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ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

για την περίοδο από 

1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2012  

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ∆.Π.Χ.Π. (∆ΛΠ 34)  

 

 

 

 

 

 

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που 

εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της «MERMEREN KOMBINAT AD Prilep» την 27/04/2012 και 

έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.mermeren.com. 

Επισηµαίνεται ότι τα δηµοσιοποιηθέντα στον τύπο στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν στο να παράσχουν 

στον αναγνώστη ορισµένες γενικές οικονοµικές πληροφορίες, αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωµένη 

εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της Εταιρείας και του Οµίλου, σύµφωνα µε τα ∆ιαθνή 

Λογιστικά Πρότυπα. Επίσης, επισηµαίνεται ότι, χάριν απλοποίησης, στα δηµοσιευµένα στον τύπο στοιχεία 

και πληροφορίες, έχουν γίνει ορισµένες συµπτύξεις και ανακατατάξεις κονδυλίων. 

 

 

 

 

 

 

Jacobson Mark Richard 

Πρόεδρος του ∆.Σ. και ∆ιευθύνων Σύµβουλος  
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Α. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις (βάσει των ∆ιεθνών Προτύ̟ων 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς) 

 
I.  Ενδιάµεση Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 

 

  (Ποσά εκφρασµένα σε €) 

 Σηµειώσεις   

  
01/01-

31/03/2012 
01/01-

31/03/2011 

    

Πωλήσεις  15 1.456.585 2.727.384 

Κόστος Πωληθέντων 16 -948.228 -821.576 

Μικτό κέρδος  508.357 1.905.808 

    

Λοιπά έσοδα/έξοδα 19 3.619 7.474 

Έξοδα  διοίκησης  17 -438.033 -481.516 

Έξοδα  διάθεσης 17 -216.926 -58.056 

Αποτελέσµατα προ φόρων, χρηµατοοικονοµικών και 
επενδυτικών αποτελεσµάτων  -142.983 1.373.710 

    

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 20 28.563 67.601 

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 20 -100.106 -108.042 

Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα  -71.543 -40.441 

Κέρδη / ζηµίες προ φόρων   -214.526 1.333.269 

    

Φόρος 21 -88.652 -39.936 

Καθαρά κέρδη /ζηµίες περιόδου  -303.178 1.293.333 

    

Λοιπά συνολικά έσοδα:    

Συναλλαγµατικές διαφορές  326 - 

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου καθαρά από φόρο  - - 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟ∆Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο  -302.852 1.293.333 

    

Τα καθαρά κέρδη / ζηµίες περιόδου κατανέµονται σε:    

Μετόχους Εταιρείας  -302.852 1.293.333 

Κέρδη ανά µετοχή (εκφρασµένα σε Ευρώ ανά µετοχή) 23 -0,06 0,28 

      

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοοικονοµικών και επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και αποσβέσεων  106.358 1.601.888 
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II. Ενδιάµεση Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης 

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

   2012 2011 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

Μη Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     

Ενσώµατες ακινητοποιήσεις  5 13.011.374 13.204.427 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία  6 372.487 348.713 

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις   - - 

   13.383.861 13.553.140 

Κυκλοφορούν ενεργητικό     

Αποθέµατα  9 6.868.393 6.039.688 

Εµπορικές απαιτήσεις  8 4.859.170 5.749.035 
Άλλα βραχυπρόθεσµα χρηµατοοικονοµικά 
στοιχεία  7 94 94 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα   10 1.435.476 717.267 

     13.163.133 12.506.084 

Σύνολο Ενεργητικού    26.546.994 26.059.224 

     

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     

Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους      

Μετοχικό κεφάλαιο  11 8.845.171 8.845.171 

Αποθεµατικά   7.702.546 9.101.005 

Κέρδη / ζηµίες εις νέον    -2.696.833 191.389 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων   13.850.884 18.137.565 

     

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις     

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις  12 5.482.304 1.750.027 

     5.482.304 1.750.027 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις     

Βραχυπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις  12 2.337.956 1.869.347 

Εµπορικές υποχρεώσεις  13 4.544.855 3.446.513 

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις   14 330.995 855.772 

     7.213.806 6.171.632 

Σύνολο υποχρεώσεων    8.265.734 7.921.659 

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων    26.546.994 26.059.224 
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III. Ενδιάµεση κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων  

 

  
 

  (Ποσά εκφρασµένα σε €) 

 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Αποθεµατικό 
µετατροπής 

Αποθεµατικά 
Αποθεµατικό 
επανεκτίµησης 

Αποτελέσµατα 
εις νέον 

Σύνολο 
καθαρής 
θέσης 

 
 

  

  
 

    

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2012 8.845.171 -10.042 7.528.471 1.582.576 191.389 18.137.565 

Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων  
 

    

Μερίσµατα πληρωθέντα - 
 

-1.398.785 - -2.585.044 -3.983.829 

Συναλλαγές µε ιδιοκτήτες - 
 

-1.398.785 - -2.585.044 -3.983.829 

Ζηµία περιόδου -  - - -303.178 -303.178 
Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης µετά από 
φόρους  

 
326 -  - 326 

Μεταφορά σε αποθεµατικά -  - - - - 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα - 326 - - -303.178 -302.852 

  
 

    

Υπόλοιπα κατά την 31 Μαρτίου 2012 8.845.171 -9.716 6.129.686 1.582.576 -2.696.833 13.849.884 

  
 

    

Υπόλοιπα κατά την 1 Ιανουαρίου 2011 8.845.171 
 

7.528.471 1.618.795 12.180.238 30.172.675 

Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων  
 

    

Μερίσµατα πληρωθέντα - 
 

- - - - 

Συναλλαγές µε ιδιοκτήτες - 
 

- - - - 

Καθαρά κέρδη περιόδου - 
 

- - 1.293.333 1.293.333 

Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης µετά από 
φόρους  

 

     

Μεταφορά σε αποθεµατικά - 
 

- - - - 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα - 
 

- - 1.293.333 1.293.333 

  
 

    

Υπόλοιπα κατά την 31 Μαρτίου 2011 8.845.171 
 

7.528.471 1.618.795 13.473.571 31.466.008 
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IV.   Ενδιάµεση Κατάσταση Ταµειακών Ροών 

 

   (Ποσά εκφρασµένα σε €) 

   

Περίοδος 3 µηνών που έληξε 
στις 31 Μαρτίου 

  Σηµειώσεις 2012 2011 

Λειτουργικές ∆ραστηριότητες     

Κέρδη / ζηµίες προ φόρων   -214.526 1.333.269 

Πλέον/µείον προσαρµογές για:     

