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ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

για την περίοδο από 

1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 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 30.10.2012 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 ∆ιεθνή 

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 Ευρώ)   

 Σηµειώσεις 
1/1-

30/9/2012 
1/1-

30/9/2011 
1/7-

30/9/2012 
1/7-

30/9/2011 

      

Πωλήσεις 15  10.142.636   10.537.162      4.707.235      3.981.942  

Κόστος πωληθέντων 16  (5.554.339)  (3.515.330)  (1.951.566)  (1.475.364) 

Μικτό κέρδος    4.588.297    7.021.832    2.755.669    2.506.578  

      

Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης  19       527.806         50.338        175.610          11.813  

Έξοδα διοίκησης 17  (1.377.464)  (1.140.683)     (302.006)     (410.505) 

Έξοδα διάθεσης  17  (1.539.179)     (386.142)     (829.769)     (165.859) 

Λειτουργικά κέρδη    2.199.460    5.545.345   1.799.504    1.942.027  

      

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 20       113.679        239.237          40.146          68.497  

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 20    (510.534)    (379.478)     (191.405)      (72.506) 

Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα        (396.855)     (140.241)     (151.259)        (4.009) 

Κέρδη προ φόρων     1.802.605    5.405.104    1.648.245    1.938.018  

      

Φόρος 21     (651.787)     (188.036)     (269.402)      (74.298) 

Καθαρά κέρδη περιόδου     1.150.818    5.217.068    1.378.843    1.863.720  

      

Συναλλαγµατικές διαφορές   
                      

1.330  
                     
-  

                      
29.958  

                     
-  

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟ∆Α ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟ∆Ο     1.152.148    5.217.068   1.408.801   1.863.720  

      

Τα καθαρά κέρδη περιόδου κατανέµονται σε:      

Μετόχους εταιρείας      1.152.148    5.217.068      1.408.801      1.863.720  

      
Κέρδη ανά µετοχή (εκφρασµένα σε Ευρώ ανά 
µετοχή) 22        0,2455         1,1131          0,2955          0,3976  

      

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοοικονοµικών και 
επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων      2.963.521     6.232.486     2.061.430     2.175.459  
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II. Ενδιάµεση Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης 

 

   (Ποσά εκφρασµένα σε EUR)  

 Σηµειώσεις 
30-Σεπ 31-∆εκ 

  2012 2011 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ    

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    

Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 4       13.170.261          13.204.427  

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 5         1.744.048              348.713  

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις                -                  -  

       14.914.309        13.553.140  

Κυκλοφορούν ενεργητικό    

Αποθέµατα 7        6.386.896           6.039.688  

Εµπορικές απαιτήσεις  8       6.208.091          5.749.035  

Άλλα βραχυπρόθεσµα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 9               85                  94  

Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα 10           920.048           717.267  

       13.515.120        12.506.084  

Σύνολο Ενεργητικού       28.429.429        26.059.224  

    

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    

Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους    

Μετοχικό κεφάλαιο 11        8.845.171           8.845.171  

Αποθεµατικά          5.309.895           9.101.005  

Κέρδη από αναπροσαρµογή αξίας παγίων               -                         -  

Κέρδη / Ζηµίες εις νέο         1.150.818          191.389  

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων      15.305.884        18.137.565  

    

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις    

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 12         5.873.472           1.750.027  

         5.873.472          1.750.027  

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις     

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις  12        3.048.932           1.869.347  

Εµπορικές υποχρεώσεις  13         4.114.401           3.446.513  

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις  14            86.740              855.772  

         7.250.073          6.171.632  

Σύνολο Υποχρεώσεων      13.123.545          7.921.659  

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων       28.429.429        26.059.224  
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III. Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων  

 

     

 (Ποσά 
εκφρασµένα σε 

Ευρώ)  

 

 
 Μετοχικό 
Κεφάλαιο  

 
Αποθεµατικά  

 Αποθεµατικό 
επανεκτίµησης  

 
Αποτελέσµατα 

εις νέον  
 Σύνολο καθαρής 

θέσης  

      
Υπόλοιπα κατά την 1 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 περιόδου                -                  -                    -    1.150.818            1.150.818  

      
Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης µετά 
από φόρους:      
Κάλυψη ζηµιών για το έτος 2011  (2.316.618) -      2.316.618                    -  
Ανακατανοµή των συναλλαγµατικών 
διαφορών          (77.037)         77.037                    -  
Συναλλαγµατικές διαφορές                 -                 -         1.330         -                    1.330  

