αξιοποιήσιµο και η Εταιρεία έχει τους αναγκαίους πόρους για να ολοκληρώσει 

την ανάπτυξη του. Τα κεφαλαιοποιούµενα έξοδα περιλαµβάνουν το κόστος των υλικών, της άµεσης 

εργασίας καθώς και των γενικών εξόδων που αναλογούν. Άλλες δαπάνες ανάπτυξης αναγνωρίζονται ως 

έξοδο, επιβαρύνοντας αντιστοίχως τα αποτελέσµατα χρήσεως, στο χρόνο που αυτές πραγµατοποιούνται. Τα 

κεφαλαιοποιηθέντα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης εµφανίζονται ως κόστος, αφαιρουµένων των 

συσσωρευµένων αποσβέσεων και τυχόν προβλέψεων υποτίµησης. Τα ανωτέρω κεφαλαιοποιηθέντα έξοδα 

έρευνας και ανάπτυξης θα εκπέσουν ως δαπάνη από τα αποτελέσµατα χρήσεως, µεριζόµενα ισοµερώς στα 

έτη της ωφέλιµης ζωής τους, η οποία προσδιορίζεται στα πέντε έτη. 

 

 Άλλα άϋλα περιουσιακά στοιχεία του Ενεργητικού  

Οι δαπάνες που γίνονται για την απόκτηση δικαιωµάτων και αδειών χρήσης, κεφαλαιοποιούνται και 

αποσβένονται χρησιµοποιώντας τη σταθερή µέθοδο για µία περίοδο πέντε ετών. 

 

2.6 Α̟οµείωση µακροχρόνιων στοιχείων του ενεργητικού 

Τα πάγια στοιχεία του Ενεργητικού, συµπεριλαµβανόµενων των άϋλων αγαθών, αξιολογούνται για 

αποµείωση όποτε τα γεγονότα ή οι αλλαγές στις περιστάσεις δείχνουν ότι η αναπόσβεστη αξία ενός στοιχείου 

του ενεργητικού µπορεί να µην είναι ίση µε την κατ’ εκτίµηση αξία αντικατάστασης του. Όποτε η λογιστική 

αξία ενός στοιχείου του ενεργητικού ξεπερνά την κατ’ εκτίµηση αξία αντικατάστασης του, τότε η διαφορά 

εµφανίζεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως. Η αξία αντικατάστασης ενός στοιχείου του 

ενεργητικού είναι η µεγαλύτερη µεταξύ της καθαρής αξίας πώλησης (εύλογης αξίας µείον των εξόδων 

πώλησης) και της αξίας χρήσεως. Η καθαρή αξία πώλησης ενός στοιχείου του ενεργητικού, είναι το ποσό 

που αποκτάται από την πώληση του σε µια αντικειµενική συναλλαγή, ενώ η αξία χρήσης είναι η παρούσα 

αξία των κατ΄ εκτίµηση µελλοντικών ταµειακών ροών που αναµένονται να προκύψουν από τη συνεχιζόµενη 

χρησιµοποίηση του και από τη διάθεση του στο τέλος της ωφέλιµης ζωής του. Οι αξίες αντικατάστασης 

υπολογίζονται για το κάθε ένα στοιχείο του ενεργητικού χωριστά ή, εάν αυτό δεν είναι δυνατό, 

υπολογίζονται µε βάση το χρόνο που χρειάζονται τα στοιχεία αυτά για να αποφέρουν έσοδα. 

 

2.7 Ε̟ενδύσεις  

Η Εταιρεία κατατάσσει τα επενδυτικά στοιχεία στις εξής κατηγορίες: εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων, 

δάνεια και απαιτήσεις και διαθέσιµα πρός πώληση στοιχεία. Η ταξινόµιση καθορίζεται από το σκοπό για τον 

οποίο αποκτήθηκαν. Η ∆οίκηση καθορίζει την εν λόγω ταξινόµιση κατά τη διάρκεια της απόκτησής των. 

 

Χρηµατοοικονοµικά µέσα αποτιµώµενα στην εύλογη αξία 

Χρηµατοοικονοµικά µέσα που αποτιµούνται στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων περιλαµβάνουν 

χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε έχουν ταξινοµηθεί ως κατεχόµενα για εµπορία ή 

που πληρούν ορισµένες προϋποθέσεις και ορίστηκαν σε εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων κατά την 

αρχική αναγνώριση. 

 

Τα περιουσιακά στοιχεία σε αυτή την κατηγορία αποτιµώνται στην εύλογη αξία µε τα κέρδη ή ζηµίες που 

αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα.  

 

Αυτή η κατηγορία των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων αποτελείται από κρατικά οµόλογα 

που παρουσιάζονται ως "άλλα βραχυπρόθεσµα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού". 

 

∆άνεια και απαιτήσεις 

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις είναι µη παράγωγα στοιχεία, έχουν συγκεκριµένο χρόνο πληρωµής και δεν 

διαπραγµατεύονται στην αγορά. Ταξινοµούνται στο κυκλοφορούν ενεργητικό εφόσον ο χρόνος πληρωµής 

των είναι µέχρι 12 µήνες και στο πάγιο ενεργητικό όταν είναι πέρα των 12 µηνών. 

 

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις της εταιρείας περιλαµβάνουν εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις και ταµιακά 

διαθέσιµα κατά την κατάσταση της οικονοµικής θέσης τη εταιρείας.   

 

∆ιαθέσιµα προς πώληση στοιχεία του ενεργητικού 

∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία είναι µη παράγωγα στοιχεία είτε 

χαρακτηρίζονται ως τέτοια είτε δεν ανήκουν σε καµία από τις άλλες κατηγορίες. Αυτά περιλαµβάνονται στο 

µη κυκλοφορούν ενεργητικό εάν δεν προτίθεται να διαθέσει την επένδυση εντός 12 µηνών από την 

ηµεροµηνία του ισολογισµού. 
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Αναγνώριση  και επιµέτρηση των οικονοµικών καταστάσεων  

Αγορές και πωλήσεις χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία 

συναλλαγής δηλαδή την ηµεροµηνία κατά την οποία η Εταιρεία δεσµεύεται να αγοράσει ή να πουλήσει το 

περιουσιακό στοιχείο.  

 

Όλα τα οικονοµικά στοιχεία που δεν αποτιµώνται στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων 

αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους συν το κόστος συναλλαγής. Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 

στοιχεία που αποτιµώνται στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη 

αξία τους και το κόστος συναλλαγής καταχωρίζεται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων. 

 

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία είναι µη αναγνωρίσιµα όταν, τα δικαιώµατα είσπραξης από τις 

επενδύσεις που έχουν λήξει ή έχουν µεταφερθεί και η Εταιρεία έχει µεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους 

κινδύνους και τα οφέλη της κυριότητας. 

Τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 

στοιχεία στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων αποτιµώνται στη συνέχεια στην εύλογη αξία τους. Τα 

δάνεια και οι απαιτήσεις είναι στο αποσβεσµένο κόστος µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. 

 

Κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από τις µεταβολές της εύλογης αξίας της κατηγορίας “των 

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων” παρουσιάζονται 

στην κατάσταση αποτελεσµάτων στα “ άλλα (ζηµίες) / κέρδη καθαρά” στην περίοδο κατά την οποία αυτά 

προκύπτουν. Μεταβολές της εύλογης αξίας των νοµισµατικών και µη νοµισµατικών τίτλων που 

κατατάσσονται ως διαθέσιµα προς πώληση και αναγνωρίζονται στα συνολικά αποτελέσµατα. 

 

Όταν οι κινητές αξίες έχουν ταξινοµηθεί ως διαθέσιµα προς πώληση ή πωλούνται αποµειωµένες, οι 

συσσωρευµένες αναπροσαρµογές της εύλογης αξίας αναγνωρίζονται στα ίδια κεφάλαια και περιλαµβάνονται 

στην κατάσταση αποτελεσµάτων ως κέρδη και ζηµίες από χρεόγραφα του επενδυτικού χαρτοφυλακίου. 

 

Οι τόκοι των διαθέσιµων προς πώληση κινητών αξιών που υπολογίζονται µε τη µέθοδο του πραγµατικού 

επιτοκίου αναγνωρίζονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων ως µέρος των λοιπών εσόδων. 

Μερίσµατα από διαθέσιµους προς πώληση συµµετοχικούς τίτλους αναγνωρίζονται στα συνολικά 

αποτελέσµατα, ως µέρος των λοιπών εσόδων, όταν το δικαίωµα των µερών για είσπραξη είναι βεβαιωµένο. 

Οι εύλογες αξίες των εισηγµένων επενδύσεων βασίζονται σε τρέχουσες τιµές. Εάν η αγορά για ένα 

χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο δεν είναι ενεργή (και για µη εισηγµένους τίτλους), η Εταιρεία ορίζει 

την εύλογη αξία χρησιµοποιώντας µεθόδους αποτίµησης. 

 

Η Εταιρεία αξιολογεί σε κάθε ηµεροµηνία του ισολογισµού αν υφίσταται αντικειµενικός λόγος ότι η αξία  ενός 

χρηµατοοικονοµικού στοιχείου ενεργητικού ή µια οµάδα χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων είναι 

αποµειωµένη. Στην περίπτωση των µετοχικών κινητών αξιών που κατατάσσονται ως διαθέσιµα προς 

πώληση, µια σηµαντική ή παρατεταµένη µείωση της εύλογης αξίας τους κάτω από το κόστος θεωρείται ως 

ένδειξη ότι οι τίτλοι είναι αποµειωµένοι. Αν υπάρχουν τέτοιες αποδείξεις για τα διαθέσιµα προς πώληση 

χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού, η σωρευτική ζηµία που υπολογίζεται ως, η διαφορά µεταξύ του 

κόστους απόκτησης και τρέχουσας εύλογης αξίας, µείον τυχόν ζηµίες αποµείωσης του χρηµατοοικονοµικού 

στοιχείου ενεργητικού που αναγνωρίζονται στο κέρδος ή τη ζηµία, έχει αφαιρεθεί από τα ίδια κεφάλαια και 

αναγνωρίζεται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων. Ζηµιές αποµείωσης που αναγνωρίζονται στην 

κατάσταση των συνολικών αποτελεσµάτων για µετοχικούς τίτλους δεν αντιλογίζονται µέσω του λογαριασµού 

αποτελεσµάτων. Έλεγχος αποµείωσης των απαιτήσεων περιγράφεται περαιτέρω στη σηµ. 2.9. 

 

2.8 Α̟οθέµατα 

Τα αποθέµατα αποτιµώνται στη χαµηλότερη τιµή µεταξύ της τιµής κόστους και της καθαρής ρευστοποιήσιµης 

αξίας. Το κόστος υπολογίζεται χρησιµοποιώντας τη µέση σταθµική µέθοδο. Το κόστος των αποθεµάτων που 

έχουν παραχθεί από την Εταιρεία, καθώς και της παραγωγής που βρίσκεται σε εξέλιξη, περιλαµβάνει το 

κόστος των πρώτων υλών, τα άµεσα εργατικά, άλλα άµεσα κόστη και ποσοστό των γενικών βιοµηχανικών 

εξόδων (όπως αυτά διαµορφώνονται στα πλαίσια της συνήθους λειτουργίας). ∆εν περιλαµβάνει το κόστος 

του δανεισµού. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία είναι η εκτιµώµενη τιµή πώλησης σε όρους συνήθους 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας, µειωµένη κατά τις τυχόν δαπάνες πωλήσεων και διανοµής. 
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2.9 Πελάτες και λοι̟ές α̟αιτήσεις 

Οι πελάτες και οι λοιπές απαιτήσεις, συµπεριλαµβανόµενων των προκαταβολών προς τους προµηθευτές και 

άλλων βραχυπρόθεσµων εισπρακτέων απαιτήσεων, αναγνωρίζονται στην ονοµαστική τους αξία µειωµένες 

κατά την πρόβλεψη που σχηµατίζεται για αποµείωση. Πρόβλεψη για αποµείωση δηµιουργείται όταν 

υπάρχουν αντικειµενικά στοιχεία ότι η Εταιρεία δεν θα είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που της 

οφείλουν σύµφωνα µε τους αρχικούς της όρους.  

