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Α. Δηλώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου  

(σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 3556/2007) 

 

Οι  

1. Jacobson Mark Richard, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου  

2. Ρηγόπουλος Ηλίας, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικός Διευθυντής 

3. Petrusheva Jasna, Οικονομική Διευθύντρια,  

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ 

εξ’ όσων γνωρίζουμε:  

α. οι συνημμένες εξαμηνιαίες εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «Mermeren Kombinat A.D., 

Prilep» (“Εταιρεία”) για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2012 έως την 30ή Ιουνίου 2012, οι οποίες 

καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, απεικονίζουν 

κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα 

χρήσεως της Εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5 του 

ν.3556/2007. 

 

β. η εξαμηνιαία έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες που 

απαιτούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 5 του ν. 3556/2007. 

 

Γ. οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της 

«Mermeren Kombinat A.D., Prilep» την 23η Ιουλίου 2012 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους 

στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.mermeren.com. Επισημαίνεται ότι τα δημοσιοποιηθέντα στον τύπο 

συνοπτικά οικονομικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισμένα γενικά οικονομικά 

στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της 

Εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικών Αναφορών (ΔΠΧΑ). 

 

23 Ιουλίου 2012 

 

Οι βεβαιούντες 

 

 

 

 

 

Jacobson Mark Richard  Ρηγόπουλος Ηλίας    Petrusheva Jasna 

Πρόεδρος του Δ.Σ.    Μέλος του Δ.Σ.,     Οικονομική   

  Γενικός Διευθυντής   Διευθύντρια  
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Β. Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου  

 

Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 

Της εταιρείας MERMEREN KOMBINAT AD Prilep (“Εταιρεία”) 

Της περιόδου από 01/01/2012 έως 30/06/2012 

 

Στην παρούσα έκθεση περιγράφονται συνοπτικά, χρηματοοικονομικές πληροφορίες της Εταιρείας για το πρώτο εξάμηνο της 

τρέχουσας χρήσης, σημαντικά γεγονότα που διαδραματίστηκαν στην περίοδο και η επίδρασή τους στις εξαμηνιαίες οικονομικές 

καταστάσεις, περιγράφονται οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που ενδέχεται να αντιμετωπίσει και σχολιάζονται οι 

προοπτικές για το σύνολο του τρέχοντος έτους. 

 

I) ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ  
 

 Η μείωση του κύκλου εργασιών κατά 17,1% από την αντίστοιχη περίοδο του 2011 σε συνδυασμό με τη μείωση του μικτού 

περιθωρίου κέρδους από 68,9% επί του κύκλου εργασιών σε 33,7% είχαν σαν αποτέλεσμα το μικτό κέρδος να ανέλθει σε 

€ 1,8 εκατ. από € 4,5 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2011 δηλαδή να μειωθεί κατά 59,4%. Η απόδοση αυτή οφείλεται 

κυρίως (α) στις ιδιαίτερα άσχημες καιρικές συνθήκες που επικράτησαν στο λατομείο κατά το α’ τρίμηνο, (β) στη 

μειωμένη αποδοτικότητα της λατομικής δραστηριότητας σε σχέση με το ποσοστό εμπορεύσιμων όγκων και ποιοτικού 

μίγματος.  

 Τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης είναι αυξημένα κατά 87,8% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011, κυρίως λόγω 

αυξημένων αμοιβών για επαγγελματικές υπηρεσίες τρίτων (σε σχέση με την υπόθεση διαιτησίας που έληξε με φιλικό 

διακανονισμό), προμηθειών προς διανομείς και δικαιωμάτων παραχώρησης εκμετάλλευσης λατομείου. 

 Λόγω των πιο πάνω αρνητικών μεταβολών, τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων 

και αποσβέσεων (“EBITDA”) ανήλθαν σε € 0,9 εκατ. δηλαδή μειώθηκαν σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011 

κατά 77,8%. 

 Οι καθαρές ζημιές της περιόδου ανέρχονται στις € 228 χιλ. 

 Ο τραπεζικός δανεισμός αυξήθηκε κατά € 5,7 εκ. σε σχέση με την 31.12.2011. 

 Η εταιρεία κατέβαλλε την 5/3/2012 στους μετόχους μέρισμα ύψους € 4,0 εκατ. (€ 0,85 / ανά μετοχή).  

 Τα ίδια κεφάλαια κατά την εν λόγω περίοδο ανήλθαν στο ποσό των € 13,9 εκατ. έναντι € 18,1 εκατ. την 31.12.2011. 

II) ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΡΩΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012 

Στις 28/5/2012, η Εταιρεία και η FHL κατέληξαν σε φιλικό διακανονισμό των μεταξύ τους επίδικων διαφορών (βλέπε πιο κάτω υπό 

«ΠΕΛΑΤΕΣ»). 

 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ 

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. 

 

ΠΕΛΑΤΕΣ 

Όπως ανακοινώθηκε δημοσίως την 28/5/2012, η Εταιρεία και η FHL H. Κυριακίδης Μάρμαρα Γρανίτες Α.Β.Ε.Ε. (“FHL”) συνήψαν μη 

αποκλειστική σύμβαση αντιπροσωπείας (non-exclusive agency agreement) ο σκοπός της οποίας είναι η προώθηση του σήματος και 

των προϊόντων Sivec της Mermeren έως την 31/3/2014. Με τη συμφωνία αυτή η FHL δικαιούται να αγοράζει το 25% προϊόντων 

Sivec που λατομεύονται από τη Mermeren. Η σύμβαση αυτή είναι μέρος του φιλικού διακανονισμού στον οποίο κατέληξαν οι δυο 

εταιρείες όσον αφορά στη διαφορά τους που είχε αχθεί ενώπιον διεθνούς διαιτητικού δικαστηρίου. Οι δύο εταιρείες, μετά τη 

συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς τους, προσβλέπουν στην αρμονική συνεργασία τους. 

 

ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ  

Για τη χρηματοδότησή της, η Εταιρεία συνεργάζεται με τοπικές τράπεζες και έχει συνάψει συμβάσεις σε ευρώ με κυμαινόμενο 

επιτόκιο. Τα μακροχρόνια δάνεια της Komercijalna Banka ad. αποπληρώνονται σταδιακά μέχρι το Μάρτιο του 2017. 
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  

Η διοίκηση της Εταιρείας πραγματοποιείται από ομάδα έμπειρων στελεχών με καλή γνώση του αντικειμένου.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εταιρείας, κατά την 30 Ιουνίου 2012 απασχολήθηκαν συνολικά 398 άτομα έναντι 402
 
ατόμων την 31 

Δεκεμβρίου 2011. 

 

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. 

 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ 

Συναλλαγματικός Κίνδυνος. Οι πωλήσεις της Εταιρείας διενεργούνται σχεδόν στο σύνολό τους σε ευρώ, οι δε δαπάνες 

διενεργούνται κατά κύριο λόγο σε δηνάρια. Εκτιμάται ότι η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε σημαντικούς συναλλαγματικούς κινδύνους. 

 

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.  

 

III) ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 
 

Το 2012 αναμένεται να είναι μια δύσκολη περίοδος αναφορικά με τις λειτουργικές και οικονομικές επιδόσεις της Εταιρείας κυρίως 

στον τομέα της λατομικής εξόρυξης. 

 

Όσα ανωτέρω αναφέρθηκαν σχετικά με την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας, μπορούν να διαπιστωθούν από τις 

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2012.  

 

Prilep, 26 Ιουλίου 2012 

- Ο - 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   

 

Mark Richard Jacobson 
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Γ. Έκθεση Επισκόπησης Ορκωτών Ελεγκτών  

Προς τους μετόχους της MERMEREN KOMBINAT ad Prilep. 