Αποσβέσεις  6 249.341 228.178 

Αποµείωση αξίας επενδύσεων  17 - 1.439 

∆ιαγραφές και αποµειώσεις σε εµπορικές απαιτήσεις  17 10 5 

∆ιαγραφές απαιτήσεων από πελάτες και οφειλών από 
προµηθευτές  19 -4 -12 

Κέρδη από πώληση παγίων περιουσιακών στοιχείων   - - 

Έσοδα από τόκους  20 -28.563 -67.601 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα    20 100.106 108.042 

   59.901 1.603.320 
Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές λογ/σµών 
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές 
δραστηριότητες     

Αλλαγές κεφαλαίου κίνησης     

Μείωση/Αύξηση αποθεµάτων   -828.705 -874.657 

Μείωση/Αύξηση απαιτήσεων   889.855 -1.221.592 

Μείωση/Αύξηση υποχρεώσεων    518.886 137.597 

   639.937 -355.332 

     

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα   -39.747 -92.161 

Καταβεβληµένοι φόροι    -47.635 -145.264 

Σύνολο εισροών/εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες 552.555 -592.757 

Επενδυτικές δραστηριότητες     

Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων -77.314 -104.182 

Εισπράξεις  από διαθέσιµα προς πώληση παγίων στοιχείων   - - 

Επενδύσεις σε κρατικά οµόλογα   - 321 

Τόκοι εισπραχθέντες   24.890 2.369 

Σύνολο εισροών/εκροών από επενδυτικές 
δραστηριότητες     -52.424 -101.492 

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες     

Εισπράξεις /(Εξωφλήσεις) από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια   4.200.886 -951.809 

Μερίσµατα πληρωθέντα     -3.983.134 - 

Σύνολο εισροών/εκροών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 217.752 -951.809 

     

∆ιαφορές ισοτιµίας   326 830 

Καθαρή αύξηση (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και 
ισοδύναµα περιόδου   718.209 -1.645.228 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου   20 717.267 2.310.334 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου   20 1.435.476 665.106 
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Σηµειώσεις ε̟ί των οικονοµικών καταστάσεων 

 

1. Γενικά 

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 Μαρτίου 2012 απασχολούσε 400 άτοµα προσωπικό (31/3/2011:389). 

 

2. Πλαίσιο κατάρτισης των Ενδιάµεσων Οικονοµικών καταστάσεων  

 

Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις µε ηµεροµηνία 31 Μαρτίου 2012 έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 

34 «Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις». Οι λογιστικές αρχές και µέθοδοι υπολογισµών που 

χρησιµοποιήθηκαν για την προετοιµασία και την παρουσίαση των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων είναι 

σύµφωνες µε αυτές που χρησιµοποιήθηκαν για τη σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της 

ετιαρείας, της χρήσης που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2011. 

Οι συνηµµένες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις πρέπει να εξετάζονται σε συνδυασµό µε τις ετήσιες 

ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2011, που είναι διαθέσιµες στη διεύθυνσης της 

εταιρείας στο διαδίκτυο www.mermeren.com 

   

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.  

 

Αυτές οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις προετοιµάζονται για την κλειόµενη περίοδο της 31ης Μαρτίου 

2012. Τα τρέχοντα και τα συγκριτικά στοιχεία παρουσιάζονται σε ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. 

 
Νέα και τροποποιηµένα πρότυπα και διερµηνείες που εφαρµόζει η εταιρεία  

 

Η Εταιρεία εφήρµοσε τα παρακάτω νέα πρότυπα, διερµηνείες και τροποποιήσεις υφιστάµενων προτύπων που 

έχει εκδώσει το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και η εφαρµογή των οποίων είναι υποχρεωτική 

από την 1η Ιανουαρίου 2010: 
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- ∆.Π.Χ.Α. 3 (αναθεωρηµένο) «Επιχειρηµατικές Συνενώσεις», και επακόλουθες 

τροποποιήσεις του ∆ΛΠ 27, «Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις», ∆ΛΠ 

28, «Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις», και ∆ΛΠ 31, «Συµµετοχές σε Κοινοπραξίες» 

είναι σε ισχύ για ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2009.  

 

- Mε σηµαντικές αλλαγές σε σχέση µε το προηγούµενο ∆ΠΧΑ 3, που αφορούν την επιµέτρηση των 

δικαιωµάτων άνευ ελέγχου για τα οποία υπάρχει πλέον η επιλογή να επιµετρώνται στην εύλογη αξία 

κατά την απόκτηση, την εξοδοποίηση του κόστους που σχετίζεται άµεσα µε την απόκτηση, και την 

αναγνώριση στην κατάσταση αποτελεσµάτων, του αποτελέσµατος από την επανεπιµέτρηση του 

ενδεχόµενου ανταλλάγµατος που ταξινοµήθηκε ως υποχρέωση. Το πρότυπο αυτό θα εφαρµοσθεί από 

την Εταιρεία από την 1η Ιανουαρίου 2010. 

 

- Καθώς η εταιρεία έχει υιοθετήσει το ∆ΠΧΑ 3 (αναθεωρηµένο), απαιτείται να υιοθετήσει το ∆ΛΠ 27 

(αναθεωρηµένο) «Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις», κατά την ίδια χρονική 

στιγµή.  

 

- Στην τρέχουσα χρήση η Εταιρεία δεν έχει συναλλαγές που αφορούν σε επιχειρηµατικές συνενώσεις.  
 

Νέα και τροποποιηµένα πρότυπα και διερµηνείες υποχρεωτικά για πρώτη φορά από τη χρήση που 

αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2010, για τα οποία δε συντρέχει περίπτωση εφαρµογής τους από την 

εταιρεία  

 

Τα ακόλουθα νέα και τροποποιηµένα πρότυπα και διερµηνείες σε υφιστάµενα πρότυπα έχουν δηµοσιευθεί και 

είναι υποχρεωτικά για τις χρήσεις που αρχίζουν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009 ή µεταγενέστερα και για 

τα οποία δε συντρέχει περίπτωση εφαρµογής τους από την Εταιρεία:  

 

- Ε∆∆ΠΧΑ 17 «∆ιανοµή µη χρηµατικών περιουσιακών στοιχείων στους µετόχους» 

(εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 

2009). 

Η διερµηνεία παρέχει καθοδήγηση στον λογιστικό χειρισµό των ακόλουθων µη αµοιβαίων 

(nonreciprocal) διανοµών στοιχείων ενεργητικού από την οικονοµική οντότητα στους µετόχους που 

ενεργούν υπό την ιδιότητά τους ως µέτοχοι: α) διανοµές µη χρηµατικών στοιχείων ενεργητικού και 

β) διανοµές που δίνουν στους µετόχους την επιλογή απολαβής είτε µη χρηµατικών στοιχείων 

ενεργητικού είτε µετρητών. Η διερµηνεία δεν έχει επηρεάσει τις Οικονοµικές Καταστάσεις της 

Εταιρείας. 