 

Σηµαντικοί παράγοντες για την αποµείωση των απαιτήσεων είναι η σοβαρή οικονοµική δυσχέρεια των 

πελατών, η πιθανολογούµενη πτώχευση, και εν γένει η αδυναµία να ανταποκριθεί στη πληρωµή για 

διάστηµα πέρα των 90 ηµερών.  

 

Το ποσό της πρόβλεψης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιιστικής αξίας που εµφανίζεται στα λογιστικά βιβλία 

και της κατ’ εκτίµηση αξίας ρευστοποίησης του, µειωµένο κατά το ικανό προεξοφλητικό επιτόκιο. 

Περιουσιακά στοιχεία µε µικρή αξία δεν µειώνονται. Η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου µειώνεται 

µε τη χρήση ενός ενδιάµεσου λογαριασµού και το ποσό της ζηµίας αναγνωρίζεται στη κατάσταση συνολικών 

εσόδων στα έξοδα πωλήσεων και µάρκετινγκ. Όταν ένα στοιχείο απαιτήσεων δεν µπορεί να εισπραχθεί 

διαγράφεται µε χρήση στον αντίθετο λογαριασµό αποµείωσης. Όταν µια απαίτηση καταστεί ανεπίδευκτη 

είσπραξης τότε διαγράφεται έναντι της ήδη σχηµατισθείσας πρόβλεψης. Σε περίπτωση που στο µέλλον 

διαγραφείσα απαίτηση εισπραχθεί το ποσό αυτό πιστώνεται στα έξοδα διάθεσης. 

 

2.10 Χρηµατικά διαθέσιµα  

Τα χρηµατικά διαθέσιµα εµφανίζονται στον ισολογισµό στο κόστος τους. Τα χρηµατικά διαθέσιµα 

περιλαµβάνουν τα µετρητά που έχει η Εταιρεία στο ταµείο της, τις καταθέσεις όψεως και άλλα χρεώγραφα 

των οποίων η λήξη τους είναι µέχρι τρεις µήνες.  

 

2.11 Μετοχικό Κεφάλαιο 

Οι κοινές µετοχές εντάσσονται στο κεφάλαιο. 

Οι πρόσθετες δαπάνες που είναι άµεσα συνδεδεµένες µε την έκδοση νέων µετοχών παρουσιάζονται ως 

µειωτικά στοιχεία των σχετικών εσόδων. 

 

Όπου η επιχείρηση εξαγοράζει ίδιες µετοχές, το καταβαλλόµενο τίµηµα, συµπεριλαµβανοµένων των 

οποιονδήποτε άµεσα σχετιζοµένων δαπανών αφαιρείται από το σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου ως ίδιες 

µετοχές. Όπου τέτοιες µετοχές πωλούνται στη συνέχεια, οποιοδήποτε τίµηµα λαµβάνεται προστίθεται στο 

µετοχικό κεφάλαιο. 

 

2.12 Υ̟οχρεώσεις ̟ρος ̟ροµηθευτές 

Οι υποχρεώσεις σε προµηθευτές αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία και µεταγενέστερα επιµετρώνται 

στο κόστος µετά από τυχόν αποµειώσεις µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. 

 

2.13 ∆ανεισµός 

Η σύναψη του δανεισµού αναγνωρίζεται από τη στιγµή που εισπράττεται το σχετικό ποσό, αφαιρούµενων 

των οποίων εξόδων αναλαµβάνονται από το δανειζόµενο. Τα δάνεια εµφανίζονται µε το εναποµείναν 

υπόλοιπό τους. Οποιαδήποτε διαφορά του υπολοίπου των δανείων και της αξίας αποπληρωµής υπολογίζεται 

µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου και εµφανίζεται στα συνολικά αποτελέσµατα. 

 

2.14 Φορολογία εισοδήµατος  

Σύµφωνα µε τις τροποποιήσεις των νοµικών διατάξεων που αναφέρονται στο φόρο εισοδήµατος µε 

εφαρµογή από 1η Ιανουαρίου 2009, υπάρχει υποχρέωση καταβολής φόρου εισοδήµατος µε συντελεστή 10% 

σε µη εκπιιπτόµενα στοιχεία για τις ανάγκες της φορολογίας εισοδήµατος προσαρµοσµένα ανάλογα για την 

πίστωση φόρου όσον αφορά διανεµόµενα έσοδα / κέρδη µε τη µορφή µερισµάτων σε νοµικά πρόσωπα – µη 

κατοίκους και σε φυσικά πρόσωπα. Τα µη διανεµόµενα κέρδη (υπόλοιπο κερδών εις νέο) είναι ελεύθερα 

φόρου. 
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Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος εφαρµόζεται πλήρως, χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της υποχρέωσης, 

στις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν µεταξύ των φορολογικών βάσεων του ενεργητικού και του 

παθητικού και των ποσών που εµφανίζονται στα λογιστικά βιβλία για λόγους υποβολής οικονοµικών 

εκθέσεων. Το θεσπισµένο ποσοστό φόρου, χρησιµοποιείται στον προσδιορισµό του αναβαλλόµενου φόρου 

εισοδήµατος. Ο αναβαλλόµενος φόρος χρεώνεται ή πιστώνεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως, 

εκτός εάν αφορά στα στοιχεία που χρεώνονται ή που πιστώνονται άµεσα στην Καθαρή θέση, οπότε σ’ αυτήν 

την περίπτωση ο αναβαλλόµενος φόρος µεταφέρεται επίσης στην Καθαρή θέση. 

 

Τα αναβαλλόµενα φορολογικά στοιχεία του ενεργητικού, αναγνωρίζονται µέχρι το σηµείο εκείνο όπου είναι 

πιθανό ότι το µελλοντικό φορολογήσιµο κέρδος, απέναντι στο οποίο οι προσωρινές διαφορές µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν, θα είναι διαθέσιµο. 

 

Η Εταιρεία δεν έχει αναγνωρίσει καµία αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση ή υποχρέωση στις 31 

∆εκεµβρίου 2011 και 2010, καθώς δεν υπάρχουν προσωρινές διαφορές κατά τις ηµεροµηνίες αυτές. 

 

2.15 Οφέλη εργαζοµένων  

 

Συνταξιοδοτικές υποχρεώσεις  

Η Εταιρεία έχει συνταξιοδοτική κάλυψη, όπως ορίζεται από την εγχώρια εργατική Νοµοθεσία στα πλαίσια της 

οποίας συµβάλλει στη συνταξιοδότηση των υπαλλήλων της µετά την αποχώρηση τους. Οι εισφορές 

υπολογίζονται επί των µισθών των εργαζοµένων και κατατίθενται στα αντίστοιχα ταµεία συνταξιοδότησης. Η 

Εταιρεία δεν υποχρεούται σε επιπλέον καταβολές αναφορικά µε τις ανωτέρω δαπάνες. 

 

Υποχρεώσεις µετά τη συνταξιοδότηση  

Η Εταιρεία, σύµφωνα µε τις προβλέψεις της ισχύουσας νοµοθεσίας, καταβάλει στους εργαζόµενους µία 

ελάχιστη αποζηµίωση λόγω εξόδου από την υπηρεσία ίση µε δύο µέσους µηνιαίους µισθούς που ισχύουν  

κατά την ηµεροµηνία της αποχώρησης. Η Εταιρεία δεν έχει πραγµατοποιήσει σχετική πρόβλεψη για 

αποζηµίωση των εργαζοµένων της λόγω εξόδου από την υπηρεσία, καθώς θεωρεί ότι το ποσό αυτό δεν θα 

είχε σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές της καταστάσεις. 

 

2.16 Προβλέψεις 

Μία πρόβλεψη αναγνωρίζεται όταν η Εταιρεία έχει µια παρούσα υποχρέωση ως συνέπεια ενός περιστατικού 

που έχει συµβεί στο παρελθόν και η ικανοποίηση της οποίας είναι πιθανό να απαιτήσει µια εκροή σηµαντικών 

οικονοµικών πόρων ενώ µπορεί να γίνει µια αξιόπιστη εκτίµηση του ύψους της σχετικής υποχρέωσης. Οι 

προβλέψεις αναθεωρούνται σε κάθε διαχειριστική χρήση και προσαρµόζονται για να απεικονίσουν την 

καλύτερη τρέχουσα εκτίµηση. Όπου η επίδραση της αξίας του κόστους του χρήµατος είναι ουσιώδης, το 

ποσό της πρόβλεψης είναι η παρούσα αξία των δαπανών που αναµένεται να απαιτηθούν για να καλύψουν 

την υποχρέωση. Οι προβλέψεις για  µελλοντικές λειτουργικές ζηµίες δεν αναγνωρίζονται.  

 

 

2.17 Λογιστικο̟οίηση εσόδων 

Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία από την πώληση των αγαθών και των υπηρεσιών. Τα έσοδα των 

κυρίων προϊόντων και υπηρεσιών εµφανίζονται στη σηµείωση 16.  

 

Τα έσοδα µετρώνται µε αναφορά στην εύλογη αξία των ή εισπρακτέου ανταλλάγµατος από την εταιρεία για 

παραδόσεις αγαθών και παρεχοµένων υπηρεσιών, εξαιρουµένων των φόρων επί των πωλήσεων, των 

εκπτώσεων και των εκπτώσεων του εµπορίου. 

 

Η Εταιρεία εφαρµόζει τα κριτήρια αναγνώρισης εσόδων που παρατίθενται κατωτέρω σε κάθε διακριτό 

στοιχείο της συναλλαγής πώλησης, ώστε να αντικατοπτρίζει την ουσία της συναλλαγής. Το αντάλλαγµα που 

έχει ληφθεί από τις συναλλαγές αυτές έχει διατεθεί για το διακριτό συστατικό λαµβάνοντας υπόψη τη 

σχετική εύλογη αξία κάθε συστατικού. 

 

Τα έσοδα αναγνωρίζονται όταν το ποσό του εσόδου µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα, η συλλογή είναι 

πιθανή, τα κόστη που έχουν ή πρόκειται να πραγµατοποιηθούν µπορούν να επιµετρηθούν αξιόπιστα, και 

όταν τα κριτήρια για κάθε µία από τις διάφορες δραστηριότητες της Εταιρείας έχουν επιτευχθεί. Τα 
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συγκεκριµένα κριτήρια αναγνώρισης βασίζονται στα αγαθά ή λύσεις που παρέχονται στον πελάτη και στους 

όρους των συµβάσεων σε κάθε περίπτωση, και περιγράφονται παρακάτω: 

 

Πωλήσεις των αγαθών –χονδρεµπόριο- οι πωλήσεις των αγαθών αναγνωρίζονται όταν παραδίδονται τα 

προϊόντα στον πελάτη, όταν το ποσό του εσόδου µπορεί αξιόπιστα να µετρηθεί, είναι πιθανό ότι θα 

προκύψουν µελλοντικά οικονοµικά πλεονεκτήµατα. Το ποσό των εσόδων δεν θεωρείται αξιόπιστα µετρήσιµο 

έως ότου όλα τα ενδεχόµενα σχετικά µε την πώληση έχουν επιλυθεί.   