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα                -                  -        (75.707)   3.544.473            1.152.148  

Υπόλοιπα κατά την 30 Σεπτεµβρίου 
2012 8.845.171  3.813.068      1.496.827   1.150.818         15.305.884  

      
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                -  -                     -    (6.509.493)          (6.509.493) 

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

Καθαρά κέρδη περιόδου                -                  -                    -    5.217.068            5.217.068  

Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης µετά 
από φόρους:      
Μεταφορά πλεονασµάτων από πώληση 
παγίων 

                  
-  

          
-         (24.267)         24.267  

                               
-  

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα                -                  -        (24.267)   5.241.335            5.217.068  

Υπόλοιπα κατά την 30 Σεπτεµβρίου 
2011 8.845.171  7.528.471      1.594.528   10.912.080          28.880.250  
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IV. Ενδιάµεση Κατάσταση Ταµειακών Ροών 

 

   

(Ποσά 
εκφρασµένα σε 
EUR) 

  
Περίοδος 9 µηνών που έληξε στις 30 

Σεπτεµβρίου 

 Σηµειώσεις 2012 2011 

Λειτουργικές ∆ραστηριότητες    

Κέρδη προ φόρων             1.802.605             5.405.104  

Πλέον / Μείον προσαρµογές για:    

Απoσβέσεις               764.061               687.141  

Αποµείωση επενδύσεων                   -                   1.440  
∆ιαγραφή απαιτήσεων από πελάτες                    166                       8  

Αναπροσαρµογή της αξίας των αποθεµάτων  (520.650) - 

Πληρωτέα διαγραφέντα                 (18)                (2.298) 
(Κέρδος) /Ζηµία από πώληση παγίων περιουσιακών 
στοιχείων                  -                  36.900  

Έσοδα από τόκους            (33.639)           (239.237) 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα                 332.785                379.478  

Λειτουργικό κέρδος προ µεταβολών του κεφαλαίου             2.345.310             6.268.536  

Μεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης    

Μείωση / (Αύξηση) αποθεµάτων)           173.442          (1.823.883) 

Μείωση / (Αύξηση) απαιτήσεων            (459.222)           5.488.981 

(Μείωση) / Αύξηση υποχρεώσεων             (566.495)           (1.414.223)  

Μετρητά από / (για) εργασίες              1.493.035             8.519.411  

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα             (314.452)            (253.121) 

Καταβεβληµένοι φόροι              (206.419)            (760.113) 

Σύνολο εισροών / εκροών από λειτουργικές 
δραστηριότητες            972.164            7.506.177  

Επενδυτικές δραστηριότητες    

Αγορά ενσώµατων και άυλων πάγιων περιουσιακών 
στοιχείων            (2.124.257)          (1.281.127) 
Κρατικά οµόλογα που λήγουν                 9                212 

Τόκοι εισπραχθέντες                  33.639                    4.480  

Σύνολο εισροών / εκροών από επενδυτικές 
δραστηριότητες          (2.090.609)        (1.276.435) 
    

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες    
Εισπράξεις / (Εξοφλήσεις) από εκδοθέντα / 
αναληφθέντα δάνεια  

            
(5.303.030) 

            
(2.284.055) 

Μερίσµατα πληρωθέντα            (3.983.134)          (5.857.500) 

Σύνολο εισροών / εκροών από χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες          1.319.896        (8.141.555) 

Συναλλαγµατικές διαφορές               1.330               (41.931)  

    
Καθαρή µεταβολή στα ταµειακά διαθέσιµα και 
ισοδύναµα περιόδου               202.781  

             
(1.953.744)  

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 10            717.267             2.310.334  

Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα 
λήξης περιόδου              920.048              356.590  
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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”, “ΠΓ∆Μ”). Η 
διεύθυνση της έδρας της Εταιρείας είναι: Str. «Krusevski pat »b.b.., Prilep.  
 
Στις 10 Απριλίου του 2009, η πλειοψηφία του συνόλου των µετοχών (88.4%) αποκτήθηκε από την 
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 προϊόντα µαρµάρου που 
παράγει διεθνώς, και την 30η Σεπτεµβρίου 2012 απασχολούσε 397 άτοµα προσωπικό (30 Σεπτεµβρίου 
2011:399). 

 
Εποχικότητα της επιχειρηµατικής δραστηριότητας 
 
Η παραγωγή και η ζήτηση για µάρµαρο και συναφή προϊόντα υπόκεινται σε εποχιακές διακυµάνσεις. 
 