 

- Ε∆∆ΠΧΑ 18 «Μεταφορές στοιχείων ενεργητικού από Πελάτες» 

Η ∆ιερµηνεία 18 εφαρµόζεται κυρίως στις επιχειρήσεις ή οργανισµούς κοινής ωφέλειας. Επιπλέον 

προσδιορίζει τον τρόπο µε τον οποίο µπορεί να γίνει η εξακρίβωση της υποχρέωσης για τη παροχή 

των ανωτέρω υπηρεσιών µε αντάλλαγµα το ενσώµατο πάγιο καθώς και τον τρόπο αναγνώρισης του 

εσόδου και τη λογιστική αντιµετώπιση τον µετρητών που λαµβάνονται από τους πελάτες. Η Ε∆∆ΠΧΑ 

18 «Μεταφορές στοιχείων ενεργητικού από Πελάτες» εφαρµόζεται από τις επιχειρήσεις για τέτοιου 

είδους µεταφορές που πραγµατοποιήθηκαν µετά την 01/07/2009. Σύµφωνα µε τον Κανονισµό 

1164/2009 της ΕΕ, οι εταιρείες εφαρµόζουν την Ε∆∆ΠΧΑ 18, το αργότερο από την ηµεροµηνία 

έναρξης του πρώτου τους οικονοµικού έτους που αρχίζει µετά τις 31 Οκτωβρίου 2009. Η διερµηνεία 

δεν είναι εφαρµόσιµη στην Εταιρεία. 

 

- Ε∆∆ΠΧΑ 9 «Επανεκτίµηση των ενσωµατωµένων παραγώγων και ∆ΛΠ 39, 

Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και επιµέτρηση" εφαρµόζεται από την 1η Ιουλίου 

2009. Αυτή η τροπολογία του Ε∆∆ΠΧΑ 9 απαιτεί από µια οικονοµική οντότητα να αξιολογήσει εάν 

ένα ενσωµατωµένο παράγωγο πρέπει να διαχωρίζεται από το κύριο συµβόλαιο, όταν η οικονοµική 

οντότητα ανακατατάσσει ένα υβριδικό χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο από την κατηγορία 

«εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων». Η εκτίµηση αυτή πρέπει να γίνει µε βάση τις συνθήκες 

που υπήρχαν τη µεταγενέστερη περίοδο της ηµεροµηνίας που η οντότητα έγινε το πρώτο 

συµβαλλόµενο µέρος της σύµβασης και της ηµεροµηνίας τροποποίησης της σύµβασης που άλλαξε 

σηµαντικά τις ταµιακές ροές της σύµβασης. Αν η οντότητα είναι σε θέση να κάνει αυτή την 
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αξιολόγηση, το υβριδικό µέσο πρέπει να παραµένει στην κατηγορία που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία 

µέσω των αποτελεσµάτων στο σύνολό της. Αυτό δεν ισχύει σήµερα για την Εταιρεία, δεδοµένου ότι 

δεν έχει ενσωµατωµένα παράγωγα, όπως υβριδικών χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων. 

 

- Ε∆∆ΠΧΑ 16 «Αντισταθµίσεις µιας Καθαρής Επένδυσης σε Εκµετάλλευση στο Εξωτερικό» 

(εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 

2009). 

Η τροποποίηση αναφέρει ότι, σε αντιστάθµιση µιας καθαρής επένδυσης σε εκµετάλλευση στο 

εξωτερικό, κατάλληλα µέσα αντιστάθµισης µπορεί να κατέχονται από οποιαδήποτε οικονοµική 

οντότητα εντός του οµίλου, συµπεριλαµβανοµένης της ιδίας εκµετάλλευσης στο εξωτερικό, εφόσον 

πληρούνται ορισµένες προϋποθέσεις. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία δεδοµένου ότι 

δεν υφίστανται µέσα αντισταθµίσεως κινδύνου σε µία καθαρή επένδυση σε ξένη δραστηριότητα. 

 

«Πρόσθετες απαλλαγές που εφαρµόζονται για πρώτη φορά», (τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 1 

«∆ΠΧΑ Πρώτη Εφαρµογή»). 

Η Τροποποίηση παρέχει εξαιρέσεις σε εταιρίες που εφαρµόζουν τα ∆ΠΧΑ για πρώτη φορά από την 

υποχρέωση να παρέχουν συγκριτικές πληροφορίες σε σχέση µε τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται 

από το ∆ΠΧΑ 7 ‘Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις’. Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2010 και έχει εγκριθεί από την ΕΕ. Η 

τροποποίηση αυτή δεν εφαρµόζεται για την Εταιρεία. 

 

- ∆ΛΠ 36 (τροποποιηµένο)«Αποµοίωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων». 

Η Τροποποίηση εφαρµόστηκε την 1η Ιανουαρίου 2010 και διευκρινίζει ότι στη µεγαλύτερη µονάδα 

δηµιουργίας ταµειακών ροών (ή οµάδα µονάδων) πρέπει να διατεθεί υπεραξία για τους σκοπούς του 

ελέγχου αποµείωσης ενός λειτουργικού τοµέα, όπως ορίζεται από την παράγραφο 5 του ∆ΠΧΑ 8 

«Λειτουργικοί Τοµείς» (δηλαδή, πριν από την άθροιση των τµηµάτων µε παρόµοια οικονοµικά 

χαρακτηριστικά). 

 

- ∆ΠΧΑ 2 (Τροποποίηση) «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών» 

(εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 

Ιανουαρίου 2010). 

Σκοπός της τροποποίησης είναι να αποσαφηνίσει το πεδίο εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 2 και το λογιστικό 

χειρισµό για τις αµοιβές που εξαρτώνται από την αξία της µετοχής και διακανονίζονται τοις µετρητοίς 

στις ενοποιηµένες ή ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις της οικονοµικής οντότητας που λαµβάνει 

αγαθά ή υπηρεσίες, όταν η οικονοµική οντότητα δεν έχει καµία υποχρέωση να εξοφλήσει τις αµοιβές 

που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών. Η τροποποίηση αυτή δεν αναµένεται να επηρεάσει τις 

οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.  

 

- ∆ΠΧΑ 5 (Τροποποίηση) «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς 

πώληση και για διακοπείσες δραστηριότητες».  