 

Παροχή υπηρεσιών- Η παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζεται στην περίοδο στην οποία οι υπηρεσίες παρέχονται. 

Το στάδιο της ολοκλήρωσης καθορίζεται βασιζόµενο στις έρευνες για τη διενεργηθείσα εργασία.  

 

Έσοδα από τόκους - Ο τόκος  αναγνωρίζεται σε µια βάση χρονικής αναλογίας που αντικατοπτρίζει την 

απόδοση του στοιχείου του ενεργητικού. 

 

Έσοδα από δικαιώµατα- Το εισόδηµα από δικαιώµατα αναγνωρίζεται στη βάση της λογιστικής των 

δεδουλευµένων, σε συνδυασµό µε το περιεχόµενο µιας σχετικής συµφωνίας. 

 

Έσοδα από µερίσµατα – Το εισόδηµα από µερίσµατα αναγνωρίζεται όταν το δικαίωµα είσπραξης τους 

δηµιουργείται. 

 

2.18 ∆ιανοµή µερισµάτων  

Η διανοµή µερισµάτων στους µετόχους της Εταιρείας, εµφανίζεται ως υποχρέωση στις οικονοµικές 

καταστάσεις, την περίοδο που εγκρίνονται τα µερίσµατα από τους µετόχους της Εταιρείας. 

 

2.19 ∆εσµεύσεις και ενδεχόµενες υ̟οχρεώσεις  

Οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Αυτές παρουσιάζονται εκτός 

αν η πιθανότητα µίας εκροής πόρων για αυτές έχει πολύ λίγες πιθανότητες να συµβεί. Μία ενδεχόµενη 

απαίτηση δεν αναγνωρίζεται στις οικονοµικές καταστάσεις, αλλά παρουσιάζεται αν µία εισροή πόρων από 

αυτήν την αιτία είναι αρκετά πιθανή. 

 

Το ποσό µιας ενδεχόµενης ζηµίας αναγνωρίζεται ως πρόβλεψη, εάν είναι πιθανό ότι µελλοντικά γεγονότα θα 

την επιβεβαιώσουν, αν αφορά σε µια υποχρέωση που υφίσταται κατά την ηµεροµηνία αναφοράς των 

οικονοµικών καταστάσεων και αν µια αξιόπιστη / εύλογη εκτίµηση του ποσού της πιθανής ζηµιάς µπορεί να 

πραγµατοποιηθεί. 

 

2.20 Συναλλαγές µε συνδεόµενα µέρη 

Συνδεόµενα µέρη είναι εκείνα, όπου το ένα µέρος είναι ελεγχόµενο από το άλλο ή ασκεί σηµαντική επιρροή 

στη λήψη χρηµατοοικονοµικών ή επιχειρηµατικών αποφάσεων του άλλου µέρους.  

 

2.21 Πληροφόρηση κατά τοµέα 

Ένας τοµέας είναι µία διακριτή οµάδα περιουσιακών στοιχείων και λειτουργικών δραστηριοιτήτων που 

δραστηριοποιείται στην παροχή προϊόντων ή υπηρεσιών, και υπόκειται σε κινδύνους και αποδόσεις 

διαφορετικές από εκείνες άλλων τµηµάτων. Ο γεωγραφικός τοµέας παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες µέσα σε 

ένα συγκεκριµένο οικονοµικό περιβάλλον εκτιθέµενο σε κινδύνους διαφορετικούς από εκείνους των άλλων 

διαφορετικών γεωγραφικών τοµέων.  

 

2.22 Μεταγενέστερα γεγονότα 

Τα γεγονότα που συµβαίνουν µετά το τέλος της χρήσης και επιδρούν την οικονοµική κατάσταση της 

Εταιρείας κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος του ισολογισµού (γεγονότα τακτοποίησης) απεικονίζονται στις 

οικονοµικές καταστάσεις. Τα γεγονότα που συµβαίνουν µετά το τέλος της χρήσης και δεν επιδρούν στις 

οικονοµικές καταστάσεις, παρουσιάζονται στις σηµειώσεις αν είναι σηµαντικά. 
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3. Χρηµατοοικονοµική διαχείριση κινδύνου 

3.1 Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου  

Οι δραστηριότητες της Εταιρείας την εκθέτουν σε ποικίλους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους, 

συµπεριλαµβανόµενου του πιστωτικού κινδύνου και των κινδύνων που συνδέονται µε τις αλλαγές στις 

συναλλαγµατικές ισοτιµίες και τα επιτόκια. Η διαχείριση κίνδυνου της Εταιρείας, εστιάζει στη µη 

προβλεψιµότητα των αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει τα πιθανά δυσµενή αποτελέσµατα πέρα από 

την επιχειρησιακή απόδοση της Εταιρείας.  

 

Η διαχείριση του κινδύνου πραγµατοποιείται από το διοικητικό συµβούλιο, βασισµένη σε προ- εγκεκριµένες 

γραπτές πολιτικές και διαδικασίες που καλύπτουν τη γενική διαχείριση του κινδύνου, καθώς επίσης και τους 

συγκεκριµένους τοµείς όπως ο κίνδυνος συναλλάγµατος, ο κίνδυνος επιτοκίου, ο πιστωτικός κίνδυνος, η 

χρήση των οµολόγων και η επένδυση της υπερβολικής ρευστότητας. 

 

3.2 Κίνδυνος αγοράς 

Κίνδυνος συναλλάγµατος. Η Εταιρεία λειτουργεί σε ένα διεθνές περιβάλλον και εκτίθεται σε 

συναλλαγµατικό κίνδυνο που προκύπτει από διάφορα νοµίσµατα κυρίως από το Ευρώ. Η Εταιρεία δε 

χρησιµοποιεί κάποιο µέσο για να αντισταθµίσει τον συναλλαγµατικό κίνδυνο. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει 

την ευθύνη της στρατηγικής συναλλαγµατικού κινδύνου και συνολικά και οι σχετικές δραστηριότητες 

παρακολουθούνται καθηµερινά από τη διοίκηση της Εταιρείας. 

 

Η λογιστική αξία των νοµισµατικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της Εταιρείας σε ξένα νοµίσµατα 

είναι η ακόλουθη: 

 

Ενεργητικό   2011 2010 
   Σε Ευρώ Σε Ευρώ 
     
Ταµιακά και ισοδύναµα διαθέσιµα   684.781 2.266.076 
Εµπορικές απαιτήσεις – ξένοι χρεώστες   5.127.175 16.821.763 

   5.811.956 19.087.839 

     
Υποχρεώσεις     
     

Εµπορικές υποχρεώσεις  – ξένοι προµηθευτές   (2.797.531) (2.022.280) 

∆άνεια   (3.615.362) (6.314.031) 

   (6.412.893) (8.336.311) 

 

Ανάλυση ευαισθησίας ξένου συναλλάγµατος 

   Ποσά σε Ευρώ +10% -10% 

31 ∆εκεµβρίου 2011    

Κέρδος ή ζηµία (600.937) (60.094) 60.094 

    

31 ∆εκεµβρίου 2010    

Κέρδος ή ζηµία 10.751.528 1.075.153 (1.075.153) 

 

Η ανάλυση ευαισθησίας περιλαµβάνει µόνο νοµισµατικά στοιχεία που αποτυπώνονται σε ξένο νόµισµα στο 

τέλος της χρήσης, και διόρθωση για την αξία τους υπολογίζεται µέσα σε ένα όριο 10% από τις εν ισχύ 

ισοτιµίες. Τα θετικά / αρνητικά ποσά, υποδεικνύουν αύξηση / µείωση στο κέρδος ή σε άλλα στοιχεία 

καθαρής θέσης, το οποίο δύναται να καταγραφεί σε περίπτωση που η τιµή του δηναρίου FYROM µειώνεται ή 

αυξάνεται σε σχέση µε ξένα νοµίσµατα κατά + / - 10%. 

 

Επιτοκιακός κίνδυνος. Ο κίνδυνος αυτός επηρεάζει τις µελλοντικές ταµιακές ροές και µεταβάλλεται 

ανάλογα µε τη µεταβολή των επιτοκίων στην αγορά. Η έκθεση της Εταιρείας στο κίνδυνο αυτό κυρίως 

σχετίζεται µε το µακροπρόθεσµο δανεισµό της που έχει συναφθεί µε βάση τα κυµαινόµενα επιτόκια του 

ευρώ. Η διοίκηση της Εταιρείας είναι κύρια υπεύθυνη για τον καθηµερινό έλεγχο του επιτοκιακού κινδύνου 

και καθορίζει τα εύλογα όρια εντός των οποίων µπορεί να κυµαίνεται προκειµένου να µειώσει το επίπεδο του 

κινδύνου αυτού. 
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Στο πίνακα παρατίθεται ανάλυση των στοιχείων της Εταιρείας που εκτίθενται στο κίνδυνο επιτοκίου. 

 

   2011 2010 
Ενεργητικό     
Χωρίς επιτόκιο:     
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις   - - 
Εµπορικές απαιτήσεις   5.651.596 20.063.655 
Ταµιακά και διαθέσιµα ισοδύναµα    1.290 1.152 
   5.652.886 20.064.807 
Με σταθερό επιτόκιο:     
Επενδύσεις σε κρατικά οµόλογα   94 321 
Ταµιακά και διαθέσιµα ισοδύναµα   715.977 2.309.182 

   716.071 2.309.503 
   6.368.957 22.374.310 
     
Υποχρεώσεις     
Χωρίς επιτόκιο:     
Εµπορικές υποχρεώσεις   3.419.743 2.676.658 
Φορολογικές υποχρεώσεις   - 184.218 
   3.419.743 2.860.876 
Με σταθερό επιτόκιο:     
∆άνεια    4.012 7.128 
   4.012 7.128 
Με κυµαινόµενο επιτόκιο:     
∆άνεια   3.615.362 6.314.031 
   3.615.362 6.314.031 
Περιθώριο (κενό) ευαισθησίας Τόκων   7.039.117 9.182.035 

 

 

Το ονοµαστικό επιτόκιο κυµαίνεται περί το Euribor 6 µηνών πλέον (+) 5%. 

 

Ανάλυση ευαισθησίας επιτοκιακού κινδύνου: 

 

31 ∆εκεµβρίου 2011 Ποσά σε Ευρώ +2% -2% 

∆ανειακές υποχρεώσεις µε κυµαινόµενο επιτόκιο (3.615.362) (72.307) 72.307 

    

    

31 ∆εκεµβρίου 2010  2% -2% 

∆ανειακές υποχρεώσεις µε κυµαινόµενο επιτόκιο (6.314.031) (126.281) 126.281 

 

3.3   Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος οικονοµικής ζηµίας της Εταιρείας, εάν ο πελάτης ή ο 

αντισυµβαλλόµενος σε ένα χρηµατοδοτικό µέσο αδυνατεί να εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις και 

προκύπτει κυρίως από εµπορικές απαιτήσεις της Εταιρίας. Η έκθεση της Εταιρείας στον πιστωτικό κίνδυνο 

επηρεάζεται κυρίως από τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά του κάθε πελάτη. 