 

Εισαγωγή 

Επισκοπήσαμε τη συνημμένη οικονομική κατάσταση της MERMEREN KOMBINAT AD Prilep (η Εταιρεία) της 

30ής Ιουνίου 2012, τις σχετικές καταστάσεις συνολικών εσόδων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και 

ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτή την ημερομηνία. Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει την 

ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής οικονομικής πληροφόρησης, 

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που εφαρμόζονται στην ενδιάμεση 

οικονομική πληροφόρηση («ΔΛΠ 34»). Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση ενός συμπεράσματος επί αυτής 

της ενδιάμεσης συνοπτικής οικονομικής πληροφόρησης. 

 

Εύρος 

Διενεργήσαμε την επισκόπηση σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση 

Ενδιάμεσης Οικονομικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οικονομικής 

Μονάδας». Η επισκόπηση συνίσταται στη διενέργεια διαδικασιών για την αναζήτηση πληροφοριών, κυρίως 

από πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για οικονομικά και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή κριτικής 

ανάλυσης και λοιπών διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος μιας εργασίας επισκόπησης είναι ουσιωδώς 

μικρότερο από έναν έλεγχο που διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα και επομένως δε 

μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα 

σημαντικά θέματα τα οποία θα είχαν επισημανθεί σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, η παρούσα δεν αποτελεί 

έκθεση ελέγχου. 

 

Συμπεράσματα Επισκόπησης 

Με βάση τη διενεργειθήσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε που θα μας 

οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση οικονομική πληροφόρηση της 30ης Ιουνίου 2012 δεν 

έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. 

 

 

 

Grant Thornton 

 

Skopje 

27 Ιουλίου 2012 
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Δ. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις (βάσει των Διεθνών Προτύπων 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς) 

 
I. Ενδιάμεση Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 

 

 
(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ) 

 
Σημειώσεις   

  

  

01/01-
30/06/2012 

01/01-
30/06/2011 

01/04-
30/06/2012 

01/04-
30/06/2011 

  
  

  
Πωλήσεις  16 5.435.401 6.555.220 3.978.816 3.827.836 

Κόστος Πωληθέντων 17 -3.602.773 -2.039.966 -2.654.545 -1.218.390 

Μικτό κέρδος 
 

1.832.628 4.515.254 1.324.271 2.609.446 

  
  

  
Λοιπά έσοδα/έξοδα 20 352.196 38.525 348.577 31.051 

Έξοδα  διοίκησης  18 -1.075.458 -730.178 -637.425 -248.662 

Έξοδα  διάθεσης 18 -709.410 -220.283 -492.484 -162.227 

Αποτελέσματα προ φόρων, 
χρηματοοικονομικών και 
επενδυτικών 
αποτελεσμάτων 

 
399.956 3.603.318 542.939 2.229.608 

  
  

  
Χρηματοοικονομικά έσοδα 21 73.533 170.740 44.970 103.139 

Χρηματοοικονομικά έξοδα 21 -319.129 -306.972 -219.023 -198.930 

Χρηματοοικονομικά 
αποτελέσματα 

 
-245.596 -136.232 -174.053 -95.791 

Κέρδη προ φόρων  
 

154.360 3.467.086 368.886 2.133.817 

  
  

  
Φόρος 22 -382.385 -113.738 -293.733 -73.802 

Καθαρά κέρδη/ζημίες  
περιόδου 

 
-228.025 3.353.348 75.153 2.060.015 

  
  

  
Λοιπά συνολικά έσοδα: 

 
  

  
Συναλλαγματικές διαφορές 

 
-28.628 - -28.954 - 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΔΟ 

 
-256.653 3.353.348 46.199 2.060.015 

  

  

  Τα καθαρά κέρδη/ζημίες 
περιόδου κατανέμονται σε: 

 
  

  
Μετόχους Εταιρείας 

 
-228.025 3.353.348 75.153 2.060.015 

Βασικά – προσαρμοσμένα 
κέρδη/ζημίες ανά μετοχή 
(εκφρασμένα σε Ευρώ ανά 
μετοχή) 23 -0,05 0,7200 0,01 0,4395 

  
  

  Κέρδη προ φόρων, 
χρηματοοικονομικών και 
επενδυτικών 

αποτελεσμάτων και 
αποσβέσεων 

 
902.091 4.057.027 795.733 2.455.139 
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II. Ενδιάμεση Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης 

   
(Ποσά εκφρασμένα σε €) 

 
 Σημειώσεις 30-Ιουν 31-Δεκ 

   
2012 2011 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
    

Μη Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
    

Ενσώματες ακινητοποιήσεις 
 

6 12.851.838 13.204.427 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 
 

7 1.004.336 348.713 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 
  

- - 

   
13.856.174 13.553.140 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 
    

Αποθέματα 
 

8 6.373.104 6.039.688 

Εμπορικές απαιτήσεις 
 

9 6.283.760 5.749.035 
Άλλα βραχυπρόθεσμα χρηματοοικονομικά 
στοιχεία 

 
10 85 94 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα   11 878.960 717.267 

    
 

13.535.909 12.506.084 

Σύνολο Ενεργητικού   
 

27.392.083 26.059.224 

     
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

    
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους  

    
Μετοχικό κεφάλαιο 

 
12.1 8.845.171 8.845.171 

Αποθεματικά 
 

12.2-12.3 5.279.937 9.101.005 

Κέρδη / ζημίες εις νέον   
 

-228.025 191.389 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 
  

13.897.083 18.137.565 

     
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

    
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

    
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

 
13 6.540.725 1.750.027 

    
 

6.540.725 1.750.027 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
    

Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 
 

13 2.801.093 1.869.347 

Εμπορικές υποχρεώσεις 
 

14 4.076.186 3.446.513 

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις   15 76.996 855.772 

    
 

6.954.275 6.171.632 

Σύνολο υποχρεώσεων   
 

13.495.000 7.921.659 

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων   
 

27.392.083 26.059.224 
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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 
2012 8.845.171 7.528.471 1.572.534 191.389 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 

Καθαρά κέρδη / ζημίες περιόδου - - - -228.025 -228.025 

Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης μετά 
από φόρους 

     Ανακατανομή συναλλαγματικών 
διαφορών - - -77.037 77.037 - 

Συναλλαγματικές διαφορές - - -28.628 - -28.628 
Μεταφορά από αποθεματικά για τα 
πωληθέντα πάγια - -2.316.618 - 2.316.618 - 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα - -2.316.618 -105.665 2.165.630 -256.653 

      Υπόλοιπα κατά την 30 Ιουνίου 
2012 8.845.171 3.813.068 1.466.869 -228.025 13.897.083 

      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 - - - -6.509.493 -6.509.493 

Συναλλαγές με ιδιοκτήτες - - - -6.509.493 -6.509.493 

Καθαρά κέρδη περιόδου - - - 3.353.348 3.353.348 

Λοιπά συνολικά έσοδα - 
    Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης μετά 

από φόρους 
  

  
  Μεταφορά από αποθεματικά για τα 

πωληθέντα πάγια - - -24.244 24.244 - 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα - - -24.244 3.377.592 3.353.348 

      Υπόλοιπα κατά την 30 Ιουνίου 
2011 8.845.171 7.528.471 1.594.551 9.048.337 27.016.530 
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IV. Ενδιάμεση Κατάσταση Ταμειακών Ροών 

   
(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ) 

   

Περίοδος 6 μηνών που έληξε στις 
30 Ιουνίου 

  
Σημειώσεις 2012 2011 

Λειτουργικές Δραστηριότητες 
    

Κέρδη προ φόρων 
  

154.360 3.467.086 

Πλέον/μείον προσαρμογές για: 
    

Αποσβέσεις 
 

6,7 502.134 453.709 

Απομείωση αξίας επενδύσεων 
 

18 - 1.438 

Διαγραφές και απομειώσεις σε εμπορικές απαιτήσεις 
  

- - 

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

 
20 156 28.298 

Κέρδη από πώληση παγίων περιουσιακών στοιχείων 
  

- - 
Χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα (έσοδα από τόκους – 
χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα)   21 159.165 136.232 