Η τροπολογία που ∆.Π.Χ.Α. 5 διευκρινίζει τις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις σε σχέση µε µη 

κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία (ή οµάδες διάθεσης) που κατατάσσονται ως κατεχόµενα προς 

πώληση ή διακοπτόµενων δραστηριοτήτων. ∆ιευκρινίζει επίσης ότι η γενική απαίτηση του ∆ΛΠ 1 

εξακολουθεί να ισχύει, και ειδικότερα η παράγραφος 15 (για να επιτύχει την ακριβοδίκαιη 

παρουσίαση) και η παράγραφος 125 (πηγές εκτίµησης) του ∆ΛΠ 1. 

 

Ετήσιες Βελτιώσεις 2009 

Κατά τον Απρίλιο του 2009 το ∆ΣΛΠ προέβη στην έκδοση των ετήσιων Βελτιώσεων στα ∆ΠΧΑ για το 

2009 –µια σειρά προσαρµογών σε 12 Πρότυπα – που αποτελεί µέρος του προγράµµατος για ετήσιες 

βελτιώσεις στα Πρότυπα. Τα ακόλουθα πρότυπα, τροποποιήσεις και αναθεωρήσεις έχουν έναρξη 

ισχύος την 1η Ιανουαρίου 2010.  
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Νέα και τροποποιηµένα πρότυπα και διερµηνείες που δηµοσιεύθηκαν αλλά δεν έχουν εφαρµογή 

για τις χρήσεις που αρχίζουν από 1η Ιανουαρίου 2010 και που δεν υιοθετώνται από την εταιρεία 

προαιρετικά νωρίτερα 

 

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

τη χρήση 2009 και δεν έχουν εφαρµοσθεί από την Εταιρεία: 

 

- ∆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.  

 

- ∆ΛΠ 24 (Τροποποίηση) «Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών» (εφαρµόζεται για 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2011). 

Η παρούσα τροποποίηση επιχειρεί να µειώσει τις γνωστοποιήσεις των συναλλαγών ανάµεσα σε 

συνδεδεµένα µέρη δηµοσίου (government-related entities) και να αποσαφηνίσει την έννοια του 

συνδεδεµένου µέρους. Η εφαρµογή νωρίτερα επιτρέπεται. 

 

- ∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση» (εφαρµόζεται για 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Φεβρουαρίου 2010.) 

Η παρούσα τροποποίηση παρέχει επεξηγήσεις σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο ορισµένα 

δικαιώµατα πρέπει να ταξινοµηθούν. Συγκεκριµένα, δικαιώµατα, δικαιώµατα προαίρεσης ή 

δικαιώµατα αγοράς µετοχής για την απόκτηση συγκεκριµένου αριθµού ιδίων συµµετοχικών τίτλων 

της οικονοµικής οντότητας για ένα συγκεκριµένο ποσό οποιουδήποτε νοµίσµατος αποτελούν 

συµµετοχικούς τίτλους εάν η οικονοµική οντότητα προσφέρει αυτά τα δικαιώµατα, δικαιώµατα 

προαίρεσης ή δικαιώµατα αγοράς µετοχής αναλογικά σε όλους τους υφιστάµενους µετόχους της 

ίδιας κατηγορίας των ιδίων, µη παραγώγων, συµµετοχικών τίτλων. Η εφαρµογή νωρίτερα 

επιτρέπεται. 

             

- Ε∆∆ΠΧΑ 14 (Τροποποίηση) «Όρια Περιουσιακών Στοιχείων Καθορισµένων Παροχών, 

Ελάχιστο Απαιτούµενο Σχηµατισµένο κεφάλαιο και η αλληλεπίδρασή τους» (εφαρµόζεται 

για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2011). 

Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται σε περιορισµένες περιπτώσεις: όταν η οικονοµική οντότητα 

υπόκειται σε ελάχιστο απαιτούµενο σχηµατισµένο κεφάλαιο και προβαίνει σε πρόωρη καταβολή των 

εισφορών για κάλυψη αυτών των απαιτήσεων. Οι τροποποιήσεις αυτές επιτρέπουν σε µία τέτοια 

οικονοµική οντότητα να αντιµετωπίσει το όφελος από µια τέτοια πρόωρη προαιρετική πληρωµή ως 

περιουσιακό στοιχείο. Η εφαρµογή νωρίτερα επιτρέπεται. Οι τροποποιήσεις θα πρέπει να 

εφαρµοστούν αναδροµικά για την υποβληθείσα πρώτη συγκριτική περίοδο. 

 

- Ε∆∆ΠΧΑ 19 «∆ιαγραφή Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων µε συµµετοχικούς τίτλους» 

(εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 

2010). 

Η ∆ιερµηνεία 19 αναφέρεται στο λογιστικό χειρισµό από την οικονοµική οντότητα που εκδίδει 

µετοχές ή άλλου είδους συµµετοχικούς τίτλους σε έναν πιστωτή, προκειµένου να διακανονιστεί, 

ολόκληρη ή εν µέρει, µια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση. Η εφαρµογή της ∆ιερµηνείας νωρίτερα 

επιτρέπεται. 
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Ετήσιες Βελτιώσεις 2010 

Το Μάιο του 2010 το ∆ΣΛΠ προέβη στην έκδοση των ετήσιων Βελτιώσεων στα ∆ΠΧΑ για το 2010. Το 

πρόγραµµα των ετήσιων βελτιώσεων του ∆ΣΛΠ στοχεύει στο να πραγµατοποιούνται απαραίτητες αλλά µη 

επείγουσες προσαρµογές σε ∆ΠΧΑ τα οποία δεν θα αποτελέσουν µέρος κάποιου µεγαλύτερου 

προγράµµατος αναθεωρήσεων. Οι περισσότερες βελτιώσεις έχουν εφαρµογή για ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2011, ενώ προγενέστερη εφαρµογή τους επιτρέπεται. 

 

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 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 Μαρτίου 2012 31 ∆εκεµβρίου 2011 

1 ∆ολ ΗΠΑ 46,0505 ∆ηνάρια 47,5346  ∆ηνάρια 

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

 

3. Λειτουργικοί τοµείς 

Το ∆ΠΧΑ 8 αντικαθιστά το ∆ΛΠ 14, «Οικονοµικές Πληροφορίες Κατά Τοµέα» και υιοθετεί την προσέγγιση της 

διοίκησης αναφορικά µε τις οικονοµικές πληροφορίες που δίνονται κατά τοµέα. Η πληροφόρηση που 

γνωστοποιείται είναι αυτή που χρησιµοποιεί η διοίκηση εσωτερικά για την αξιολόγηση της απόδοσης των 

λειτουργικών τοµέων και την κατανοµή πόρων σε αυτούς τους τοµείς. Η υιοιθέτηση του ∆ΠΧΑ 8 – 

Λειτουργικοί Τοµείς από την Εταιρεία, δεν επηρέασε την παρουσίαση των λειτουργικών επιχειρηµατικών 

δραστηριοτήτων της Ετιαρείας σε σύγκριση µε τις τελευταίες δηµοσιευµένες ετήσιες οικονοµικές 

καταστάσεις. Η Εταιρεία παρουσιάζει τη δραστηριότητά της σε δύο τοµείς, το λατοµείο και το εργοστάσιο 

(σηµ. 27). 