 

Η Εταιρεία έχει πολιτικές σε ισχύ για να εξασφαλίσει ότι οι πωλήσεις των αγαθών και των υπηρεσιών στους 

πελάτες, πραγµατοποιούνται µε τη κατάλληλη πιστωτική πολιτική. Η εταιρεία έχει τις πολιτικές που 

περιορίζουν το ποσό πιστωτικής έκθεσης σε κίνδυνο µε οποιοδήποτε συµβαλλόµενο µέρος. Η εταιρεία δεν 

απαιτεί να υπάρχουν εξασφαλίσεις για αυτές τις απαιτήσεις. 

 

Η Εταιρεία πραγµατοποιεί προβλέψεις για ενδεχόµενη ζηµιά από την αποµείωση απαιτήσεων από τους 

πελάτες της και  η οποία βασίζεται αποκλειστικά  σε κατά περίπτωση υπολογισµό της ενδεχόµενης ζηµίας. Το 

µέγιστο ύψος της έκθεσης σε πιστωτικό κίνδυνο ανά κατηγορία χρηµατοοικονοµικού στοιχείου αναλύεται 

παρακάτω: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ετήσια οικονοµική έκθεση για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 31η  ∆εκεµβρίου 2011 28

Κατηγορίες χρηµατοοικονοµικών στοιχείων   2011 2010 

  (σε €) (σε €) 

Επενδύσεις σε κρατικά οµόλογα   94 321 

Λοιπές µακρππρόθεσµες απαιτήσεις  - - 

Ταµειακά διαθέσιµα  717.267 2.310.334 

Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές απαιτήσεις  5.651.596 20.063.655 

  6.368.957 22.374.310 

 

O Κίνδυνος για τα ταµειακά διαθέσιµα είναι µηδενικός διότι αφορούν σε τραπεζικά ιδρύµατα µε υψηλής 

ποιότητητας πιστοληπτικής αξιολόγησης. 

Στη σηµείωση 9 περιγράφεται η ποιότητα της πιστωτικής πολιτικής που εφαρµόζει η Εταιρεία για τις 

απαιτήσεις από τους πελάτες της και τις προκαταβολές στους προµηθευτές της.  

 

3.4 Κίνδυνος ρευστότητας  

 Η Εταιρεία διαχειρίζεται τις ανάγκες της για ρευστότητα µέσω του προγραµµατισµού της αποπληρωµής των 

µακροπρόθεσµων δανειακών υποχρεώσεων και των ηµερήσιων ταµιακών ροών. Οι ανάγκες για ρευστότητα 

αναθεωρούνται σε διάφορες χρονικές περιόδους. Οι ταµιακές ανάγκες συγκρίνονται µε τις διαθέσιµες 

δανειακές χρηµατοδοτήσεις και προσδιορίζουν τα τυχόν ελλείµατα. Αυτή η διαδικασία διασφαλίζει την 

ύπαρξη ικανών δανειακών διαθεσίµων για τη κάλυψη τυχόν ελλειµάτων για µια συγκεκκριµένη περίοδο. Η 

Εταιρεία διατηρεί επαρκή ρευστότητα για να καλύπτει τις ταµιακές ανάγκες τουλάχιστον 30 ηµερών. Η 

χρηµατοδότηση ταµιακών αναγκών µακροπρόθεσµα διασφαλίζεται µε επαρκείς δεσµευτικές πιστοδοτήσεις. 

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2010 και 2009, η αποπληρωµή των δανείων της Εταιρείας (συµπεριλαµβανοµένων 

των τόκων όπου αυτό είναι διαθέσιµο) αναλύεται ώς εξής: 

 

  

1-12 µήνες 1-5 έτη άνω των 
5 ετών 

31-∆εκ-2011  (σε €) (σε €) (σε €) 

∆άνεια Τραπεζών   1.869.347 1.750.027 - 

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις  3.419.743 - - 

  5.289.090 1.750.027 - 

31-∆εκ-2010     

∆άνεια Τραπεζών   2.789.130 3.532.029 - 

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις  2.676.658 - - 
  5.465.788 3.532.029 - 

 

Tα παραπάνω απεικονίζουν τις βάσει συµβάσεων ταµιακές ροές, οι οποίες µπορεί να διαφέρουν από τα 

υπόλοιπα  των υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία αναφοράς. 

 

3.5 Κίνδυνος διαχείρισης κεφαλαίων 

Η Εταιρεία στοχεύει, κατά την διαχείριση κεφαλαίου, να διασφαλίσει την ικανότητά της να συνεχίσει να 

λειτουργεί µε σκοπό την παροχή αποδόσεων για τους µετόχους και οφέλη για τους άλλους ενδιαφερόµενους 

φορείς και να διατηρήσει µία ιδανική κεφαλαιακή δοµή που να µειώνει το κόστος του κεφαλαίου. 

 

Η Εταιρεία για τη διατήρηση ή τη διόρθωση της κεφαλαιακής της δοµής µπορεί είτε να επηρεάσει το 

πληρωτέο στους µετόχους µέρισµα, είτε να επιστρέψει στους µετόχους κεφάλαιο, είτε να εκδόσει νέες 

µετοχές ή να πωλήσει στοιχεία του ενεργητικού για να µειώσει το χρέος της. 

 

Η δοµή των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας περιλαµβάνει το µετοχικό κεφάλαιο, τα αποθεµατικά, το 

αποθεµατικό αναπροσαρµογής των παγίων και τα κέρδη εις νέον. Η ∆ιοίκηση σε ετήσια βάση επισκοπεί τη 

δοµή των ιδίων κεφαλαίων σε συνάρτηση µε τη σχέση του καθαρού δανεισµού πρός τα ίδια κεφάλαια.  

 

Οι καθαρές δανειακές υποχρεώσεις υπολογίζονται ως το σύνολο των υποχρεώσεων για τη λήψη δανείων 

µείον το ποσό για τα µετρητά και αντίστοιχα των µετρητών. 

 



 

Ετήσια οικονοµική έκθεση για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 31η  ∆εκεµβρίου 2011 29

  2011 2010 

  (σε €) (σε €) 

∆άνεια Τραπεζών   3.619.374 6.321.159 

Ταµειακά διαθέσιµα  -717.267 -2.310.334 

  2.902.107 4.010.825 

Ίδια κεφάλαια  18.137.565 30.172.675 

  0,16 0,13 

 

3.6 Εκτίµηση εύλογης αξίας  

Η εύλογη αξία αντιπροσωπεύει το ποσό στο οποίο ένα περιουσιακό στοιχείο του ενεργητικού µπορεί να 

αντικατασταθεί ή να διευθετηθεί µία υποχρέωση σε βάση πλήρους ανταγωνισµού. Οι εύλογες αξίες 

βασίζονται σε υποθέσεις της διοίκησης σύµφωνα µε το προφίλ της βάσης των στοιχείων ενεργητικού και 

παθητικού. 

 

3.6.1 Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ̟αρουσιαζόµενα σε εύλογες αξίες 

Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµώνται στην εύλογη αξία στην κατάσταση 

οικονοµικής θέσης σύµφωνα µε την ιεράρχηση της εύλογης αξίας, παρουσιάζονται στον ακόλουθο 

πίνακα. Αυτή η ιεράρχηση οµαδοποιεί τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις 

σε τρία επίπεδα που βασίζονται στη σηµαντικότητα των εισερχόµενων δεδοµένων που χρησιµοποιούνται 

κατά τη µέτρηση της εύλογης αξίας των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων. Η ιεράρχηση της 

εύλογης αξίας έχει ως εξής:  

 

- Επίπεδο 1: Χρηµατιστηριακές τιµές (µη προσαρµοσµένες) στις ενεργές αγορές για όµοια 

περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις. 

- Επίπεδο 2: Άλλα εισερχόµενα δεδοµένα, εκτός από τις χρηµατιστηριακές τιµές, που 

περιλαµβάνονται στο επίπεδο 1 τα οποία είναι διαθέσιµα για την παρατήρηση του 

χρηµατοοικονοµικού στοιχείου ή της υποχρέωσης, άµεσα (όπως τιµές), ή έµµεσα (που 

βασίζονται ή συντίθενται σε τιµές) και 

- Επίπεδο 3: Εισερχόµενα δεδοµένα για τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία ή τις 

υποχρεώσεις που δε βασίζονται σε διαθέσιµα, για την παρακολούθηση της αγοράς, δεδοµένα. 

 

31 ∆εκεµβρίου 2011 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο 

 (σε €) (σε €) (σε €) (σε €) 

     

Κυβερνητικά οµόλογα 94 - - 94 

Σύνολο 94 - - 94 

 

Την 31 ∆εκεµβρίου 2010 το ποσό ανέρχεται σε € 321. 
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3.6.2 Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ̟ου δεν ̟αρουσιάζονται σε εύλογες αξίες 

Ο ακόλουθος πίνακας συνοψίζει τις λογιστικές αξίες και τις εύλογες αξίες για τα χρηµατοοικονοµικά 

περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που δεν παρουσιάζονται στην κατάσταση οικονοµικής θέσης 

στην εύλογη αξία τους. 

 

  Τρέχουσα αξία  Εύλογη αξία 

 2011 2010 2011 2010 

Περιουσιακά στοιχεία (σε €) (σε €) (σε €) (σε €) 

Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις 5.651.596 19.880.909 5.651.596 19.880.909 

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 717.267 2.310.334 717.267 2.310.334 

Σύνολο 6.368.863 22.191.243 6.368.863 22.191.243 

     

Υποχρεώσεις     

∆ανεισµός 3.619.374 6.321.159 3.619.374 6.321.159 
Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις (χωρίς 
νοµικές υποχρεώσεις) 3.419.743 2.676.658 3.419.743 2.676.658 

 7.039.117 8.997.817 7.039.117 8.997.817 

 

∆άνεια και απαιτήσεις 

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος, µείον τις προβλέψεις για αποµείωση. Η 

εύλογη αξία τους αντιστοιχεί στην τρέχουσα αξία τους. 

 

Άλλα χρηµατοοικονιµικά περιουσιακά στοιχεία 

Η εύλογη αξία των νοµισµατικών περιουσιακών στοιχείων που περιλαµβάνουν ταµιακά διαθέσιµα και 

ισοδύναµα θεωρείται ότι προσεγγίζει την τρέχουσα αξία εξαιτίας της µικρότερης των τριών µηνών λήξης 

τους. 

 

Εµπορικές και δανειακές υποχρεώσεις 

Η τρέχουσα αξία των εµπορικών και δανειακών υποχρεώσεων προσεγγίζει την εύλογη αξίας τους.  
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4. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και ̟αραδοχές  

Η Εταιρεία όπως περιγράφεται και στη σηµ. 2 προβαίνει σε εκτιµήσεις και παραδοχές σχετικά µε την εξέλιξη 

µελλοντικών γεγονότων. Οι εκτιµήσεις και παραδοχές στηρίζονται σε ιστορικά δεδοµένα και σε άλλους 

σχετικούς παράγοντες.  

Οι εκτιµήσεις και παραδοχές αναθεωρούνται σε συνεχιζόµενη βάση. Αναθεωρήσεις σε λογιστικές εκτιµήσεις 

αναγνωρίζονται στην τρέχουσα χρήση αν η αναθεώρηση επηρεάζει µόνο αυτή την περίοδο ή την τρέχουσα 

χρήση και τις επόµενες αν επηρεάζει συγχρόνως την τρέχουσα και τις µελλοντικές χρήσεις.  