Ιστορικά, η Εταιρεία φτάνει το χαµηλότερο επίπεδο της παραγωγής και των πωλήσεων κατά τους 
χειµερινούς µήνες από το ∆εκέµβριο µέχρι το Φεβρουάριο κάθε έτους. Οι έκτακτες καιρικές συνθήκες 
µε µεγάλη χιονόπτωση για δύο συνεχόµενους µήνες από την έναρξη του τρέχοντος έτους, 
επηρεάζουν αρνητικά την παραγωγικότητα της Εταιρείας. 
 
Έσοδα από πωλήσεις, σχετικών µε το µάρµαρο προϊόντων, πραγµατοποιήθηκαν κατά το εννιάµηνο 
που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 αντιπροσωπεύοντας το 75% (πρώτους εννέα µήνες του 2011: 
78%) του ετήσιου επιπέδου των εσόδων αυτών για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2011. 

 

2. Πλαίσιο κατάρτισης των Ενδιάµεσων Οικονοµικών καταστάσεων 
 
Βάση προετοιµασίας 
Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις µε ηµεροµηνία 30 Σεπτεµβρίου 2012  έχουν συνταχθεί 
σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 34 «Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις». Οι συνηµµένες ενδιάµεσες 
οικονοµικές καταστάσεις πρέπει να εξετάζονται σε συνδυασµό µε της ετήσιες ελεγµένες οικονοµικές 
καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2011, που είναι διαθέσιµες στη διεύθυνση της εταιρείας στο 
διαδίκτυο www.mermeren.com. 

 

3. Νέα λογιστικά ̟ρότυ̟α και τρο̟ο̟οίηση υφιστάµενων ̟ροτύ̟ων 
 
Οι λογιστικές αρχές και µέθοδοι υπολογισµών που χρησιµοποιήθηκαν για τη προετοιµασία και τη 
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 ∆εκεµβρίου 
 
Πρότυπα υποχρεωτικά για την χρήση που ξεκινά 1 Ιανουαρίου 2010 
Οι λογιστικές αρχές και µέθοδοι υπολογισµών που χρησιµοποιήθηκαν είναι σύµφωνες µε αυτές που 
χρησιµοποιήθηκαν για τη σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας, της χρήσης 
που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2009. 
 
Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει όλα τα νέα πρότυπα και τις διερµηνείες, η εφαρµογή των οποίων έγινε 
υποχρεωτική για τις χρήσεις που άρχισαν την 1 Ιανουαρίου 2010. 
 
To ∆ΠΧΑ 3 (Αναθεωρηµένο) «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» και to ∆ΛΠ 27 (Τροποποιηµένο) 
«Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις» εισάγει µια σειρά αλλαγών στο 
λογιστικό χειρισµό συνενώσεων επιχειρήσεων που πραγµατοποιούνται στις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2009. 
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Το 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 δεν έχει εφαρµογή στην εταιρεία καθότι δεν πραγµατοποίησε διανοµή µη χρηµατικών 
περιουσιακών στοιχείων. 

 
Το Ε∆∆ΠΧΑ 18: Μεταφορές στοιχείων ενεργητικού από Πελάτες, εφαρµόζεται για µεταφορές 
στοιχείων ενεργητικού που πραγµατοποιούνται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 
µετά την 1η Ιουλίου 2009. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην εταιρεία καθότι δεν πραγµατοποίησε 
µεταφορές στοιχείων από Πελάτες. 
 
 
Το ∆ΠΧΑ 1 (Τροποποιηµένο) «∆ΠΧΑ Πρώτη Εφαρµογή» - Επιπρόσθετες Εξαιρέσεις για 
Εταιρίες που Εφαρµόζουν τα ∆ΠΧΑ για Πρώτη Φορά εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2010. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην 
εταιρεία καθώς η εταιρεία έχει ήδη µεταβεί στα ∆ΠΧΑ. 
Κατά το 2009 το ∆ΣΛΠ προέβη στην έκδοση των ετήσιων Βελτιώσεων στα ∆ΠΧΑ για το 2009 Οι 
περισσότερες βελτιώσεις έχουν εφαρµογή για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 
01.01.2010. 
 
Επιπλέον, η ∆ΣΛΠ έχει προχωρήσει στην έκδοση των παρακάτω νέων ∆ΠΧΑ, τροποποιήσεων και 
διερµηνειών τα οποία δεν είναι υποχρεωτικά για τις παρουσιαζόµενες οικονοµικές καταστάσεις και τα 
οποία δεν έχουν υιοθετηθεί νωρίτερα από την εταιρεία. 
 