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.  
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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 των οικονοµικών καταστάσεων, που έχουν σηµαντικό κίνδυνο πρόκλησης 

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

τρέχοντος οικονοµικού έτους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
14

5. Γή̟εδα, κτίρια και µηχανήµατα 

 

 Γήπεδα και 
κτίρια 

Μηχανήµατα 
και εξοπλισµός 

Κατασκευές 
υπό εξέλιξη Σύνολο 

     

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  3.436.127 9.217.934 164.133 12.818.194 

1η Ιανουαρίου 2011 έως 31 ∆εκεµβρίου 2011     

Μεταφορά Αναπόσβεστου ποσού προηγούµενης 
χρήσης 

3.436.127 9.217.934 164.133 12.818.194 

Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές -616 -1.667 -29 -2.312 

Προσθήκες  6.391 31.809 5.139 43.339 

Μεταφορά σε άυλα περιουσιακά στοιχεία  - - - - 

Μειώσεις, καθαρές - - - - 

Αποσβέσεις χρήσεως -26.519 -194.035 - -220.554 

Μεταφορά Αναπόσβεστης Αξίας 3.415.383 9.054.041 169.243 12.638.667 

1-Ιαν-12     

Κόστος ή αποτίµηση 5.098.796 16.633.947 191.657 21.924.400 

Συσσωρευµένη απόσβεση -1.570.648 -7.149.325 - -8.719.973 

Αναπόσβεστη αξία 1 Ιανουαρίου 2012 3.528.148 9.484.622 191.657 13.204.427 

Κλειόµενη περίοδος 31 Μαρτίου 2011     

Μεταφορά Αναπόσβεστου ποσού προηγούµενης 
χρήσης 

3.528.148 9.484.622 191.657 13.204.427 

Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές - -2 1 -1 

Προσθήκες κατά την 31 Μαρτίου 2012 - 33.991 4.378 38.369 

Αποσβέσεις περιόδου 1 Ιανουαρίου - 31 Μαρτίου 
2012 

-27.740 -203.681 - -231.421 

Αναπόσβεστη αξία στο τέλος της περιόδου 3.500.408 9.314.929 196.036 13.011.374 

31-Μαρ-12     

Κόστος ή αποτίµηση 5.098.796 16.667.936 196.036 21.962.768 

Συσσωρεύµενη απόσβεση -1.598.388 -7.353.006 - -8.951.394 

Αναπόσβεστη αξία 3.500.408 9.314.929 196.036 13.011.374 

 

6. Άυλα ̟εριουσιακά στοιχεία 

Στις 31 Μαρτίου 2012 τα άυλα περιουσιακά στοιχεία προέρχονται εξ ολοκλήρου από δαπάνες σχετικές µε την 

απόκτηση λογισµικού από την Login Sistemi doo Skopje, έναν τοπικό προµηθευτή λογισµικού, που 

ανέρχεται Ευρώ 303.320 (κόστος: Ευρώ 405.082 η αποσβεσµένη αξία Ευρώ 101.762). Η απόσβεση ποσού € 

17.920 επιβάρυνε τα αποτελέσµατα της περιόδου 31 Μαρτίου 2012.  

 

Από τις συνολικές αποσβέσεις από την περίοδο που έληξε την 31η Μαρτίου 2012, το ποσό των Ευρώ 

238.384 επιβάρυνε το κόστος πωληθέντων και το ποσό των Ευρώ 10.957 επιβάρυνε τα έξοδα διοίκησης και 

διάθεσης (βλέπε σηµ. 16-17). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
15

7. Άλλα βραχυ̟ρόθεσµα χρηµατοοικονοµικά ̟εριουσιακά στοιχεία 

 

 
31-Μαρ-12 31-∆εκ-11 

Υπόλοιπο, 1η Ιανουαρίου 94 321 

Αγορές  - 96.765 

Πωλήσεις - -45.802 

∆ιακανονισµός υποχρεώσεων - -49.749 

Ζηµία από πώληση κυβερνητικών οµολόγων - -1.439 

Συναλλαγµατικές διαφορές - -2 

Υπόλοιπο, 31 Μαρτίου 2012(31 ∆εκεµβρίου 2011) 94 94 

 

8. Εµ̟ορικές α̟αιτήσεις  

 

  
31-∆εκ-11 

Λοιπές µακροπρόθεσµες 
απαιτήσεις  

31-Μαρ-12 

 

Απαιτήσεις από πελάτες εισπρακτέες σε 
επόµενες χρήσεις  - - 

  - - 

Τρέχουσες απαιτήσεις πελατών  
  

Εµπορικά εισπρακτέα  

  

 

Τοπικοί Χρεώστες  498.221 559.978 

Ξένοι Χρεώστες  8.032.784 7.565.654 
Απαιτήσεις από συνδεδεµένες 
επιχειρήσεις   2.713.604 4.693.929 

  11.244.609 12.819.561 

Προκαταβολές πληρωµής    

Προπληρωµένος ΦΠΑ  94.372 49.669 

Αναβαλλόµενος φόρος εξόδων  649.409 15.240 

Προκαταβολές στους προµηθευτές   44.257 32.530 

   788.038 97.439 

Άλλα τρέχοντα εισπρακτέα    

Άλλα διάφορα εισπρακτέα   2.999.070 3.004.582 

    2.999.070 3.004.582 

Συνολικές απαιτήσεις εισπρακτέες, 
µικτές  15.031.717 15.921.582 

Μείον: προβλέψεις για αποµείωση   -10.172.547 -10.172.547 

Συνολικές απαιτήσεις εισπρακτέες, 
καθαρές   4.859.170 5.749.035 

 

Από 31 ∆εκεµβρίου 2011, η διοίκηση εκτίµησε ότι οι απαιτήσεις από τη Phalerco ποσού ευρώ 7.115.228 δεν 

µπορούν να ανακτηθούν και περιέλαβε µία πρόβλεψη αποµείωσης για το σύνολο του ποσού των 

απαιτήσεων. Η ∆ιοίκηση προχώρησε σε όλες τις απαιτούµενες νοµικές ενέργειες σύµφωνα µε την κυπριακή 

νοµοθεσία αναφορικά µε την υπόθεση της Phalerco. 