 

Κρίσιµες αποφάσεις για την εφαρµογή λογιστικών πολιτικών 

Ζηµίες αποµείωσης για τις εµπορικές απαιτήσεις 

Η Εταιρεία αξιολογεί τα υπόλοιπα των πελατών της για αποµείωση τουλάχιστον σε ετήσια βάση. Για να 

καθορίσει κατά πόσο µια ζηµία αποµείωσης πρέπει να καταχωρείται στην κατάσταση συνολικών 

αποτελεσµάτων, η εταιρεία κρίνει ως προς το αν υπάρχουν κάποια παρατηρήσιµα στοιχεία που δείχνουν ότι 

υπάρχει µετρήσιµη µείωση των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµιακών ροών. Τα στοιχεία αυτά περιλαµβάνουν 

κυρίως παρατηρήσιµα στοιχεία που δείχνουν ότι υπάρχει µια αρνητική µεταβολή στο καθεστώς πληρωµής 

των πελατών, ή εθνικές ή τοπικές οικονοµικές συνθήκες που συσχετίζονται µε τυχόν απώλειες. Η ∆ιοίκηση 

κάνει χρήση εκτιµήσεων που βασίζονται σε ιστορικά στοιχεία για απώλειες του παρελθόντος µε 

χαρακτηριστικά πιστωτικού κινδύνου και αντικειµενική απόδειξη αποµείωσης παρόµοια µε αυτά του 

χαρτοφυλακίου που έχει κατά τον προγραµµατισµό των µελλοντικών ταµιακών ροών. Τη µεθοδολογία και τις 

υποθέσεις που χρησιµοποιούνται για την εκτίµηση, αφενός, του ποσού και το χρονοδιάγραµµα των 

µελλοντικών ταµιακών ροών αναθεωρούνται τακτικά ώστε να µειωθούν οι διαφορές µεταξύ των 

προβλέψεων και των πραγµατικών ζηµιών. 

 

Βασικές πηγές αβεβαιότητας των εκτιµήσεων 

Σύµφωνα µε την άποψη της διοίκησης της Εταιρείας, δεν υπάρχουν βασικές πηγές αβεβαιότητας των 

εκτιµήσεων κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, που έχουν σηµαντικό κίνδυνο πρόκλησης σηµαντικών 

προσαρµογών των λογιστικών αξιών των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων εντός του επόµενου 

οικονοµικού έτους. 
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5. Γή̟εδα, κτίρια και µηχανήµατα 

 

 Γήπεδα και 
κτίρια 

Μηχανήµατα 
και εξοπλισµός 

Κατασκευές 
υπό εξέλιξη Σύνολο 

     

1-Ιαν-10     

Κόστος ή αποτίµηση 6.061.973 17.099.175 115.228 23.276.376 

Συσσωρευµένη απόσβεση -2.215.599 -7.068.160 - -9.283.759 

Αναπόσβεστη αξία  3.846.374 10.031.015 115.228 13.992.617 

1η Ιανουαρίου 2010 έως 31 ∆εκεµβρίου 2010     

Μεταφορά Αναπόσβεστου ποσού προηγούµενης 
χρήσης 

3.846.374 10.031.015 115.228 13.992.617 

Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές -19.697 -52.065 -753 -72.515 

Προσθήκες  8.918 837.296 49.658 895.872 

Μειώσεις  -61.315 -800.811 - -862.126 

Μεταφορά σε άυλα περιουσιακά στοιχεία -27.372 - - -23.272 

Αποσβέσεις χρήσεως -310.781 -797.501 - -1.108.282 

Μεταφορά Αναπόσβεστης Αξίας 3.436.127 9.217.934 164.133 12.818.194 

1-Ιαν-11     

Κόστος ή αποτίµηση 4.899.878 15.592.293 164.133 20.656.304 

Συσσωρευµένη απόσβεση -1.463.751 -6.374.359 - -7.838.110 

Αναπόσβεστη αξία 1 Ιανουαρίου 2011 3.436.127 9.217.934 164.133 12.818.194 

Κλειόµενη χρήση 31 ∆εκεµβρίου 2011     

Μεταφορά Αναπόσβεστου ποσού προηγούµενης 
χρήσης 

3.436.127 9.217.934 164.133 12.818.194 

Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές 8 -3 - 5 

Προσθήκες            205.678 1.126.959 28.265 1.360.902 

Μειώσεις -6.768 -85.302 -741 -92.811 

Μεταφορά σε άυλα περιουσιακά στοιχεία - - - - 

Αποσβέσεις χρήσεως -106.897 -774.966 - -881.863 

Αναπόσβεστη αξία στο τέλος της χρήσης 3.526.148 9.484.622 191.657 13.204.427 

31-∆εκ-11     

Κόστος ή αποτίµηση 5.098.796 16.633.947 191.657 21.924.400 

Συσσωρεύµενη απόσβεση -1.570.648 -7.149.325 - -8.719.973 

Αναπόσβεστη αξία 3.528.148 9.484.622 191.657 13.204.427 

 

Κατασκευές υπό εξέλιξη 

Το υπόλοιπο κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2011 είναι € 191.657 και αφορά το κόστος κατασκευής ενός σταθµού 

φιλτραρίσµατος και την αγορά εξοπλισµού Η/Υ. 

 

Πωλήσεις και µειώσεις Μηχανηµάτων και εξοπλισµού 

Κατά τη διάρκεια του 2011 η Εταιρεία διέγραψε και πώλησε µηχανήµατα και εξοπλισµό καθαρής αξίας € 

92.811 (2010: € 862.126. Η αξία των πωληθέντων ανήλθε στο ποσό των € 33.049 (2010: € 5.706) µε 

αντίστοιχη αναπόσβεστη αξία € 69.948 (2010: € 8.967). 

 

Η διαγραφή περιουσιακών στοιχείων πραγµατοποιήθηκε σε καθαρή λογιστική αξία € 22.280 (κόστος 

αποτίµησης € 166.232 και σωρευµένες αποσβέσεις € 143.952). Στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 τα ελλείµµατα σε 

περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίστηκαν µε καθαρή λογιστική αξία € 583. Το πλεόνασµα αναπροσαρµογής 

µεταφέρεται στα παρακρατηθέντα κέρδη που προκύπτουν από τα περιουσιακά στοιχεία στην τιµή που 

πωλήθηκαν και/ή διατέθηκαν, ανέρχεται σε € 36.219 (2010: € 191.976).  
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Ιδιοκτησία, Εγκαταστάσεις και Εξοπλισµός που δεσµεύονται 

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2011, η επιχείρηση έχει προσηµειώσει µέρος της ιδιοκτησίας των εγκαταστάσεων και του 

εξοπλισµού της (επιχειρησιακές εγκαταστάσεις, µηχανήµατα και εξοπλισµός) για να εξασφαλίσει τα δάνεια ( 

βλ. σηµείωση 13). Κατά την ηµεροµηνία αυτή, η εκτιµώµενη αξία τους ανέρχεται στο ποσό των € 8.400.000 

(βλέπε σηµείωση 25).  

 

6. Άυλα ̟εριουσιακά στοιχεία 

 
Σήµατα και 

δαπάνες 
ανάπτυξης 

Άυλα 
περιουσιακά 
στοιχεία σε 

εξέλιξη Σύνολο 

    

1-Ιαν-10    

Κόστος ή αποτίµηση 29.042 - 29.042 

Συσσωρευµένη απόσβεση -12.204 - -12.204 

Αναπόσβεστη αξία  16.838 - 16.838 

Κλειόµενη χρήση 31 ∆εκεµβρίου 2010    

Μεταφορά Αναπόσβεστου ποσού προηγούµενης 
χρήσης 

16.838 - 16.838 

Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές -379 -170 -549 

Προσθήκες  96.138 62.945 159.083 

Μειώσεις 27.372 - 27.372 

Αποσβέσεις χρήσεως -16.792 - -16.792 

Μεταφορά Αναπόσβεστης Αξίας 123.177 62.775 185.952 

1-Ιαν-11    

Κόστος ή αποτίµηση 157.499 62.775 220.274 

Συσσωρευµένη απόσβεση -34.322 - -34.322 

Αναπόσβεστη αξία 1 Ιανουαρίου 2011 123.177 62.775 185.952 

Κλειόµενη χρήση 31 ∆εκεµβρίου 2011    

Μεταφορά Αναπόσβεστου ποσού προηγούµενης 
χρήσης 

123.177 62.775 185.952 

Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές -2 9 7 

Προσθήκες 205.892 6.382 212.274 

Μειώσεις - - - 

Αποσβέσεις χρήσεως -49.520 - -49.520 

Αναπόσβεστη αξία στο τέλος της χρήσης 279.547 69.166 348.713 

31-∆εκ-11    

Κόστος ή αποτίµηση 363.389 69.166 432.555 
Συσσωρεύµενη απόσβεση -83.842 - -83.842 

Αναπόσβεστη αξία 279.547 69.166 348.713 

 

Κατανοµή των αποσβέσεων 

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 το υπόλοιπο των άϋλων περιουσιακών στοιχείων σε εξέλιξη που ανέρχεται στο 

ποσό των € 69.166 αφορά την απόκτηση λογισµικού από την Login Sistemi doo Skopje, ένα τοπικό 

προµηθευτή λογισµικού. 

Από το σύνολο των αποσβέσεων για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2011, ποσού Ευρώ 931.383 

(2010: Ευρώ 1.125.074), Ευρώ 885.129 (2010: Ευρώ 970.345) έχουν χρεωθεί σε "κόστος πωληθέντων" 

και το υπόλοιπο ποσό των Ευρώ 46.254 (2010: Ευρώ 154.729) - σε έξοδα διοίκησης και διάθεσης. 

 

7. Χρηµατοοικονοµικά µέσα ανά κατηγορία 

Τα τρέχοντα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών 

καταστάσεων µπορούν να παρουσιασθούν στις παρακάτω χρηµατοοικονοµικές κατηγορίες: 
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∆άνεια και 
απαιτήσεις  

Περιουσιακά 
στοιχεία 

αποτιµώµενα 
σε εύλογη αξία 

µέσω των 
αποτελεσµάτων 

∆ιαθέσιµα προς 
πώληση Σύνολο 

31 ∆εκεµβρίου 2011     

Περιουσιακά στοιχεία σύµφωνα µε την 
οικονοµική θέση της εταιρείας 

    

Άλλα βραχυπρόθεσµα περιουσιακά στοιχεία - 94 - 94 

Εµπορικές και άλλες απαιτήσεις 5.651.596 - - 5.651.596 

Ταµιακά και ισοδύναµα διαθέσιµα 717.267 - - 717.267 

 6.368.863 94 - 6.368.957 

 

 

Υποχρεώσεις 
αποτιµώµενες 

σε εύλογη αξία 
µέσω των 

αποτελεσµάτων 

Άλλες 
οικονοµικές 
υποχρεώσεις Σύνολο 

Υποχρεώσεις σύµφωνα µε την οικονοµική 
θέση της εταιρείας 

 
 

  

Έντοκα δάνεια  - 3.619.374 3.619.374 

Εµπορικές και άλλες υποχρεώσεις  - 3.419.743 3.419.743 

  - 7.039.117 7.039.117 

 

 

 

∆άνεια και 
απαιτήσεις  

Περιουσιακά 
στοιχεία 

αποτιµώµενα 
σε εύλογη αξία 

µέσω των 
αποτελεσµάτων 

∆ιαθέσιµα προς 
πώληση Σύνολο 

31 ∆εκεµβρίου 2010     

Περιουσιακά στοιχεία σύµφωνα µε την 
οικονοµική θέση της εταιρείας 

    

Άλλα βραχυπρόθεσµα περιουσιακά στοιχεία - 321 - 321 

Εµπορικές και άλλες απαιτήσεις 19.880.909 - - 19.880.909 

Ταµιακά και ισοδύναµα διαθέσιµα 2.310.334 - - 2.310.334 

 22.191.243 321 - 22.191.564 

 

 

Υποχρεώσεις 
αποτιµώµενες 

σε εύλογη αξία 
µέσω των 

αποτελεσµάτων 

Άλλες 
οικονοµικές 
υποχρεώσεις Σύνολο 

Υποχρεώσεις σύµφωνα µε την οικονοµική 
θέση της εταιρείας 

 
 

  

Έντοκα δάνεια  - 6.321.159 6.321.159 

Εµπορικές και άλλες υποχρεώσεις  - 2.676.658 2.676.658 

  - 8.997.817 8.997.817 
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8. Α̟οθέµατα 

 
31-∆εκ-11 31-∆εκ-10 

Ηµικατεργασµένα προϊόντα 3.657.933 3.497.458 

Ανταλλακτικά 327.138 315.916 

Πρώτες ύλες 151.654 134.026 

Τελικά προϊόντα 1.815.979 12.060 

Εµπορεύµατα 80.178 8.692 

Άλλα 6.806 8.102 

 6.039.688 3.976.254 

 

Κατά τη διάρκεια του 2011 απαξιωµένα αποθέµατα ποσού € 15.667 (2010;  1.829.761) έχουν διαγραφεί σε 

βάρος των αποτελεσµάτων (βλ. σηµείωση 18). 