   
815.815 4.086.763 

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

δραστηριότητες 
    

Αλλαγές κεφαλαίου κίνησης 
    

Μείωση/Αύξηση αποθεμάτων 
  

-333.416 -1.456.465 

Μείωση/Αύξηση απαιτήσεων 
  

-534.888 4.135.310 

Μείωση/Αύξηση υποχρεώσεων   
 

-321.006 33.239 

   
-373.495 6.798.847 

     
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα 

  
-170.050 -164.395 

Καταβεβλημένοι φόροι   
 

-205.167 -870.912 

Σύνολο εισροών/εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες -748.712 5.763.540 

Επενδυτικές δραστηριότητες 
    

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων -833.459 -702.510 

Εισπράξεις από διαθέσιμα προς πώληση παγίων στοιχείων 
  

- - 

Επενδύσεις σε κρατικά ομόλογα 
  

9 288 

Τόκοι εισπραχθέντες 
  

33.173 3.129 

Σύνολο εισροών/εκροών από επενδυτικές 
δραστηριότητες     -800.277 -699.093 

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες 
    

Εισπράξεις /(Εξωφλήσεις) από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια  
 

5.722.444 -1.214.311 

Μερίσματα πληρωθέντα     -3.983.134 -5.857.500 

Σύνολο εισροών/εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 1.739.310 -7.071.811 

     
Διαφορές ισοτιμίας 

  
-28.628 -10.279 

Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα περιόδου 

  
161.693 -2.017.643 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου   11 717.267 2.310.334 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου   11 878.960 292.691 
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Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 

 

1. Γενικά 

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

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

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

“ΠΓΔΜ”).  

 

Στις 10 Απριλίου 2009 το 88,4% των μετοχών της Εταιρείας, αποκτήθηκε από την Εταιρεία «Stone Works 

Holding Cooperatief U.A.» Ολλανδίας. 

 

Οι μετοχές της Ετιαρείας είναι εισηγμένες στο Χρημαστιστήριο της ΠΓΔΜ και τα ΕΛ.ΠΙΣ. των μετοχών της 

Εταιρείας στην αγορά αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών. 

 

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 30η Ιουνίου 2012 απασχολούσε 398 άτομα προσωπικό (30 Ιουνίου 2011:391). 

 

2. Πλαίσιο κατάρτισης των Ενδιάμεσων Οικονομικών καταστάσεων  

 

Βάση προετοιμασίας 

Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις με ημερομηνία 30 Ιουνίου 2012 έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το ΔΛΠ 

34 «Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις». Οι συνημμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να 

εξετάζονται σε συνδυασμό με τις ετήσιες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2011, που 

είναι διαθέσιμες στη διεύθυνσης της εταιρείας στο διαδίκτυο www.mermeren.com 

 

3. Νέα λογιστικά πρότυπα και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων  

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 εταιρείας, της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου.  

 

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 Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και η εφαρμογή των οποίων είναι υποχρεωτική 

από την 1η Ιανουαρίου 2010: 

 

- Δ.Π.Χ.Α. 3 (αναθεωρημένο) «Επιχειρηματικές Συνενώσεις», και επακόλουθες 

τροποποιήσεις του ΔΛΠ 27, «Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις», ΔΛΠ 

28, «Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις», και ΔΛΠ 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 ΔΠΧΑ 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 ΔΠΧΑ 3 (αναθεωρημένο), απαιτείται να υιοθετήσει το ΔΛΠ 27 

http://www.mermeren.com/
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(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:  

 

- ΕΔΔΠΧΑ 17 «Διανομή 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. 

 

- ΕΔΔΠΧΑ 18 «Μεταφορές στοιχείων ενεργητικού από Πελάτες» 

Η Διερμηνεία 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 ΕΔΔΠΧΑ 

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 ΕΔΔΠΧΑ 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. 

 

- ΕΔΔΠΧΑ 9 «Επανεκτίμηση των ενσωματωμένων παραγώγων και ΔΛΠ 39, 

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

2009. Αυτή η τροπολογία του ΕΔΔΠΧΑ 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 

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. 

 

- ΕΔΔΠΧΑ 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 ΔΠΧΑ 1 
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«ΔΠΧΑ Πρώτη Εφαρμογή»). 

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

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

από το ΔΠΧΑ 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. 

 

- ΔΛΠ 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 ΔΠΧΑ 8 

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

χαρακτηριστικά). 

 

- ΔΠΧΑ 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 ΔΠΧΑ 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.  

 

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

πώληση και για διακοπείσες δραστηριότητες».  

Η τροπολογία που Δ.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. Διευκρινίζει επίσης ότι η γενική απαίτηση του ΔΛΠ 1 

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

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

 

Ετήσιες Βελτιώσεις 2009 

Κατά τον Απρίλιο του 2009 το ΔΣΛΠ προέβη στην έκδοση των ετήσιων Βελτιώσεων στα ΔΠΧΑ 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.  

 

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: 

 

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

ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013). 

Το ΔΠΧΑ 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 ΔΠΧΑ 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 ΔΠΧΑ 9, όλες οι επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους πρέπει να επιμετρώνται σε 

εύλογη αξία. Το ΔΠΧΑ 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 
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διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις οικονομικές της καταστάσεις. Η Εταιρεία δεν 

έχει ακόμη αποφασίσει πότε θα υιοθετήσει το ΔΠΧΑ 9.  

 

- ΔΛΠ 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. 

 

- ΔΛΠ 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. 

             

- ΕΔΔΠΧΑ 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. 

 

- ΕΔΔΠΧΑ 19 «Διαγραφή Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων με συμμετοχικούς τίτλους» 

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

2010). 

Η Διερμηνεία 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 Διερμηνείας νωρίτερα 

επιτρέπεται. 

 

Ετήσιες Βελτιώσεις 2010 

Το Μάιο του 2010 το ΔΣΛΠ προέβη στην έκδοση των ετήσιων Βελτιώσεων στα ΔΠΧΑ για το 2010. Το 

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

επείγουσες προσαρμογές σε ΔΠΧΑ 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 Δηνάρια ΠΓΔΜ (“Δηνάρια”, “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 
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κλεισίματος κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού, 

(ii) Τα έσοδα και τα έξοδα για κάθε κατάσταση συνολικών εσόδων 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 Δηνάρια στη μέση συναλλαγματική 

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

σε ξένα νομίσματα είναι εκπεφρασμένα σε Δηνάρια με βάση τη μέση συναλλαγματική ισοτιμία του Δηναρίου 

σύμφωνα με το Δελτίο συναλλάγματος της Κεντρικής Τράπεζας της ΠΓΔΜ 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 Συνολικών 

Εσόδων 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: 

 

 30 Ιουνίου 2012 31 Δεκεμβρίου 2011 

1 Δολ ΗΠΑ 48,9532 Δηνάρια 47,5346  Δηνάρια 

1 ΕΥΡΩ 61,6321 Δηνάρια 61,5050  Δηνάρια 

 

4. Εκτιμήσεις 

Κατά την προετοιμασία των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση αναλαμβάνει μια σειρά από 

κρίσεις, εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με την αναγνώριση και επιμέτρηση των περιουσιακών στοιχείων, 

υποχρεώσεων, εσόδων και εξόδων. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από τις 

εκτιμήσεις, αποφάσεις και παραδοχές της διοίκησης, και σπάνια θα συμφωνούν με τα εκτιμώμενα 

αποτελέσματα. 

 

Οι κρίσεις, εκτιμήσεις και παραδοχές που εφαρμόζονται στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις, 

συμπεριλαμβανομένων των κύριων πηγών αβεβαιότητας των εκτιμήσεων, ήταν οι ίδιες με εκείνες που 

εφαρμόστηκαν στις τελευταίες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 

Δεκεμβρίου 2011. 