 

Από 31 ∆εκεµβρίου 2011, ενόψει των διαπραγµατεύσεων µεταξύ της Εταιρείας, της Castleblock Limited και 

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

επίσης την πιθανή εξέλιξη της υπόθεσης σε σχέση µε τα θέµατα που θα προκύψουν, εφ’ όσον τελικές 

συµφωνίες οριστικοποιηθούν, η Εταιρεία συµπεριέλαβε σχετικά µε τις απαιτήσεις ποσού ευρώ 2.962.456, 
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πρόβλεψη για αποµείωση για το σύνολο του ποσού. 

 

Τα υπόλοιπα των πελατών αναλύoνται χρονολογικά ως εξής: 

 

31-Μαρ-2012 
Απαιτήσεις από 

τοπικούς πελάτες 

Απαιτήσεις  από 
πελάτες 

εξωτερικού 

Προκαταβολές 
σε 

προµηθευτές Σύνολο 

Μη καθυστερηµένα υπόλοιπα - 3.150.085 - 3.150.085 

Μέχρι 12 µήνες  251.653 7.516.813 42.724 7.811.190 

Άνω των 12 µηνών   246.568 79.490 1.532 327.590 

  498.221 10.746.388 44.256 11.288.865 

Μείον προβλέψεις:  -77.683 -7.132.408 - -7.210.091 

 420.538 3.613.980 44.256 4.078.774 

 

Η πιστωτική ποιότητα των εµπορικών απαιτήσεων την 31 Μαρτίου 2012 µπορεί να αναλυθεί ως εξής: 

 

31-Μαρ-2012 
Μη καθυστερηµένο 
Μη αποµειωµένο 

Σε καθυστέρηση 
Μη αποµειωµένο Αποµειωµένο Σύνολο 

Κόστος  3.150.085 928.689 7.210.091 11.288.865 

Μείον προβλέψεις:  - - -7.210.091 -7.210.091 

  3.150.085 928.689 - 4.078.774 

 

Ο παρακάτω πίνακας περιλαµβάνει τη µεταβολή των προβλέψεων στην περίοδο που έληξε την 31η Μαρτίου 

2012 και την 31 ∆εκεµβρίου 2011: 

 

 31-Μαρ-12 31-∆εκ-11 

Την 1η Ιανουαρίου  7.210.091 83.299 

∆ιαγραφή προηγούµενων απαιτήσεων           -   -5.647 

∆ιαγραφές περιόδου - - 

Πρόβλεψη για αποµείωση  - 7.132.439 

  7.210.091 7.210.091 

 

9. Α̟οθέµατα 

 
31-Μαρ-12 31-∆εκ-11 

Ηµικατεργασµένα προϊόντα 4.248.879 3.657.933 

Ανταλλακτικά 337.071 327.138 

Πρώτες ύλες 153.009 151.654 

Τελικά προϊόντα 2.045.093 1.815.979 

Εµπορεύµατα 79.970 80.178 

Άλλα 4.371 6.806 

 6.868.393 6.039.688 
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10. Χρηµατικά διαθέσιµα 

  

31-Μαρ-12 31-∆εκ-11 

Τραπεζικοί λογαριασµοί  1.433.504 715.977 

Μετρητά στο ταµείο   1.972 1.290 

    1.435.476 717.267 

 

11. Ίδια Κεφάλαια 

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 Μαρτίου 2012 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 Μαρτίου 2012 και 31 ∆εκεµβρίου 2011 είναι η ακόλουθη: (Ποσά σε ευρώ) 

31-Μαρ-12  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 

     

     

31-∆εκ-11  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 

 

Κατά την 5η Μαρτίου 2012 και σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 02-253/3 απόφαση της έκτακτης Συνέλευσης των 

Μετόχων, µέρος των αδιανέµητων κερδών και αποθεµατικών που έχουν συσσωρευθεί από τα προηγούµενα 

έτη πριν από την 1η Ιανουαρίου 2009 ύψους ευρώ 3.983.829 (2011: ευρώ 6.509.493) διατέθηκαν για 

µέρισµα. Κατά τον Μάρτιο του 2012 η Εταιρεία κατέβαλε µέρισµα στους µετόχους της συνολικού ποσού 

ευρώ 3.941.068 (2011: ευρώ 6.508.470) εκ του οποίου ο φόρος επί του µερίσµατος ήταν µηδενικός (2011: 

ευρώ 650.920). 
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12. ∆άνεια  

 

  31-∆εκ-11 

Μακροπρόθεσµα δάνεια από τις τράπεζες   

31-Μαρ-12 

 
     

Komercijalna Banka ad, Skopje (Eur.18,920,000; 6m.Libor+4,5%) 7.786.525 3.532.029 

Eurostandart banca (mkd 36,000,000;11%)  - - 

      7.786.525 3.532.029 

Μείον: Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 
πληρωτέες στην επόµενη χρήση   -2.304.221 -1.782.002 

   5.482.304 1.750.027 

Βραχυπρόθεσµα δάνεια από τις τράπεζες     

Komercijalna Banka ad, Skopje  (Eur.200.000; 6m.Libor+4,5%)  33.333 83.333 
Komercijalna Banka ad, Skopje visa credit 
card     402 4.012 

      33.735 87.345 

Πλέον: Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 
πληρωτέες στην επόµενη χρήση   2.304.221 1.782.002 

   2.337.956 1.869.347 

     

Τα δάνεια από τοπικά χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, εξασφαλίζονται µε υποθήκη σε µέρος της περιουσίας της επιχείρησης. 

(βλέπε σηµείωση 24).  

     

Το πρόγραµµα εξόφλησης του δανείου είναι το ακόλουθο:   

 

  31-Μαρ-12 31-∆εκ-11 

Αποπληρωµή µέσα σε 1 χρόνο   2.304.221 1.782.002 

Αποπληρωµή µέσα σε 1 – 2 χρόνια   2.270.024 1.434.238 

Αποπληρωµή µέσα σε  2 – 5 χρόνια     3.212.280 315.789 

      7.786.525 3.532.029 

 

13. Εµ̟ορικές και λοι̟ές υ̟οχρεώσεις 

 

 

31-Μαρ-12 31-∆εκ-11 

Εµπορικοί πιστωτές    

Τοπικοί προµηθευτές  563.430 360.899 

Ξένοι προµηθευτές  2.779.886 2.764.531 

Συνδεδεµένα µέρη (βλέπε Σηµ. 22)  200.000 33.000 
  3.543.316 3.158.430 

Άλλα βραχυχρόνια στοιχεία του παθητικού    

∆εδουλευµένα έξοδα  717.039 18.096 
Πληρωτέα µερίσµατα  1.997 1.371 

Υποχρεώσεις προς τους υπαλλήλους  258.539 237.130 

Πληρωτέοι τόκοι  10.223 12.434 

Προκαταβολές πελατών  12.898 8.674 

Λοιπές υποχρεώσεις   843 10.378 

    1.001.539 288.083 

    4.544.855 3.446.513 
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14. Υ̟οχρεώσεις α̟ό φόρους 