 

9. Εµ̟ορικές α̟αιτήσεις 

  
31-∆εκ-11 31-∆εκ-10 

Τρέχουσες απαιτήσεις πελατών  
  

Εµπορικά εισπρακτέα  

  

 

Τοπικοί Χρεώστες  559.978 359.689 

Ξένοι Χρεώστες  7.565.654 7.271.098 
Απαιτήσεις από συνδεδεµένες 
επιχειρήσεις   4.693.929 9.550.665 

  12.819.561 17.181.452 

Μείον: προβλέψεις για αποµείωση   -7.210.091 -83.299 

  5.609.470 17.098.153 

Προκαταβολές πληρωµής    

Προπληρωµένος ΦΠΑ  49.669 175.496 

Αναβαλλόµενος φόρος εξόδων  15.240 7.250 

Προκαταβολές στους προµηθευτές   32.530 14.042 

   97.439 196.788 

Άλλα τρέχοντα εισπρακτέα    

Άλλα διάφορα εισπρακτέα   3.004.582 2.768.714 

    3.004.582 2.768.714 

Συνολικές απαιτήσεις εισπρακτέες, 
µικτές  3.102.021 2.965.502 

Μείον: προβλέψεις για αποµείωση   -2.962.456 - 

  139.565 2.965.502 
Συνολικές απαιτήσεις εισπρακτέες, 
καθαρές   5.749.035 20.063.655 

 

Tην 24η Μαρτίου 2009 η Εταιρεία υπέγραψε µε την εταιρεία Phalerco Ltd Cyprus συµφωνητικό τακτοποίησης 

της οφειλής της. Σύµφωνα µε τη συµφωνία αυτή, η υποχρέωση της Phalerco LTD Cyprus ποσού € 

7.115.258 θα ήταν καταβλητέα την 31η ∆εκεµβρίου 2011. ∆εδοµένου ότι καµία πληρωµή σε σχέση µε το 

ανωτέρο ποσό δεν έγινε πριν, κατά την, ή µετά την 31η ∆εκεµβρίου 2011, η ∆ιοίκηση προχώρησε σε όλα τα 

απαραίτητα βήµατα προκειµένου να της καταβληθεί η προαναφερόµενη οφειλή, περιλαµβανοµένων των 

αναγκαίων προπαρασκευαστικών ενεργειών για νοµική δράση µε βάση το κυπριακό δίκαιο. Παρ’ όλα αυτά, 

στη βάση των ενεργειών που ήδη έχουν αναληφθεί και της έλλειψης ανταπόκρισης από τη Phalerco LTD 

Cyprus, η ∆ιοιίκηση δεν εκτιµά ότι το ποσό της απαιτήσης αυτής µπορεί να ανακτηθεί. Συνεπώς, η Εταιρεία 

αναγνωρίζει πρόβλεψη αποµείωσης για ολόκληρο το ποσό της  απαιτήσης την 31η ∆εκεµβρίου 2011. 
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Τα υπόλοιπα των πελατών αναλύoνται χρονολογικά ως εξής: 

 

31-∆εκ-2011 
Απαιτήσεις από 
τοπικούς πελάτες 

Απαιτήσεις  από 
πελάτες 
εξωτερικού 

Προκαταβολές 
σε 
προµηθευτές Σύνολο 

Μη καθυστερηµένα υπόλοιπα - 12.020.749 - 12.020.749 

Μέχρι 12 µήνες  288.928 158.214 30.998 478.140 

Άνω των 12 µηνών   271.050 80.620 1.532 353.202 

  559.978 12.259.583 32.530 12.852.091 

Μείον  προβλέψεις:  -77.683 -7.132.408 - -7.210.091 

 482.295 5.127.175 32.530 5.642.000 

     

31-∆εκ-2010 
Απαιτήσεις από 
τοπικούς πελάτες 

Απαιτήσεις  από 
πελάτες 
εξωτερικού 

Προκαταβολές 
σε 
προµηθευτές Σύνολο 

Μη καθυστερηµένα υπόλοιπα - 16.663.904 - 16.663.904 

Μέχρι 12 µήνες  84.308 74.923 12.449 171.680 

Άνω των 12 µηνών   275.381 82.936 1.593 359.910 

  359.689 16.821.763 14.042 17.195.494 

Μείον  προβλέψεις:  -83.299 - - -83.299 

 276.390 16.821.763 14.042 17.112.195 

 

Η πιστωτική ποιότητα της επιχείρησης εµπορικών απαιτήσεων την 31 ∆εκεµβρίου 2011 µπορεί να αναλυθεί 

ως εξής: 

 

31-∆εκ-2011 
Μη καθυστερηµένο 
Μη αποµειωµένο 

Σε καθυστέρηση 
Μη αποµειωµένο Αποµειωµένο Σύνολο 

Κόστος  4.905.461 736.539 7.210.091 12.852.091 

Μείον  προβλέψεις  - - -7.210.091 -7.210.091 

  4.905.461 736.539 - 5.642.000 

     

31-∆εκ-2010 
Μη καθυστερηµένο 
Μη αποµειωµένο 

Σε καθυστέρηση 
Μη αποµειωµένο Αποµειωµένο Σύνολο 

Κόστος  16.835.584 276.611 83.299 17.195.494 

Μείον  προβλέψεις  - - -83.299 -83.299 

  16.835.584 276.611 - 17.112.195 

 

Ο παρακάτω πίνακας περιλαµβάνει τη µεταβολή των προβλέψεων στην περίοδο 31 ∆εκεµβρίου 2011 και την 

31 ∆εκεµβρίου 2010: 

 

 2011 2010 

Την 1η Ιανουαρίου  83.299 97.327 

∆ιαγραφή προηγούµενων απαιτήσεων           -5.647          -13.539 

∆ιαγραφές περιόδου 7.132.439 - 

Συναλλαγµατική διαφορά - (489) 

  7.210.091 83.299 
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Κατά τη διάρκεια του 2011, η Εταιρεία απαίτησε από την FHL ποσό από την παραβίαση ορισµένων διατάξεων 

της συµφωνίας διανοµής µεταξύ της Εταιρείας και της FHL το οποίο ανέρχεται στα 2.962.456 Ευρώ έναντι 

υποχρεώσεων προς την FHL ποσού 1.980.000 Ευρώ, µε αποτέλεσµα να προκύπτει ποσό προς είσπραξη αξίας 

982.456 Ευρώ στις 31 ∆εκεµβρίου 2011. Ωστόσο, δεδοµένης της τρέχουσας κατάστασης των 

διαπραγµατεύσεων µεταξύ της Εταιρείας, της Castleblock Limited και της FHL, όσον αφορά την επίλυση της 

επίδικης διαφοράς τους (µέρος της οποίας αποτελεί η προαναφερθείσα παράβαση της συµφωνίας διανοµής) 

και τη ρύθµιση των συµβατικών σχέσεών τους (βλέπε Σηµείωση 29) καθώς και της ενδεχόµενης κατάστασης 

που θα προκύψει εφ’ οσον ολοκληρωθούν σχετικές τελικές συµφωνίες, η Εταιρεία προχώρησε στην 

πρόβλεψη για αποµείωση του συνόλου των εισπρακτέων απαιτήσεων των 2.962.456 Ευρώ. 

 

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2011, βασιζόµενη στην εκτίµηση για την εισπραξιµότητα των τρεχοντων εµπορικών 

απαιτήσεων η Εταιρεία διέγραψε ανείσπρακτες απαιτήσεις τρεχουσών συναλλαγών ποσού 39.203 Ευρώ. 

 

10. Άλλα βραχυ̟ρόθεσµα χρηµατοοικονοµικά ̟εριουσιακά στοιχεία 

Λοιπά βραχυπρόθεσµα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού αποτελούµενα εξ’ ολοκλήρου από οµολογίες 

που εκδίδονται από την κυβέρνηση της ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας, η πλειονότητα των οποίων 

χρησιµοποιήθηκαν για τη διευθέτηση των υποχρεώσεων προς το Υπουργείο Οικονοµίας της ∆ηµοκρατίας της 

Μακεδονίας. Οι τιµές των κρατικών οµολόγων αποτιµώνται στην εύλογη αξία. 

 

  
31-∆εκ-11 31-∆εκ-10 

Την 1η Ιανουαρίου  321 - 

Αγορές   96.765 197.958 

Πωληθέντα κυβερνητικά οµόλογα  -45.802 - 

∆ιακανονισµός υποχρεώσεων  -49.749 -198.355 

Ζηµία από πώληση κυβερνητικών οµολόγων  -1.439 - 

Συναλλαγµατικές διαφορές   -2 718 

Την 31η ∆εκεµβρίου   94 321 

 

11. Χρηµατικά διαθέσιµα 

  

31-∆εκ-11 31-∆εκ-10 

Τραπεζικοί λογαριασµοί  715.977 2.309.182 

Μετρητά στο ταµείο   1.290 1.152 

    717.267 2.310.334 
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12. Ίδια Κεφάλαια 

12.1 Εκδοθείσες µετοχές 

 

   (Ποσά εκφρασµένα σε €) 

 Αριθµός µετοχών Κοινές µετοχές 

Υπέρ το άρτιο 
διαφορά της 

µετοχής Σύνολο 

     

Εγκεκριµένες, και πλήρως πληρωµένες κοινές µετοχές Ευρ.1 (Ευρώ) (Ευρώ) (Ευρώ) 

     

 31 ∆εκεµβρίου 2010 4.686.858 4.686.858 4.158.313 8.845.171 

 31 ∆εκεµβρίου 2011 4.686.858 4.686.858 4.158.313 8.845.171 

     

Η δοµή του µετοχικού κεφαλαίου στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 και 31 ∆εκεµβρίου 2010 είναι η ακόλουθη: (Ποσά σε ευρώ) 

  Αριθµός  Ποσό  % 

     

Stone Works Holding Cooperatief U.A. Nederlands 4.143.357 4.143.357 88,4 

Τράπεζα Πειραιώς  468.700 468.700 10 

Λοιπά-µειοψηφία   74.801 74.801 1,6 

    4.686.858 4.686.858 100 

 

12.2 Υ̟εραξία α̟οτίµησης  

Υπεραξία αποτίµησης, η οποία την 31 ∆εκεµβρίου 2011 ανερχόταν 1.582.576 €  (31 ∆εκεµβρίου 2010 

1.618.795 €) δηµιουργήθηκε αρχικά κατά την διάρκεια του 2002, βασισµένη στην αποτίµηση από 

ανεξάρτητους εκτιµητές των εδαφικών εκτάσεων των κτιρίων και του εξοπλισµού της Εταιρείας. Επακόλουθες 

αλλαγές (µεταφορά σε αδιανέµητα κέρδη) συνδέοµενες µε την υπεραξία αποτίµησης παρουσιάζονται στο 

κόστος αποτίµησης. 