 

Η μόνη εξαίρεση είναι η εκτίμηση της πρόβλεψης για φόρους εισοδήματος που καθορίζεται στις ενδιάμεσες 

οικονομικές καταστάσεις με τη χρησιμοποίηση του φορολογικού συντελεστή του 10% που εφαρμόζεται για 

τα μη εκπιπτόμενα στοιχεία για φορολογικούς σκοπούς προσαρμοσμένα για έκπτωση φόρου, καθώς και το 

διανεμόμενο κέρδος για μερίσματα σε νομικά πρόσωπα μη κατοίκους όσο και ιδιώτες. 

 

5. Σημαντικά γεγονότα 

 

Η Διοίκηση της Εταιρείας πιστεύει ότι η Εταιρεία είναι σε καλή θέση παρά τις συνεχόμενες δύσκολες 

οικονομικές περιστάσεις. Παράγοντες που συμβάλλουν στη δυνατή θέση της Εταιρείας είναι οι εξής: 

 

 Η αγορά χιονόλευκου μαρμάρου είναι μια εξειδικευμένη υπο-αγορά (niche market) στη διεθνή 

αγορά μαρμάρου με σταθερά αυξημένη ζήτηση μέσα από τα χρόνια, η οποία δεν επηρεάζεται από 

μακροοικονομικά γεγονότα στο βαθμό που συμβαίνει με άλλα προϊόντα μαρμάρου ή οικοδομικά 

γενικότερα. Προσεκτικά επιλεγμένοι διανομείς και πελάτες εξασφαλίζουν υψηλά επίπεδα ζήτησης.     

 Η Εταιρεία εξασφαλίζει την πιστωτική της έκθεση σε πελάτες με τραπεζικές εγγυητικές επιστολές, 

ενέγγυες πιστώσεις, καταθέσεις μετρητών, προπληρωμές κλπ. 

 Εξ’ όσων γνωρίζουμε, οι κυριότεροι πελάτες της Εταιρείας δεν έχουν αντιμετωπίσει σημαντικές 

χρηματοοικονομικές δυσκολίες μέχρι σήμερα. 

 

Συνολικά, η Εταιρεία βρίσκεται σε ισχυρή θέση παρά τις τρέχουσες συνθήκες του χρηματοοικομικού 

περιβάλλοντος, και έχει ικανοποιητικά κεφάλαια και ρευστότητα για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών της 

δραστηριοτήτων και των υποχρεώσεών της. Οι στόχοι και οι πολιτικές της Εταιρείας για τη διαχείριση 
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κεφαλαίων, πιστωτικού κινδύνου και κινδύνου ρευστότητας περιγράφονται στις πρόσφατες ετήσιες 

οικονομικές καταστάσεις της. 

 

Όπως ανακοινώθηκε δημοσίως την 28/5/2012, η Εταιρεία και η FHL H. Κυριακίδης Μάρμαρα Γρανίτες 

Α.Β.Ε.Ε. (“FHL”) συνήψαν μη αποκλειστική σύμβαση αντιπροσωπείας (non-exclusive agency agreement) ο 

σκοπός της οποίας είναι η προώθηση του σήματος και των προϊόντων Sivec της Mermeren έως την 

31/3/2014. Με τη συμφωνία αυτή η FHL δικαιούται να αγοράζει το 25% προϊόντων Sivec που λατομεύονται 

από τη Mermeren. Η σύμβαση αυτή είναι μέρος του φιλικού διακανονισμού στον οποίο κατέληξαν οι δυο 

εταιρείες όσον αφορά στη διαφορά τους που είχε αχθεί ενώπιον διεθνούς διαιτητικού δικαστηρίου. Οι δύο 

εταιρείες, μετά τη συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς τους, προσβλέπουν στην αρμονική συνεργασία τους. 
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6. Γήπεδα, 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 Δεκεμβρίου 2011 
    

Μεταφορά Αναπόσβεστου ποσού προηγούμενης 
χρήσης 

3.436.127 9.217.934 164.133 12.818.194 

Συναλλαγματικές Διαφορές 8 -3 - 5 

Προσθήκες  205.678 1.126.959 28.265 1.360.902 

Μειώσεις, καθαρές -6.768 -85.302 -741 -92.811 

Αποσβέσεις χρήσεως -106.897 -774.966 - -881.863 

Μεταφορά Αναπόσβεστης Αξίας 3.528.148 9.484.622 191.657 13.204.427 

Κλειόμενη χρήση 31 Δεκεμβρίου 2011 
    

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 

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 30 Ιουνίου 2012 
    

Μεταφορά Αναπόσβεστου ποσού προηγούμενης 
χρήσης 

3.528.148 9.484.622 191.657 13.204.427 

Συναλλαγματικές Διαφορές -7.274 -19.236 -386 -26.896 

Προσθήκες κατά την 30 Ιουνίου 2012 53.086 93.254 -8.479 137.861 

Μειώσεις, καθαρές - - - - 

Αποσβέσεις περιόδου 01 Ιανουαρίου - 30 Ιουνίου 
2012 

-55.416 -408.138 - -463.554 

Αναπόσβεστη αξία στο τέλος της περιόδου 3.518.544 9.150.502 182.792 12.851.838 

30-Ιουν-12 
    

Κόστος ή αποτίμηση 5.144.608 16.707.965 182.792 22.035.365 

Συσσωρεύμενη απόσβεση -1.626.064 -7.557.463 - -9.183.527 

Αναπόσβεστη αξία 3.518.544 9.150.502 182.792 12.851.838 

 

Κατασκευές υπό εξέλιξη 

Το υπόλοιπο κατά την 30 Ιουνίου 2012 ποσού 182.792 € αφορά το κόστος κατασκευής ενός σταθμού 

φιλτραρίσματος και το κόστος αγοράς υπολογιστών και λοιπου εξοπλισμού. 

 

Ιδιοκτησία, Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός που δεσμεύονται 

Στις 30 Ιουνίου 2012, η Εταιρεία έχει δεσμεύσει μέρος της ιδιοκτησίας των εγκαταστάσεων και του 

εξοπλισμού της για να εξασφαλίσει δάνεια (βλέπε σημείωση 13). Κατά την ημερομηνία έγκρισης των 

οικονομικών καταστάσεων, η αξιολογημένη αξία τους ανέρχεται στο ποσό των € 8.400.000 (βλέπε σημείωση 

25). 
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7. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

 
Λογισμικό 

Άυλα 
περιουσιακά 
στοιχεία σε 

εξέλιξη Σύνολο 

 
   1-Ιαν-12    

Κόστος ή αποτίμηση 363.389 69.166 432.555 

Συσσωρευμένη απόσβεση -83.842 - -83.842 

Αναπόσβεστη αξία  279.547 69.166 348.713 

Αλλαγές κατά τη διάρκεια της περιόδου 
   

Μεταφορά αναπόσβεστου ποσού προηγούμενης 
χρήσεως 

279.547 69.166 348.713 

Συναλλαγματικές Διαφορές -628 -767 -1.395 

Προσθήκες  88.831       606.767 695.598 

Αποσβέσεις χρήσεως -38.580 - -38.580 

Αναπόσβεστη Αξία στο τέλος της περιόδου 329.170 675.166 1.004.036 

30-Ιουν-12 
   

Κόστος ή αποτίμηση 451.592 675.166 1.126.758 

Συσσωρευμένη απόσβεση -122.422 - -122.422 

Αναπόσβεστη αξία 30 Ιουνίου 2012 329.170 675.166 1.004.336 

 