 

  

   

31-Μαρ-12 31-∆εκ-11 

Φόροι εισοδήµατος φυσικών 
προσώπων   57 2.879 

Φόροι εισοδήµατος εταιρειών   296.246 783.706 

Φόροι επί των µερισµάτων    4.346 12.284 

Φόροι επί των δικαιωµάτων 
παραχώρησης των λατοµείων     2.068 56.903 

      330.995 855.772 

 

15. Πωλήσεις 

  
Περίοδος 3 µηνών που έληξε 

στις 31 Μαρτίου 

  2012 2011 

Τοπική αγορά   3.492 73.790 

Ξένες αγορές    

-Ελλάδα   975.503 - 

-Κύπρος  322.761 2.478.418 

-Άλλες αγορές   154.829 175.176 

Σύνολα πωλήσεων από ξένες αγορές   1.453.093 2.653.594 

Συνολικές πωλήσεις   1.456.585 2.727.384 

 

16. Κόστος Πωληθέντων 

  
Περίοδος 3 µηνών που 
έληξε στις 31 Μαρτίου 

  2012 2011 

    

Απογραφή έναρξης 01 Ιανουαρίου  5.473.912 3.509.518 

Πλέον: Συνολική παραγωγή περιόδου λήξης 31 Μαρτίου 1.768.288 1.701.347 

Μείον: Απογραφή λήξεως 31 Μαρτίου 2012   -6.293.972 -4.389.289 

    948.228 821.576 
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17. Έξοδα ∆ιοίκησης και ∆ιάθεσης 

 

Περίοδος 3 µηνών που 
έληξε στις 31 Μαρτίου 

Περίοδος 3 µηνών που 
έληξε στις 31 Μαρτίου 

  2012   2011 

 
Έξοδα 

διοίκησης 
Έξοδα 

διάθεσης 
Έξοδα 

διοίκησης 
Έξοδα 

διάθεσης 

∆ιαγραφές και αποµειώσεις σε εµπορικές 
απαιτήσεις - 158 - 5 

Αποµείωση αξίας επενδύσεων  - - - 1.439 

Αµοιβές συµβούλων 135.625 - 206.763 - 

Αποσβέσεις 10.832 125 11.745 125 

Μισθοί  136.971 18.226 154.937 19.950 

Υπηρεσίες 22.789 7.632 21.171 29.392 

Έξοδα Μάρκετινγκ και προώθησης 5.204 34.545 8.211 693 

Αναλώσιµα και υπηρεσίες 7.487 3.360 6.720 5.989 

Εκπτώσεις πελατών - 149.988 - - 

Φόροι - Τέλη 12.289 313 3.955 - 

∆ιάφορα έξοδα 106.836 2.579 68.014 463 

  438.033 216.926 481.516 58.056 

 

18. ∆α̟άνες ̟ροσω̟ικού 

  
Περίοδος 3 µηνών που 
έληξε στις 31 Μαρτίου 

  2012 2011 

    

Καθαροί µισθοί  542.762 670.801 

Προσωπικός φόρος και υποχρεωτικές συνεισφορές  252.881 267.834 

 Άλλα επιδόµατα   87.000 26.782 

    882.643 965.417 

 

19. Λοι̟ά έσοδα / έξοδα 

  
Περίοδος 3 µηνών που 
έληξε στις 31 Μαρτίου 

  2012 2011 

    

Έσοδα από µισθώσεις  - - 

Έσοδα από επενδύσεις σε κρατικά οµόλογα  - 79 

Έσοδα από πώληση ενσώµατων παγίων  - - 

Πώληση πρώτων υλών   - - 

Έσοδα από διαγραφές   4 12 

Άλλα έσοδα  3.615 7.383 

  3.619 7.474 
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20. Χρηµατοοικονοµικά α̟οτελέσµατα 

  

Περίοδος 3 µηνών που 
έληξε στις 31 Μαρτίου 

  2012 2011 

Έσοδα     

Έσοδα από τόκους   24.890 56.486 

Κέρδη συναλλάγµατος και συναλλαγµατικές διαφορές 3.673 11.115 

  28.563 67.601 

∆απάνη    

Τόκοι (δαπάνη)  -49.970 -92.161 

Ζηµιές συναλλάγµατος και συναλλαγµατικές διαφορές -6.972 -11.654 

Τράπεζα (δαπάνες)   -43.164 -4.227 

    -100.106 -108.042 

Χρηµατοοικονοµικό αποτέλεσµα    -71.543 -40.441 

 

21. ∆α̟άνη φόρου εισοδήµατος 

  
Περίοδος 3 µηνών που 
έληξε στις 31 Μαρτίου 

  2012 2011 

    

Φορολογική δαπάνη χρήσης   88.652 39.936 

    88.652 39.936 

 

Παρακάτω εµφανίζεται η ανάλυση της δαπάνης του συνολικού φόρου εισοδήµατος στα αποτελέσµατα  

περιόδου, σύµφωνα µε την ενδιάµεση κατάσταση συνολικών εσόδων για την κλειόµενη περίοδο που έληξε 

την 31η Μαρτίου 2012. 

 

  

Περίοδος 3 µηνών που 
έληξε στις 31 Μαρτίου 

  2012 2011 

Κέρδος πριν από το φόρο   -214.526 1.333.269 

    

Ποσοστό Φόρου 10%  - - 

∆ιορθώσεις για:    

Μη -εκπιπτόµενες δαπάνες  88.652 39.936 

Μη -φορολογήσιµο εισόδηµα   - - 

Φορολογική δαπάνη   88.652 39.936 
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22. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 

 Απαιτήσεις Υποχρεώσεις Έσοδα Αγορές Μετρητά 
31-Μαρ-12 

     
Stone Works Holding Cooperatief U.A. 
Netherlands - 200.000 - 200.000 - 

Castleblock Limited Nicosia Cyprus 2.713.604 - 323.035 3.228 - 

NBGI Private Equity London - - - 4.215 - 

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

Stopanska Banka AD Skopje - - - - 3.272 

Αµοιβές διαχείρισης - - - 54.597 - 

  2.713.604 200.000 323.035 262.040 3.272 

 

i) Έσοδα  

 1.1-31.03.2012 

Πωλήσεις αγαθών σε θυγατρικές εταιρείες  

Πωλήσεις αγαθών σε συγγενείς εταιρείες 323.035 

Μερικά σύνολα 323.035 

Πωλήσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και τα µέλη της διοίκησης  