 

12.3  Α̟οθεµατικά   

Τα αποθεµατικά, τα οποία στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 ανέρχονταν στα 7.528.471 € (31 ∆εκεµβρίου 2010 

7.528.471 €) δηµιουργήθηκαν στη διάρκεια των προηγούµενων χρήσεων µε τη διάθεση µέρους των καθαρών 

µετά απο φόρους κερδών. Σύµφωνα µε τις επικρατούσες τοπικές νοµικές ρυθµίσεις, η Εταιρεία πρέπει να 

διαθέτει κάθε έτος σαν αποθεµατικό, 15% από το ετήσιο καθαρό εισόδηµα της µετά την αφαίρεση του φόρου, 

έως ότου το αποθεµατικό φθάσει το 20% του εγκεκριµένου µετοχικού κεφαλαίου.   

 

Με απόφαση της Συνέλευση µπορεί να διανεµηθεί µέρισµα στους µετόχους ή / και για την αγορά ιδίων 

µετοχών της. 

 

12.4  Μερίσµατα 

Στις 18 Απριλίου 2011 και σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 02-40 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των 

µετόχων, διανεµήθηκαν µερίσµατα Ευρώ 6.509.493 (2010: Ευρώ 2.655.920) από αποτελέσµατα εις νέο 

προηγουµένων ετών. Το ανωτέρω ποσό περιλαµβάνει και ποσό Ευρώ 650.920 για φόρους µερισµάτων. 
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13. ∆άνεια  

 

  31-∆εκ-10 

Μακροπρόθεσµα δάνεια από τις τράπεζες   

31-∆εκ-11 

 

   
 

 
Komercijalna Banka ad, Skopje (Eur.14,220,000; 6m.Libor+4,5%) 3.532.029 6.314.031 

Συνολικά µακροπρόθεσµα δάνεια      3.532.029 6.314.031 

Μείον: Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 
πληρωτέες στην επόµενη χρήση   -1.782.002 -2.782.002 

   1.750.027 3.532.029 

Βραχυπρόθεσµα δάνεια από τις τράπεζες     

Komercijalna Banka ad, Skopje (Eur.200,000; 6m.Libor+4,5%) 83.333 - 
Komercijalna Banka ad, Skopje visa credit 
card     4.012 7.128 

 Συνολικά βραχυπρόθεσµα δάνεια      87.345 7.128 

Πλέον: Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 
πληρωτέες στην επόµενη χρήση   1.782.002 2.782.002 

   1.869.347 2.789.130 

 

 

Τα δάνεια από τοπικά χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα εξασφαλίζονται µε υποθήκη σε µέρος της ακίνητης περιουσίας της 

Εταιρείας (βλέπε σηµείωση 25). 

Το πρόγραµµα εξόφλησης του δανείου είναι το ακόλουθο:   

 

  31-∆εκ-11 31-∆εκ-10 

Αποπληρωµή µέσα σε 1 χρόνο   1.782.002 2.782.002 

Αποπληρωµή µέσα σε 1 – 2 χρόνια   1.434.238 1.782.002 

Αποπληρωµή µέσα σε  2 – 5 χρόνια     315.789 1.750.027 

      3.532.029 6.314.031 

 

14. Εµ̟ορικές και λοι̟ές υ̟οχρεώσεις 

 

 

31-∆εκ-11 31-∆εκ-10 

Εµπορικοί πιστωτές    

Τοπικοί προµηθευτές  360.899 228.230 

Ξένοι προµηθευτές  2.764.531 2.022.280 

Συνδεδεµένα µέρη  33.000 - 

  3.158.430 2.250.510 
Άλλα βραχυχρόνια στοιχεία του 
παθητικού    

∆εδουλευµένα έξοδα  18.096 - 

Πληρωτέα µερίσµατα  1.371 778 

Υποχρεώσεις προς τους υπαλλήλους  237.130 374.659 

Πληρωτέοι τόκοι  12.434 20.411 

Προκαταβολές πελατών  8.674 15.245 

Λοιπές υποχρεώσεις   10.378 15.055 

    288.083 426.148 

    3.446.513 2.676.658 
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15. Υ̟οχρεώσεις α̟ό φόρους 

 

  
31-∆εκ-11 31-∆εκ-10 

Φόροι εισοδήµατος φυσικών 
προσώπων   2.879 971 

Φόροι επί των κερδών   783.706 105.341 

Φόροι επί των µερισµάτων    12.284 104 

Φόροι-Πρόστιµα    - - 

Φόροι επί των δικαιωµάτων 
παραχώρησης των λατοµείων     56.903 77.802 

      855.772 184.218 

 

16. Πωλήσεις 

  
Περίοδος 12 µηνών που 

έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 

  2011 2010 

Τοπική αγορά   892.029 204.163 

Ξένες αγορές:    

-Κύπρος  10.911.329 19.044.590 

-Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα   400.346 - 

-Κίνα  226.589 - 

-Ελλάδα  186.141 - 

-Άλλες αγορές   934.000 560.836 

Σύνολα πωλήσεων από ξένες αγορές   12.658.405 19.605.426 

Συνολικές πωλήσεις   13.550.434 19.809.589 

 

17. Κόστος Πωληθέντων 

  
Περίοδος 12 µηνών που 

έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 

  2011 2010 

    

Απογραφή έναρξης 01 Ιανουαρίου  3.509.518 5.129.689 

Πλέον: Συνολική παραγωγή περιόδου λήξης 31 ∆εκεµβρίου 6.905.693 5.279.529 

Μείον: Απογραφή λήξεως 31 ∆εκεµβρίου   -5.473.912 -3.509.518 

    4.941.299 6.899.700 
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18. Έξοδα ∆ιοίκησης και ∆ιάθεσης 

 

Περίοδος 12 µηνών που 
έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 

Περίοδος 12 µηνών που 
έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 

  2011   2010 

 
Έξοδα 

διοίκησης 
Έξοδα 

διάθεσης 
Έξοδα 

διοίκησης 
Έξοδα 

διάθεσης 

Παροχές σε πελάτες - - - 1.985.355 

∆ιαγραφή απαξιωµένων αποθεµάτων - 15.667 - 1.829.761 

Παρούσα αξία των περιουσιακών στοιχείων 
που πωλήθηκαν και διαγράφηκαν - 92.228 - 854.113 

Ζηµιά απο διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων 
πελατείας - 10.134.098 - 19.018 

Ζηµιά απο διαγραφή λοιπών επισφαλών 
απαιτήσεων - 644 - - 

Zηµιά αποµείωσης διαθέσιµων προς πώληση 
επενδύσεων - - - - 

Αµοιβές συµβούλων 595.708 - 631.766 - 

Αποσβέσεις 45.754 500 148.325 6.404 

Μισθοί  438.613 60.124 251.735 94.463 

Υπηρεσίες 95.367 225.623 75.172 200.526 

Έξοδα Μάρκετινγκ και προώθησης 54.152 15.677 54.247 1.078 

Αναλώσιµα και υπηρεσίες 23.995 24.316 30.988 43.691 

Φόροι - Τέλη 65.718 - 39.896 147.763 

Ελλείµατα - 1.064 - - 

Ζηµίες αποµείωσης της επένδυσης - 1.439 - - 

∆ιάφορα έξοδα 393.839 872.197 247.568 4.137 

  1.713.146 11.443.577 1.479.697 5.186.309 

 

∆εδοµένης της τρέχουσας κατάστασης των διαπραγµατεύσεων µεταξύ της Εταιρείας, της Castleblock Limited 

και της FHL, όσον αφορά την επίλυση της επίδικης διαφοράς τους και τη ρύθµιση των συµβατικών σχέσεών 

τους (βλέπε Σηµείωση 29) καθώς και της ενδεχόµενης κατάστασης που θα προκύψει εφ’ οσον ολοκληρωθούν 

σχετικές τελικές συµφωνίες, η Εταιρεία προχώρησε στην πρόβλεψη για αναθεώρηση έκπτωσης σε πελάτη 

σχετικά µε την περίοδο πριν από την 31η  ∆εκεµβρίου του 2011. 

 

19. ∆α̟άνες ̟ροσω̟ικού 

  
Περίοδος 12 µηνών που 

έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 

  2011 2010 

Καθαροί µισθοί  2.088.896 2.077.355 
Προσωπικός φόρος και υποχρεωτικές 
συνεισφορές  928.886 941.247 
 Άλλα επιδόµατα   237.911 110.752 

    3.255.693 3.129.354 
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20. Λοι̟ά έσοδα / έξοδα 

  
Περίοδος 12 µηνών που 

έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 

  2011 2010 
Έσοδα από παράβαση των διατάξεων της 
συµφωνίας διανοµής  - 2.553.168 

Έσοδα από µισθώσεις  - 41.148 

Έσοδα από επενδύσεις σε κρατικά οµόλογα  5.991 37.490 

Έσοδα από πώληση ενσώµατων παγίων  27.856 5.460 

Πώληση πρώτων υλών   12.640 4.022 

Έσοδα από διαγραφές   9.764 17.633 

Έσοδα από τη σύµβαση διανοµής  - 854.049 

Άλλα έσοδα  169.196 10.465 

  225.447 3.523.435 

 

21. Χρηµατοοικονοµικά α̟οτελέσµατα 

  

Περίοδος 12 µηνών που 
έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 

  2011 2010 

Έσοδα     

Έσοδα από τόκους   224.254 217.173 

Κέρδη συναλλάγµατος και συναλλαγµατικές διαφορές 75.935 147.355 

  300.189 364.528 

∆απάνη    

Τόκοι (δαπάνη)  -318.044 -491.019 

Ζηµιές συναλλάγµατος και συναλλαγµατικές διαφορές -55.189 -41.409 

Τράπεζα (δαπάνες)   -74.435 -283.031 

    -447.668 -815.459 

Χρηµατοοικονοµικό αποτέλεσµα    -147.479 -450.931 

 

22. ∆α̟άνη φόρου εισοδήµατος 

  
Περίοδος 12 µηνών που 

έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 

  2011 2010 

    

Φορολογική δαπάνη χρήσης   1.045.955 286.669 

    1.045.955 286.669 

 

Παρακάτω εµφανίζεται η ανάλυση της δαπάνης του συνολικού φόρου εισοδήµατος στα κέρδη περιόδου, 

σύµφωνα µε την κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως για την κλειόµενη χρήση της 31 ∆εκεµβρίου 2011 και 

της 31 ∆εκεµβρίου 2010: 
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Περίοδος 12 µηνών που 
έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 

  2011 2010 

Κέρδος πριν από το φόρο   -4.469.620 9.316.387 

Ποσοστό Φόρου 10%  - - 

∆ιορθώσεις για:    