1-Ιαν-11    

Κόστος ή αποτίμηση 157.499 62.775 220.274 

Συσσωρευμένη απόσβεση -34.322 - -34.322 

Αναπόσβεστη αξία  123.177 62.775 185.952 

Αλλαγές κατά τη διάρκεια της περιόδου 
   

Μεταφορά αναπόσβεστου ποσού προηγούμενης 
χρήσεως 

123.177 62.775 185.952 

Συναλλαγματικές Διαφορές -320 -115 -435 

Προσθήκες  114.049           6.378 120.427 

Αποσβέσεις χρήσεως -19.523 - -19.523 

Αναπόσβεστη Αξία στο τέλος της περιόδου 217.383 69.038 286.421 

30-Ιουν-12 
   

Κόστος ή αποτίμηση 271.228 69.038 340.266 

Συσσωρευμένη απόσβεση -53.845 - -53.845 

Αναπόσβεστη αξία 30 Ιουνίου 2012 217.383 69.038 286.421 

 

Στις 30 Ιουνίου 2012 μέρος των άυλων περιουσιακών στοιχείων σε εξέλιξη ποσού € 73.452 αφορούν την 

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

 

Κατά το 2ο τρίμηνο του 2012, η Εταιρεία συνήψε συμφωνία με υπεργολάβο για τη διεκπεραίωση διαφόρων 

υπηρεσιών σχετικών με χωματουργικές εργασίες. Καθώς οι δραστηριότητες αυτές σχετίζονται με τις φάσεις 

ανάπτυξης και προ της παραγωγής, η Εταιρεία έχει κεφαλαιοποιήσει όλα τα έξοδα για τις υπηρεσίες του 

υπεργολάβου για το ποσό των € 601.714 ως άυλο περιουσιακό στοιχείο στην Κατάσταση 

Χρηματοοικονομικής Θέσης. 

 

Κατανομή αποσβέσεων 

Από τις συνολικές αποσβέσεις της περιόδου 30 Ιουνίου 2012 ποσού € 502.134, το ποσό των € 479.707 

επιβάρυνε το κόστος πωληθέντων και το ποσό των € 22.427 επιβάρυνε τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης (βλ. 

σημείωση 18). 
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8. Αποθέματα 

 

30-Ιουν-12 31-Δεκ-11 

Ημικατεργασμένα προϊόντα 4.355.529 3.657.933 

Ανταλλακτικά 348.942 327.138 

Πρώτες ύλες 147.238 151.654 

Τελικά προϊόντα 1.424.943 1.815.979 

Εμπορεύματα 82.003 80.178 

Άλλα 14.449 6.806 

 

6.373.104 6.039.688 

 

9. Εμπορικές απαιτήσεις  

  

30-Ιουν-12 31-Δεκ-11 

Τρέχουσες απαιτήσεις πελατών 
   

Εμπορικά εισπρακτέα 
   

Τοπικοί Χρεώστες 
 

535.022 559.978 

Ξένοι Χρεώστες 
 

9.337.692 7.565.654 
Απαιτήσεις από συνδεδεμένες 
επιχειρήσεις   2.915.503 4.693.929 

  
12.788.217 12.819.561 

Προκαταβολές πληρωμής 
   

Προπληρωμένος ΦΠΑ 
 

190.585 49.669 

Αναβαλλόμενος φόρος εξόδων 
 

317.706 15.240 

Προκαταβολές στους προμηθευτές   154.399 32.530 

  
 

662.690 97.439 

Άλλα τρέχοντα εισπρακτέα 
   

Άλλα διάφορα εισπρακτέα   42.784 3.004.582 

    42.784 3.004.582 

Συνολικές απαιτήσεις εισπρακτέες, 
μικτές 

 
13.493.691 15.921.582 

Μείον: προβλέψεις για απομείωση   -7.209.931 -10.172.547 

Συνολικές απαιτήσεις εισπρακτέες, 
καθαρές   6.283.760 5.749.035 

 

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

της οφειλής της. Σύμφωνα με τη συμφωνία αυτή, η υποχρέωση τηςPhalerco LTD Cyprus ποσού € 7.115.258 

κατέστη πληρωτέα την 31η Δεκεμβρίου 2011. Καμία πληρωμή σε σχέση με το ανωτέρω ποσό δεν έγινε πριν, 

κατά την, ή μετά την 31η Δεκεμβρίου 2011. Με βάση τα βήματα που ήδη έγιναν και την μη ανταπόκριση εκ 

μέρους της εταιρείας Phalerco LtdCyprus, η Διοίκηση εκτίμησε ότι το ποσό των απαιτήσεων δεν θα μπορούσε 

να ανακτηθεί και από 31 Δεκεμβρίου 2012 περιέλαβε πρόβλεψη απομείωσης για ολόκληρο το ποσό της  

απαίτησης. Η Εταιρεία επιδιώκει κάθε δυνατή νομική θεραπεία για την ανάκτηση της εν λόγω απαίτησης. 

 

Την 30 Ιουνίου 2012 η ηλικιακή δομή των εμπορικών απαιτήσεων και απαιτήσεων από προμηθευτές 

αναλύεται ως εξής: 
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30-Ιουν-2012 
Απαιτήσεις από 

τοπικούς πελάτες 

Απαιτήσεις  από 
πελάτες 

εξωτερικού 

Προκαταβολές 
σε 

προμηθευτές Σύνολο 

Μη καθυστερημένα υπόλοιπα 9.939 3.318.402 - 3.328.341 

Μέχρι 12 μήνες  219.059 8.855.611 152.823 9.227.493 

Άνω των 12 μηνών   306.024 79.182 1.576 386.782 

  535.022 12.253.195 154.399 12.942.616 

Μείον προβλέψεις:  -77.523 -7.132.408 - -7.209.931 

 
457.499 5.120.787 154.399 5.732.685 

 

31-Δεκ-2011 
Απαιτήσεις από 

τοπικούς πελάτες 

Απαιτήσεις  από 
πελάτες 

εξωτερικού 

Προκαταβολές 
σε 

προμηθευτές Σύνολο 

Μη καθυστερημένα υπόλοιπα - 4.905.461 - 4.905.461 

Μέχρι 12 μήνες  288.928 7.273.502 30.998 7.593.428 

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 

 

Την 30 Ιουνίου 2012 η πιστωτική ποιότητα της επιχείρησης εμπορικών απαιτήσεων και απαιτήσεων από 

προμηθευτές αναλύεται ως εξής: 

 

30-Ιουν-2012 
Μη καθυστερημένο 

Μη απομειωμένο 
Σε καθυστέρηση 
Μη απομειωμένο Απομειωμένο Σύνολο 

Κόστος  3.328.341 2.404.344 7.209.931 12.942.616 

Μείον προβλέψεις:  - - -7.209.931 -7.209.931 

  3.328.341 2.404.344 - 5.732.685 

 

31-Δεκ-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 

 

Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει τη μεταβολή των προβλέψεων στην περίοδο 30 Ιουνίου 2012 και την 31 

Δεκεμβρίου 2011: 

 

 

30-Ιουν-12 31-Δεκ-11 

Την 1η Ιανουαρίου  7.210.091 83.299 

Διαγραφή προηγούμενων απαιτήσεων           -   -5.647 

Προβλέψεις για απομείωση  - 7.132.439 

Συναλλαγματική διαφορά -160  - 

  7.209.931 7.210.091 
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10. Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 

 

Άλλα βραχυπρόθεσμα χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτελούνται αποκλειστικά από ομόλογα που έχουν 

εκδοθεί από την Κυβέρνηση της ΠΓΔΜ, η πλειονότητα των οποίων χρησιμοποιήθηκε για να εξοφληθούν 

υποχρεώσεις της Εταιρείας σχετικές με την παραχώρηση προς το Υπουργείο της Οικονομίας της ΠΓΔΜ. Τα 

κρατικά ομόλογα εμφανίζονται στην εύλογη αξία. 