Γενικά σύνολα 323.035 

 

ii) Έξοδα - Αγορές  

 1.1-31.03.2012 

Αγορές αγαθών από τη µητρική - 

Αγορές υπηρεσιών από συγγενείς εταιρείες 3.228 

Αγορές υπηρεσιών από τη µητρική εταιρεία - 

Σύνολα 3.228 

 

iii) Αµοιβές µελών ∆.Σ. & ∆ιευθυντικού προσωπικού  

 1.1-31.03.2012 

Μισθοί και λοιπές βραχυπρόθεσµες παροχές 54.597 

Σύνολα 54.597 

 

iv) Υπόλοιπα τέλους περιόδου που έχουν προκύψει από 

συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 

 

 1.1-31.03.2012 

Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη  

Συγγενείς 2.713.604 

Μερικά σύνολα 2.713.604 

∆ιευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης - 

Γενικά σύνολα 2.713.604 

 1.1-31.03.2012 

Υποχρεώσεις πληρωτέες σε συνδεδεµένα µέρη  

Θυγατρικές - 

Μητρική  - 

Συγγενείς - 

Μερικά σύνολα - 

∆ιευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης - 

Γενικά σύνολα - 
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23. 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 της περιόδου. 

 

   
01/01-

31/03/2012 
01/01-

31/03/2011 

     

Κέρδος / ζηµία αποδοτέο στους µετόχους της Εταιρείας  -303.178 1.293.333 

Μέσος σταθµικός αριθµός κοινών µετοχών    4.686.858 4.686.858 

Βασικά κέρδη / ζηµία ανά µετοχή (ευρώ ανά µετοχή)   -0.06 0.28 

     

 

24. Ενδεχόµενα στοιχεία του Παθητικού 

Υποθήκες 

  

Περίοδος 3 µηνών που 
έληξε στις 31 Μαρτίου 

  2012 2011 

Υποθήκες     

Εταιρικές εγκαταστάσεις  2.600.000  

Μηχανολογικός εξοπλισµός   5.800.000 - 

   8.400.000 . 

 

Εγγυήσεις 

Την 31 Μαρτίου 2012 η Εταιρεία έχει εκδώσει από τη Komercijalana Banka AD Skopje εγγυητική επιστολή 

καλής πληρωµής € 130.071 (2011: Ευρώ 65.024), για κάλυψη βραχυπρόθεσµης υποχρέωσης προς 

προµηθευτή της. 

 

Επίδικες υποθέσεις 

Για την περίοδο µέχρι την 31η Μαρτίου 2012 υπάρχουν λοιπές επίδικες δικαστικές διαφορές εκτιµώµενου 

ύψους € 66.655 (2011: Ευρώ 153.378). Σύµφωνα µε τους νοµικούς συµβούλους της Εταιρείας δεν 

αναµένεται να υπάρξη καµία υποχρέωση από αυτές που να έχει σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική 

κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας. 

 

Ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις 

Η Εταιρεία µέχρι την 31 Μαρτίου 2012 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 τη φορολογία για τις συµβάσεις παραχώρησης µέχρι την 31 ∆εκεµβρίου 2011. 

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

µέχρι 31 Μαρτίου 2012 και τον φόρο εισοδήµατος για 2006, 2009, 2010, 2011 και για την περίοδο 1η 

Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2012, 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. 

 

25. ∆εσµεύσεις 

Λειτουργικές υποχρεώσεις µίσθωσης 

Κατά την 31η Μαρτίου 2012 οι λειτουργικές υποχρεώσεις µίσθωσης σχετίζονται µε τις µισθώσεις οχηµάτων. 

Το πρόγραµµµα αποπληρωµής των λειτουργικών υποχρεώσεων µίσθωσης είναι ως εξής: 
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 31-Μαρ-2012 31-∆εκ-2011 

Λειτουργικές υποχρεώσεις µίσθωσης   

Παρούσα αξία πληρωµής:     

Αποπληρωµή µέσα σε 1 χρόνο   31.400 31.400 

Αποπληρωµή µέσα σε 1 – 5 χρόνια   37.923 45.773 

Αποπληρωµή σε πάνω από 5 χρόνια     - - 

      69.323 77.173 

 

26. 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 

- 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. 

 

27. Οικονοµικές ̟ληροφορίες κατά τοµέα 

Τα λειτουργικά αποτελέσµατα ανά κατηγορίες για για τις περιόδους που έληξαν την 31 Μαρτίου 2012 και 

2011, έχουν ως εξής: 

 

 Λατοµεία Εργοστάσια Σύνολο 

31η Μαρτίου 2012    

Πωλήσεις 697.145 759.440 1.456.585 

Κέρδη / ζηµίες από λειτουργικές 
δραστηριότητες 

78.763 -221.746 -142.983 

Καθαρό χρηµατοοικονοµικό αποτέλεσµα   -71.543 

Κέρδη / ζηµίες προ φόρων   -214.526 

Φόρος εισοδήµατος   -88.652 

Κέρδη / ζηµίες χρήσης   -303.178 

Λοιπά συγκεντρωτικά έσοδα   326 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα/ ζηµίες   -302.852 

 

 Λατοµεία Εργοστάσια Σύνολο 

31η Μαρτίου 2011    

Πωλήσεις 2.605.346 122.038 2.727.384 

Κέρδη από λειτουργικές δραστηριότητες 1.342.354 31.356 1.373.710 

Καθαρό χρηµατοοικονοµικό αποτέλεσµα   -40.441 

Κέρδη προ φόρων   1.333.269 

Φόρος εισοδήµατος   -39.936 

Κέρδη χρήσης   1.293.333 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα   1.293.333 

 

Πληροφόρηση κατά τοµέα: 
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 Λατοµεία Εργοστάσια Σύνολο 

31η Μαρτίου 2012    

Σύνολο ενεργητικού 13.608.120 12.938.874 26.546.994 

Υποχρεώσεις 7.703.417 4.992.693 12.696.110 

Κεφαλαιουχικές δαπάνες 56.581 23.480 80.061 

31η Μαρτίου 2011    

Σύνολο ενεργητικού 30.515.697 9.216.045 39.731.742 

Υποχρεώσεις 8.136.134 129.600 8.265.734 

Κεφαλαιουχικές δαπάνες 95.104 9.078 104.182 

 

Οι πωλήσεις ανά γεωγραφικές περιοχές είναι οι εξής: 

 

  31-03-2012 31-03-2011 

ΠΓ∆Μ  3.492 73.790 

Κύπρος  322.761 2.478.418 

Ελλάδα  975.503 - 

Λοιπά  154.829 175.176 

  1.456.585 2.727.384 
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