Μη - εκπιπτόµενες δαπάνες  1.045.955 286.669 

Μη - φορολογήσιµο εισόδηµα   - - 

Φορολογική δαπάνη   1.045.955 286.669 

 

23. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 

 

Ο κατωτέρω πίνακας παρέχει πληροφορίες για συναλλαγές που αφορούν συνδεδεµένα µέρη κατά την 31 

∆εκεµβρίου 2011 και 2010: 

 

 Απαιτήσεις Υποχρεώσεις Έσοδα Αγορές Μετρητά 

      
      

31-∆εκ-11 
     

Stone Works Holding Cooperatief U.A. 
Netherlands - - - 400.371 - 

Castleblock Limited Nicosia Cyprus 4.644.056 - 10.911.329 109.158 - 

NBGI Private Equity London 49.873 - 107.473 65.991 - 

Ethemba Capital No.8 NV Curacao 
Netherlands Antilles - 33.000 - 32.997 - 

Stopanska Banka AD Skopje - - - - 3.295 

Αµοιβές ∆ιαχείρισης - - - 315.068 - 

  4.693.929 33.000 11.018.802 923.585 3.295 

      

31-∆εκ-2010 Απαιτήσεις Υποχρεώσεις Έσοδα Αγορές Μετρητά 
Stone Works Holding Cooperatief U.A. 
Netherlands - - - 401.242 - 

Castleblock Limited Nicosia Cyprus 9.550.665 - 19.044.590 224.226 - 

NBGI Private Equity London - - - 116.212 - 

Ethemba Capital No.8 NV Curacao 
Netherlands Antilles - - - 58.103 - 

Stopanska Banka AD Skopje - - - - 1.583 

Αµοιβές ∆ιαχείρισης - - - 325.519 - 

  9.550.665 - 19.044.590 1.125.302 1.583 

 

24. Κέρδη ανά µετοχή 

Τα βασικά κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται διαιρώντας το κέρδος που αναλογεί στους µετόχους µε το µέσο 

σταθµικό αριθµό κοινών µετοχών σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια του έτους. 

 

   2011 2010 

Κέρδος αποδοτέο στους µετόχους της Εταιρείας  (5.515.575) 9.029.718 

Μέσος σταθµικός αριθµός κοινών µετοχών    4.686.858 4.686.858 

Βασικά κέρδη ανά µετοχή (ευρώ ανά µετοχή)   (1,18) 1,93 
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25. Ενδεχόµενα στοιχεία του Παθητικού 

Υποθήκες 

   2011 2010 

Επαγγελµατικοί χώροι  2.600.000 - 

Μηχανήµατα και εξοπλισµός    5.800.000 - 

   8.400.000 - 

     
Εγγυήσεις 

Την 31 ∆εκεµβρίου 2011 η Εταιρεία έχει εκδώσει από τη Komercijalana Banka AD Skopje εγγυητική 

επιστολή καλής πληρωµής € 130.071 (2010: Ευρώ 65.035), για κάλυψη βραχυπρόθεσµης υποχρέωσης προς 

προµηθευτή της. 

 

Επίδικες υποθέσεις 

∆εν έχουν προβλεφθεί σηµαντικές υποχρεώσεις από τις υπάρχουσες επίδικες υποθέσεις, καθώς οι 

επαγγελµατίες σύµβουλοι της Εταιρείας υποδεικνύουν ότι είναι µάλλον απίθανο να προκύψει οποιαδήποτε 

σηµαντική ζηµία.  

 

Ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις 

Η Εταιρεία µέχρι την 31 ∆εκεµβρίου 2011 έχει ελεγχθεί: 

• Για τον ΦΠΑ µέχρι την 30 Ιουνίου 2009 

• Για τη φορολογία εισοδήµατος για τη περίοδο 1 Ιανουαρίου 2007 µέχρι την 31 ∆εκεµβρίου 2008. 

Για τις ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις της Εταιρείας, και ειδικότερα τον ΦΠΑ της περιόδου 1 Ιουλίου 2009 

µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2011 και τον φόρο εισοδήµατος για µέρος του 2005 και για 2006, 2009, 2010 και 

2011, υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα 

εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν. Η Εταιρεία προβαίνει σε ετήσια εκτίµηση των ενδεχόµενων 

υποχρεώσεων που αναµένεται να προκύψουν από τον έλεγχο παρελθουσών χρήσεων λαµβάνοντας τις 

αντίστοιχες προβλέψεις όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Η διοίκηση θεωρεί ότι τυχόν ποσά φόρων που 

πιθανόν να προκύψουν δεν θα έχουν σηµαντική επίδραση στην καθαρή θέση στα αποτελέσµατα χρήσης και 

τις ταµιακές ροές της Εταιρείας. 

 

26. ∆εσµεύσεις 

Λειτουργικές υποχρεώσεις µίσθωσης 

Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2011 οι λειτουργικές υποχρεώσεις µίσθωσης σχετίζονται µε τις µισθώσεις 

οχηµάτων. Το πρόγραµµµα αποπληρωµής των λειτουργικών υποχρεώσεων µίσθωσης είναι ως εξής: 
  

 2011 2010 

Λειτουργικές υποχρεώσεις µίσθωσης   

Παρούσα αξία πληρωµής:     

Αποπληρωµή µέσα σε 1 χρόνο   31.400 31.400 

Αποπληρωµή µέσα σε 1 – 5 χρόνια   45.773 77.173 

Αποπληρωµή σε πάνω από 5 χρόνια     - - 

      77.173 108.573 

 

27. Συµφωνίες ̟αραχώρησης  

Κατά την διάρκεια του 2000 και του 2001, η Εταιρεία και το Υπουργείο Οικονοµικών της Πρώην 

Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας έχουν υπογράψει διάφορες συµφωνίες παραχώρησης µε 

σκοπό την έρευνα και την εκµετάλλευση των τοπικών µαρµάρινων πόρων. Σύµφωνα µε την αρχική σύµβαση 

παραχώρησης η διάρκεια ισχύος της εν λόγω σύµβασης είναι τα 30 χρόνια. 

Παρακάτω είναι οι βασικές προβλέψεις όπως καθορίζονται στις συµφωνίες παραχώρησης στο πλαίσιο των 

οποίων, η Εταιρεία είναι υπόχρεη σε: 

- Ετήσια αµοιβή στο ποσό € 5,742 και 
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- Παραχώρηση αµοιβής στις ποσότητες που παράγονται στο 5% της συνολικής αξίας των πωληθέντων 

εξορυχθείσων ποσοτήτων που αντιστοιχεί σε € 294 ανά τετραγωνικό µέτρο για τα εµπορικά µάρµαρα 

και € 147 για τα τοµπολόνια, σύµφωνα µε τη µεθοδολογία που καθορίζεται από το Υπουργείο 

Οικονοµικών. 

 

28. Οικονοµικές ̟ληροφορίες κατά τοµέα  

Την 31η ∆εκεµβρίου 2011 και 2010, η εταιρεία έχει οργανωθεί στους ακόλουθους τοµείς: 

- λατοµεία 

- εργοστάσια 

Τα λειτουργικά αποτελέσµατα ανά κατηγορίες για τις χρήσεις που έληξαν την 31 ∆εκεµβρίου 2011 και 2010, 

έχουν ως εξής: 

 

 Λατοµεία Εργοστάσια Σύνολο 

31η ∆εκεµβρίου 2011    

Πωλήσεις 11.349.523 2.200.911 13.550.434 

Κέρδη από λειτουργικές δραστηριότητες -3.054.722 -1.267.419 -4.322.141 

Καθαρό οικονοµικό αποτέλεσµα   -147.479 

Κέρδη προ φόρων   -4.469.620 

Φόρος εισοδήµατος   -1.045.955 

Κέρδη χρήσης   -5.515.575 

Άλλα έσοδα   -10.042 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα   -5.525.617 

  

 Λατοµεία Εργοστάσια Σύνολο 

31η ∆εκεµβρίου 2010    

Πωλήσεις 15.157.385 4.652.204 19.809.589 

Κέρδη από λειτουργικές δραστηριότητες 9.009.811 757.507 9.767.318 

Καθαρό οικονοµικό αποτέλεσµα   -450.931 

Κέρδη προ φόρων   9.316.387 

Φόρος εισοδήµατος   -286.669 

Κέρδη χρήσης   9.029.718 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα   9.029.718 

 

Πληροφόρηση κατά τοµέα: 

 

 Λατοµεία Εργοστάσια Σύνολο 

31 ∆εκεµβρίου 2011    

Σύνολο ενεργητικού 15.781.926 10.277.298 26.059.224 

Υποχρεώσεις 7.222.866 698.793 7.921.659 

Κεφαλαιουχικές δαπάνες 1.369.547 203.629 1.573.176 

31 ∆εκεµβρίου 2010    

Σύνολο ενεργητικού 26.123.650 13.231.060 39.354.710 

Υποχρεώσεις 8.510.300 671.735 9.182.035 

Κεφαλαιουχικές δαπάνες 1.008.761 43.369 1.052.130 

 

 

 

 

 



 

Ετήσια οικονοµική έκθεση για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 31η  ∆εκεµβρίου 2011 46

 

 

Οι πωλήσεις ανά γεωγραφικές περιοχές είναι οι εξής: 

 

  2011 2010 

ΠΓ∆Μ  892.029 204.163 

Κύπρος  10.911.329 19.044.590 

Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα  400.346 - 

Κίνα  226.589 - 

Ελλάδα  186.141 - 

Λοιπά  934.000 560.836 

  13.550.434 19.809.589 

 

29. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού 

 

Στις 5 Μαρτίου 2012, η Εταιρεία πραγµατοποίησε έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων: µία από τις 

αποφάσεις που εγκρίθηκαν από την έκτακτη αυτή Γενική Συνέλευση ήταν η διανοµή µερίσµατος από τα 

κέρδη εις νέον και συσσωρευµένα αποθεµατικά των ετών πριν από την 1η Ιανουαρίου 2009, για το 

(ακαθάριστο) ποσό των Ευρώ 0,85 ανά µετοχή. Η ηµεροµηνία έναρξης πληρωµής µερίσµατος ορίσθηκε στις 

21 Μαρτίου 2012. 

 

Επιπλέον, την 12η Μαρτίου 2012, η Εταιρεία σύναψε µακροχρόνια σύµβαση δανείου για το ποσό των € 4,7 

εκατ. µε την Komercijalna Banka AD Skopje στο πλαίσιο της υφιστάµενης συµφωνίας ανανεούµενου 

πιστωτικού ορίου µε ηµεροµηνία 30 Μαρτίου 2011.  

 

Στο πλαίσιο της διαιτητικής διαδικασίας µεταξύ αφενός της Εταιρείας και της Castleblock Limited (ως 

εναγοµένων και αντεναγουσών) και αφετέρου της FHL Manufacturing & Trading Co I.Kyriakidis Γρανίτες & 

Μάρµαρα Α.Ε. (ως ενάγουσας), τα µέρη διεξάγουν διαπραγµατεύσεις από τον Φεβρουάριο του 2012, 

προκειµένου να επιλύσουν τις επίδικες διαφορές τους και να ρυθµίσουν τις συµβατικές τους σχέσεις. 

Συγκεκριµένα, στις 28 Μαρτίου 2012, τα µέρη συµφώνησαν επί της αρχής και έχουν θέσει ένα χρονικό όριο 

30 ηµερών για την ολοκλήρωση της διαπραγµάτευσης τελικών συµφωνιών. 
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