 

 

30-Ιουν-12 31-Δεκ-11 

Υπόλοιπο, 1η Ιανουαρίου 94 321 

Αγορές κρατικών ομολόγων - 96.765 

Πωλήσεις κρατικών ομολόγων - -45.802 

Διακανονισμός υποχρεώσεων - -49.749 

Ληξιπρόθεσμα κρατικά ομόλογα -9 - 

Ζημιά από πώληση κρατικών ομολόγων - -1.439 

Συναλλαγματικές διαφορές - -2 

Υπόλοιπο, 30 Ιουνίου 2012 (31 Δεκεμβρίου 2011) 85 94 

 

11. Χρηματικά διαθέσιμα 

  

30-Ιουν-12 31-Δεκ-11 

Τραπεζικοί λογαριασμοί 

 

876.888 715.977 

Μετρητά στο ταμείο   2.072 1.290 

    878.960 717.267 

 

12. Ίδια Κεφάλαια 

Εκδοθείσες μετοχές 

   
(Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ) 

 

Αριθμός μετοχών Κοινές μετοχές 
Υπέρ το άρτιο 
διαφορά της 

μετοχής 
Σύνολο 

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

     
 30 Ιουνίου 2012 4.686.858 4.686.858 4.158.313 8.845.171 

 30 Ιουνίου 2011 4.686.858 4.686.858 4.158.313 8.845.171 

 31 Δεκεμβρίου 2011 4.686.858 4.686.858 4.158.313 8.845.171 

     
Η δομή του μετοχικού κεφαλαίου στις 30 Ιουνίου 2012 και 31 Δεκεμβρίου 2011 είναι η ακόλουθη: (Ποσά σε ευρώ) 

30-Ιουν-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 
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    4.686.858 4.686.858 100 

 

 
 

    
31-Δεκ-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 

 

Υπεραξία αποτίμησης 

Υπεραξία αποτίμησης, η οποία την 30 Ιουνίου 2012 ανερχόταν σε € 1.582.576 (30 Ιουνίου 2011: € 

1.594.551, 31 Δεκεμβρίου 2011: € 1.582.576) δημιουργήθηκε αρχικά κατά τη 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) συνδέονται με την 

υπεραξία πωληθέντων παγίων. 

 

Αποθεματικά 

Τα αποθεματικά, τα οποία στις 30 Ιουνίου 2012 ανερχόταν σε € 3.813.068 (30 Ιουνίου 2011 και 31 

Δεκεμβρίου 2011 € 7.528.471) δημιουργήθηκαν στη διάρκεια των προηγούμενων χρήσεων με τη διάθεση 

μέρους των καθαρών μετά από φόρους κερδών. Σύμφωνα με τις επικρατούσες τοπικές νομικές ρυθμίσεις, η 

Εταιρεία πρέπει να διαθέτει κάθε έτος σαν αποθεματικό, 15% από το ετήσιο καθαρό εισόδημά της μετά την 

αφαίρεση του φόρου, έως ότου το αποθεματικό φτάσει το 20% του εγκεκριμένου μετοχικού κεφαλαίου. 

Βάση της απόφασης Νο 02-495/5 στις 16 Μαϊου 2012  μέρος των αποθεματικών ποσού € 2.316.618 

διανεμήθηκε για κάλυψη ζημιών του 2011. 

 

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης τα αποθεματικά μπορούν να διανεμηθούν ως μερίσματα στους 

μετόχους ή και για την αγορά των μετοχών τους.   

 

Μερίσματα 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 02-253/3, απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, στις 5 Μαρτίου 

2012, διανεμήθηκαν μερίσματα € 3.983.829 (2011: € 6.509.493) από αποτελέσματα εις νέο και 

αποθεματικών που συσσωρεύτηκαν πριν από την 1η Ιανουαρίου 2009.  

 

Κατά τη διάρκεια του Μαρτίου 2012 η Εταιρεία κατέβαλε μερίσματα στους μετόχους της συνολικού ποσού € 

3.983.134 (2011: € 6.508.470). Το ανωτέρω ποσό περιλαμβάνει και ποσό € 46.164 (2011: €650.920) για 

φόρους μερισμάτων. 
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13. Δάνεια  

   
30-Ιουν-12 31-Δεκ-11 

Μακροπρόθεσμα δάνεια από τις τράπεζες 
  

 

 
Komercijalna Banka ad, Skopje (Eur.18,920,000; 6m.Libor+4,5%) 7.341.125 3.532.029 
Komercijalna Banka ad, Skopje (denars.123,280,000; interest rate 
8%) 

 
2.000.256 - 

      9.341.381 3.532.029 

Μείον: Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
πληρωτέες στην επόμενη χρήση 

  
-2.800.656 -1.782.002 

   
6.540.725 1.750.027 

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     437 4.012 

      437 87.345 

Πλέον: Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
πληρωτέες στην επόμενη χρήση 

  
2.800.656 1.782.002 

   
2.801.093 1.869.347 

     
Τα δάνεια από τοπικά οικονομικά ιδρύματα, εξασφαλίζονται από υποθήκη από μέρος της επιχείρησης (βλέπε σημ.25).  

Το πρόγραμμα εξόφλησης του δανείου είναι το ακόλουθο: 
  

 

  30-Ιουν-12 31-Δεκ-11 

Αποπληρωμή μέσα σε 1 χρόνο 
  

2.800.656 1.782.002 

Αποπληρωμή μέσα σε 1 – 2 χρόνια 
  

2.374.119 1.434.238 

Αποπληρωμή μέσα σε  2 – 5 χρόνια     4.166.606 315.789 

      9.341.381 3.532.029 

 

14. Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 

  

30-Ιουν-12 31-Δεκ-11 

Εμπορικοί πιστωτές 
   

Τοπικοί προμηθευτές 
 

939.840 360.899 

Ξένοι προμηθευτές 
 

2.545.294 2.764.531 

Συνδεδεμένα μέρη (βλέπε σημ.24) 
 

200.000 33.000 

  
3.685.134 3.158.430 

Άλλα βραχυχρόνια στοιχεία του παθητικού 
   

Δεδουλευμένα έξοδα 
 

98.788 18.096 

Πληρωτέα μερίσματα 
 

1.993 1.371 

Υποχρεώσεις προς τους υπαλλήλους 
 

245.647 237.130 

Πληρωτέοι τόκοι 
 

27.971 12.434 

Προκαταβολές πελατών 
 

16.072 8.674 

Λοιπές υποχρεώσεις   581 10.378 

    391.052 288.083 

    4.076.186 3.446.513 
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15. Υποχρεώσεις από φόρους 

   
30-Ιουν-12 31-Δεκ-11 

Φόροι εισοδήματος φυσικών 
προσώπων 

  
1.128 2.879 

Φόροι επί των κερδών 
  

- 783.706 

Φόροι επί των μερισμάτων  
  

2.372 12.284 

Φόροι επί των δικαιωμάτων 
παραχώρησης των λατομείων     73.496 56.903 

      76.996 855.772 

 

16. Πωλήσεις 

  

Περίοδος 6 μηνών που έληξε 
στις 30 Ιουνίου 

  
2012 2011 

Τοπική αγορά  
 

277.777 290.966 

Ξένες αγορές 
   

-Ελλάδα  
 

3.276.655 75.854 

-Κύπρος 
 

1.335.073 5.653.254 

-Δημοκρατίες πρώην Γιουγκοσλαβίας 

 

279.552 236.300 

-Άλλες αγορές   266.344 298.846 

Σύνολα πωλήσεων από ξένες αγορές   5.157.624 6.264.254 

Συνολικές πωλήσεις   5.435.401 6.555.220 

 

17. Κόστος Πωληθέντων 

  

Περίοδος 6 μηνών που έληξε 
στις 30 Ιουνίου 

  
2012 2011 

    
Απογραφή έναρξης 01 Ιανουαρίου 

 
5.473.912 3.509.518 

Πλέον: Συνολική παραγωγή περιόδου λήξης 30 Ιουνίου 3.909.333 3.439.154 

Μείον: Απογραφή λήξεως 30 Ιουνίου   -5.780.472 -4.908.706 

    3.602.773 2.039.966 
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18. Έξοδα Διοίκησης και Διάθεσης 

 

Περίοδος 6 μηνών που έληξε στις 30 Ιουνίου 
 

  
2012   2011 

 

Έξοδα 
διοίκησης 

Έξοδα 
διάθεσης 

Έξοδα 
διοίκησης 

Έξοδα 
διάθεσης 

Προμήθειες προς διανομείς - 481.331 - - 

Μισθοί 248.084 31.930 265.952 33.367 

Αμοιβές συμβούλων 351.475 
 

218.024 - 

Αποσβέσεις 22.176 251 23.453 250 

Φόροι - Τέλη 40.217 510 7.858 - 

Αναλώσιμα και υπηρεσίες 14.435 9.070 12.434 12.100 

Υπηρεσίες 50.779 32.995 42.133 69.805 

Έξοδα Μάρκετινγκ και προώθησης 21.304 50.144 34.192 1.568 

Παροχές σε πελάτες (εκπτώσεις) - 100.103 - 39.968 
Παρούσα αξία πωληθέντων και 
διαγραφέντων περιουσιακών στοιχείων - 

 
- 57.661 

Απομείωση επενδύσεων - 
 

- 1.438 
Ζημιά από διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων 
πελατείας - 163 - 7 

Διάφορα έξοδα 326.988 2.913 126.132 4.119 

  1.075.458 709.410 730.178 220.283 

 

Όπως παρουσιάζεαι στην σημείωση 5 των ενδιάμεσων πληροφοριών, στις 28/5/2012, η Εταιρεία και η FHL 

H. Κυριακίδης Μάρμαρα Γρανίτες Α.Β.Ε.Ε. (“FHL”) συνήψαν μη αποκλειστική σύμβαση αντιπροσωπείας (non-

exclusive agency agreement) ο σκοπός της οποίας είναι η προώθηση του σήματος και των προϊόντων Sivec 

της Mermeren έως την 31/3/2014. Με τη συμφωνία αυτή η FHL δικαιούται να αγοράζει το 25% προϊόντων 

Sivec που λατομεύονται από τη Mermeren. Η σύμβαση αυτή είναι μέρος του φιλικού διακανονισμού στον 

οποίο κατέληξαν οι δυο εταιρείες όσον αφορά στη διαφορά τους που είχε αχθεί ενώπιον διεθνούς διαιτητικού 

δικαστηρίου. 

 

19. Δαπάνες προσωπικού 

  

Περίοδος 6 μηνών που 
έληξε στις 30 Ιουνίου 

  
2012 2011 

    
Καθαροί μισθοί 

 
1.016.272 1.145.403 

Προσωπικός φόρος και υποχρεωτικές συνεισφορές 
 

476.791 489.275 

 Άλλα επιδόματα   164.302 110.077 

    1.657.365 1.744.755 
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20. Λοιπά έσοδα / έξοδα 

  

Περίοδος 6 μηνών που 
έληξε στις 30 Ιουνίου 

  
2012 2011 

    Έσοδα από αναπροσαρμογή της αξίας των 
αποθεμάτων 

 
347.642 - 

Έσοδα από επενδύσεις σε κρατικά ομόλογα 
 

1 2.735 

Έσοδα από πώληση ενσώματων παγίων 
 

- 28.522 

Πώληση πρώτων υλών  
 

- - 

Έσοδα από διαγραφές  
 

7 848 

Έσοδα από τη σύμβαση διανομής 
 

- - 

Άλλα έσοδα 
 

4.546 6.420 

  
352.196 38.525 

 

 

Το ποσό των € 347.642 σχετίζεται με την αποδέσμευση πρότερα αναγνωρισμένης πρόβλεψης για ζημιές 

απομείωσης για αποθέματα που πωλήθηκαν κατά την εξάμηνη περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012. 

 

21. Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 

  

Περίοδος 6 μηνών που 
έληξε στις 30 Ιουνίου 

  

2012 2011 

Έσοδα  

   
Έσοδα από τόκους  

 

33.173 111.955 

Κέρδη συναλλάγματος και συναλλαγματικές διαφορές 40.360 58.785 

  
73.533 170.740 

Δαπάνη 
   

Τόκοι (δαπάνη) 
 

-192.338 -180.539 

Ζημιές συναλλάγματος και συναλλαγματικές διαφορές -59.227 -92.479 

Τράπεζα (δαπάνες)   -67.564 -33.954 

    -319.129 -306.972 

Χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα    -245.596 -136.232 

 

22. Δαπάνη φόρου εισοδήματος 

  

Περίοδος 6 μηνών που 
έληξε στις 30 Ιουνίου 

  
2012 2011 

    
Φορολογική δαπάνη χρήσης   382.385 113.738 

    382.385 113.738 

 

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

σύμφωνα με την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως για την κλειόμενη περίοδο 30 Ιουνίου 2012. 
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Περίοδος 6 μηνών που 

έληξε στις 30 Ιουνίου 

  
2012 2011 

Κέρδος πριν από το φόρο   154.360 3.467.086 

    Ποσοστό Φόρου 10% 
 

- - 

Διορθώσεις για: 
   

Μη -εκπιπτόμενες δαπάνες 
 

382.385 113.738 

Μη -φορολογήσιμο εισόδημα   - - 

Φορολογική δαπάνη   382.385 113.738 

 

23. Κέρδη/ζημίες ανά μετοχή 

Βασικά και προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή 

Τα βασικά και προσαρμοσμένα κέρδη/ζημίες ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας το κέρδος/ζημία που 

αναλογεί στους μετόχους με το μέσο σταθμικό αριθμό κοινών μετοχών σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια του 

έτους. 

 

   

01/01-
30/06/2012 

01/01-
30/06/2011 

     
Κέρδος/ζημία αποδοτέο στους μετόχους της Εταιρείας 

 
-228.025 3.353.348 

Μέσος σταθμικός αριθμός κοινών μετοχών    4.686.858 4.686.858 

Βασικά και προσαρμοσμένα κέρδη/ζημίες ανά μετοχή 
(ευρώ ανά μετοχή)   -0,0486 0,7155 

 

24. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

 
Απαιτήσεις Υποχρεώσεις Έσοδα Αγορές Μετρητά 

  
    30-Ιουν-12 

     Stone Works Holding Cooperatief U.A. 
Netherlands - 200.000 - 199.793 - 

Castleblock Limited Nicosia Cyprus 2.915.503 - 1.335.073 13.355 - 

NBGI Private Equity London - - - 4.211 - 

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

Stopanska Banka AD Skopje - - - - 3.360 

Αμοιβές Διαχείρισης - - - 96.915 - 

  2.915.503 200.000 1.335.073 314.274 3.360 

 

 
Απαιτήσεις Υποχρεώσεις Έσοδα Αγορές Μετρητά 

  
    30-Ιουν-11 

     Stone Works Holding Cooperatief U.A. 
Netherlands - - - 200.187 - 

Castleblock Limited Nicosia Cyprus 4.816.862 - 5.653.254 56.609 - 

NBGI Private Equity London - - - - - 

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

Stopanska Banka AD Skopje - - - - 35.124 

Αμοιβές Διαχείρισης - - - 212.601 - 

  4.816.862 - 5.653.254 469.397 35.124 
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Απαιτήσεις Υποχρεώσεις Έσοδα Αγορές Μετρητά 

  
    31-Δεκ-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 Διαχείρισης - - - 315.068 - 

  4.693.929 33.000 11.018.802 923.585 3.295 

 

25. Ενδεχόμενα στοιχεία του Παθητικού 

Υποθήκες 

Οι υποθήκες κατά την 30 Ιουνίου 2012 είναι οι ακόλουθες:  

 

 

Περίοδος 6 μηνών που 
έληξε στις 30 Ιουνίου 

 
2012 2011 

Επαγγελματικά ακίνητα  2.600.000 2.600.000 

Μηχανήματα και εξοπλισμός 5.800.000 5.800.000 

 
8.400.000 8.400.000 

 

Εγγυήσεις 

Την 30 Ιουνίου 2012 η Εταιρεία έχει εκδώσει από τη Komercijalna Banka AD Skopje εγγυητική επιστολή 

καλής πληρωμής € 129.802 (30 Ιουνίου 2011: € 303.914), για κάλυψη βραχυπρόθεσμης υποχρέωσης προς 

προμηθευτή της. 

Οι δικαιούχοι των εγγυήσεων είναι οι προμηθευτές της Εταιρείας. Οι εγγυητικές χρησιμεύουν σαν ασφάλεια 

ότι η Εταιρεία θα πληρώσει τις υποχρεώσεις της έγκαιρα προς του δικαιούχους. 

 

Επίδικες υποθέσεις 

Την 30 Ιουνίου 2012 υπάρχουν λοιπές επίδικες δικαστικές διαφορές εκτιμώμενου ύψους € 75.818 (30 

Ιουνίου 2011: € 141.732; 31 Δεκεμβρίου 2011: € 66.655). 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 30 Ιουνίου 2012 έχει ελεγχθεί: 

 Για τον ΦΠΑ μέχρι την 30 Ιουνίου 2009 

 Για τη φορολογία εισοδήματος για τη περίοδο 1 Ιανουαρίου 2007 μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2008 

 Για φόρο για τις συμβάσεις παραχώρησης για την περίοδο μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2011. 

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

μέχρι 30 Ιουνίου 2012 και τον φόρο εισοδήματος για 2006, 2009, 2010, 2011 και για την περίοδο 1η 

Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 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. 
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26. Δεσμεύσεις  

Λειτουργικές υποχρεώσεις μίσθωσης 

Κατά την 30η Ιουνίου 2012 οι λειτουργικές υποχρεώσεις μίσθωσης σχετίζονται με τις μισθώσεις οχημάτων. 

Το πρόγραμμμα αποπληρωμής των λειτουργικών υποχρεώσεων μίσθωσης είναι ως εξής: 

  

 
30-Ιουν-2012 31-Δεκ-2011 

Λειτουργικές υποχρεώσεις μίσθωσης 
  

Παρούσα αξία πληρωμής: 
    

Αποπληρωμή μέσα σε 1 χρόνο 
  

31.400 31.400 

Αποπληρωμή μέσα σε 1 – 5 χρόνια 
  

30.073 45.773 

Αποπληρωμή σε πάνω από 5 χρόνια     - - 

      61.473 77.173 

 

27. Συμφωνίες παραχώρησης  

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

Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας 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 

 Τέλος παραχώρησης στις ποσότητες μαρμάρου που παράγονται σύμφωνα με τη μεθοδολογία που 

καθορίζεται από το Υπουργείο Οικονομικών: 

 για όγκους (blocks), 5% επι της αξίας του υλικού που έχει διοικητικά καθοριστεί στα 294 

ευρώ/m3, και 

 για ξοφάρια (tombolons), 5% επί της αξίας του υλικού που έχει διοικητικά καθοριστεί στα 

147 ευρώ/m3. 

 για αδρανή υλικά από θραυστήρες 0.325 ευρώ/τόνο. 

 

28. Οικονομικές πληροφορίες κατά τομέα 

Τα λειτουργικά αποτελέσματα ανά κατηγορίες για για τις περιόδους που έληξαν την 30 Ιουνίου 2012 και 

2011 και 31 Δεκεμβρίου 2011, έχουν ως εξής: 

 

 
Λατομεία Εργοστάσια Σύνολο 

30η Ιουνίου 2012 
   

Πωλήσεις 3.509.786 1.925.615 5.435.401 

Κέρδη/ζημία από λειτουργικές 
δραστηριότητες 

874.063 -474.107 399.956 

Καθαρό οικονομικό αποτέλεσμα 
  

-245.596 

Κέρδη προ φόρων 
  

154.360 

Φόρος εισοδήματος 
  

-382.385 

Κέρδη / ζημίες περιόδου 
  

-228.025 

Λοιπά συνολικά έσοδα / ζημία 
  

-28.628 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / ζημία 
  

-256.653 
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Λατομεία Εργοστάσια Σύνολο 

30η Ιουνίου 2011 
   

Πωλήσεις 5.941.488 613.732 6.555.220 

Κέρδη από λειτουργικές δραστηριότητες 3.431.062 172.256 3.603.318 

Καθαρό οικονομικό αποτέλεσμα 
  

-136.232 

Κέρδη προ φόρων 
  

3.467.086 

Φόρος εισοδήματος 
  

-113.738 

Κέρδη / ζημίες περιόδου 
  

3.353.348 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
  

3.353.348 

 

 
Λατομεία Εργοστάσια Σύνολο 

31η Δεκεμβρίου 2011 
   

Πωλήσεις 11.349.523 2.200.911 13.550.434 

Κέρδη/ ζημία από λειτουργικές 
δραστηριότητες 

-3.054.722 -1.267.419 -4.322.141 

Καθαρό οικονομικό αποτέλεσμα 
  

-147.479 

Κέρδη / ζημία προ φόρων 
  

-4.469.620 

Φόρος εισοδήματος 
  

-1.045.955 

Κέρδη / ζημίες περιόδου 
  

-5.515.575 

Λοιπά συνολικά έσοδα / ζημία 
  

-10.042 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / ζημία 
  

-5.525.617 

 

Πληροφόρηση κατά τομέα: 

 
Λατομεία Εργοστάσια Σύνολο 

30η Ιουνίου 2012 
   

Σύνολο ενεργητικού 15.867.150 11.524.933 27.392.083 

Υποχρεώσεις 9.649.926 3.845.074 13.495.000 

Κεφαλαιουχικές δαπάνες 739.148 94.311 833.459 

30η Ιουνίου 2011 
   

Σύνολο ενεργητικού 24.792.735 10.196.892 34.989.627 

Υποχρεώσεις 7.704.745 268.352 7.973.097 

Κεφαλαιουχικές δαπάνες 740.915 19.257 760.172 

31η Δεκεμβρίου 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 

Οι πωλήσεις ανά γεωγραφικές περιοχές είναι οι εξής: 

 

  
30-06-2012 30-06-2011 

ΠΓΔΜ - Δημοκρατίες πρώην Γιουγκοσλαβίας 
 

557.329 527.266 

Ελλάδα 
 

3.276.655 75.854 

Κύπρος 
 

1.335.073 5.653.254 

Λοιπά 
 

266.344 298.846 

  
5.435.401 6.555.220 
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29. Εποχικές διακυμάνσεις 

Η παραγωγή και η ζήτηση για μάρμαρο και τα σχετιζόμενα προϊόντα του υπόκειται σε εποχικές διακυμάνσεις. 

Ιστορικά, το χαμηλότερο επίπεδο πωλήσεων και παραγωγής της Εταιρείας είναι κατά τη χειμερινή περίοδο 

και συγκεκριμένα κατά τους μήνες Δεκέμβριο μέχρι Φεβρουάριο κάθε έτους. Εξαιρατικά δυσμενείς καιρικές 

συνθήκες με μεγάλη χιονόπτωση για δύο συνεχόμενους μήνες στις αρχές αυτού του χρόνου επηρέασαν με 

ιδιάιτερα αρντηικό τρόπο την παραγωγή της Εταιρείας. 

 

Τα έσοδα από πωλήσεις προϊόντων μαρμάρου που πραγματοποιήθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2012 

αντιπροσωπεύουν το 40% (πρώτο εξάμηνο του 2011: 48%) των ετήσιων εσόδων του έτους 2011. 
 

30. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 

Μετά την 30η Ιουνίου 2012 – ημερομηνία αναφοράς μέχρι την έγκριση των ενδιάμεσων οικονομικών 

πληροφοριών, δεν υπάρχουν διορθωτικά γεγονότα που να αντικατοπτρίζονται στις ενδιάμεσες οικονομικές 

πληροφορίες ή γεγονότα που να είναι ουσιωδώς σημαντικά για γνωστοποίηση στις παρούσες ενδιάμεσες 

οικονομικές πληροφορίες.  

 

 



 

 
32 

 

 