 
Το ∆ΠΧΑ 9: «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα», στοχεύει στη µείωση της πολυπλοκότητα στη λογιστική 
αντιµετώπιση των χρηµατοπιστωτικών µέσων παρέχοντας λιγότερες κατηγορίες χρηµατοοικονοµικών 
στοιχείων ενεργητικού και µια αρχή µε βάση προσέγγιση για την ταξινόµησή τους. Το πρότυπο 
εφαρµόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2013 και δεν έχει εγκριθεί 
από την ΕΕ. 
 
 
Το ∆ΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις Συνδεδεµένων Μερών (αναθεώρηση)»   
Με την παρούσα τροποποίηση αποσαφηνίζεται η έννοια των συνδεδεµένων µερών και επιχειρείται 
µείωση στις γνωστοποιήσεις των συναλλαγών ανάµεσα σε συνδεδεµένα µέρη του δηµοσίου. Η 
τροποποίηση αυτή έχει υποχρεωτική εφαρµογή από την 1 Ιανουαρίου 2011. Η εφαρµογή του 
αναθεωρηµένου προτύπου δεν αναµένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις. 
 
 
Το ∆ΛΠ 32-(Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση» - Ταξινόµηση 
Εκδόσεων ∆ικαιωµάτων σε Μετοχές. 
Η Τροποποίηση αναθεωρεί τον ορισµό της χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης στο ∆ΛΠ 32 µε σκοπό την 
ταξινόµηση κάποιων δικαιωµάτων προαίρεσης ή δικαιωµάτων αγοράς µετοχών (που αναφέρονται µαζί 
ως «δικαιώµατα (rights)») ως συµµετοχικούς τίτλους. Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01.02.2010 και η εφαρµογή της τροποποίησης θα εξεταστεί 
εάν θα έχει επίπτωση στις Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας. 
 
 
Το Ε∆∆ΠΧΑ 14 (Τροποποίηση) - «Προπληρωµές ελάχιστον κεφαλαιακών απαιτήσεων». Η 
Τροποποίηση έγινε για να άρει τον περιορισµό που είχε µια οντότητα στο να αναγνωρίσει ένα στοιχείο 
του ενεργητικού που προέκυπτε από εθελοντικές προπληρωµές που έκανε προς ένα πρόγραµµα 
παροχών προκειµένου να καλύψει τις ελάχιστες κεφαλαιακές υποχρεώσεις του. Η τροποποίηση 
εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2011. Η 
διερµηνεία δεν είναι εφαρµόσιµη στην Εταιρεία. 
 
 
Το Ε∆∆ΠΧΑ 19: Εξόφληση  Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων µέσω Συµµετοχικών Τίτλων. 
Η ∆ιερµηνεία 19 εξετάζει το θέµα της λογιστικής αντιµετώπισης των περιπτώσεων όταν οι όροι µιας 
χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης αποτελούν αντικείµενο επαναδιαπραγµάτευσης και ως αποτέλεσµα η 
οντότητα  εκδίδει µετοχικούς τίτλους στον πιστωτή για να εξοφλήσει το σύνολο ή µέρος της 
χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης.  Τέτοιες συναλλαγές αναφέρεται µερικές φορές ως  ανταλλαγές 
«χρεωστικών – συµµετοχικών τίτλων» ή συµφωνίες ανταλλαγής µετοχών, και η συχνότητα τους 
αυξάνεται κατά τη διάρκεια της οικονοµικής κρίσης. Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2010.   
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Κατά το 2010 το ∆ΣΛΠ προέβη στην έκδοση των ετήσιων Βελτιώσεων στα ∆ΠΧΑ για το 2010. Οι 
περισσότερες βελτιώσεις έχουν εφαρµογή για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 
01.01.2011. 

Οι φόροι κατά την ενδιάµεση αυτή περίοδο έχουν υπολογισθεί µε το φορολογικό συντελεστή φόρου 
µε τον οποίο προβλέπεται να φορολογηθούν τα ετήσια κέρδη. 

Ισοτιµία ξένου νοµίσµατος  

 
Νοµισµατική µονάδα λειτουργίας και παρουσίασης  
Η Εταιρεία τηρεί τα λογιστικά της βιβλία και προετοιµάζει τους εκ του νόµου προβλεπόµενους 
λογαριασµούς  µε λογιστική απεικόνιση 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 εκπεφρασµένα 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 χρηµατοοικονοµικά 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 FYROM 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: 

 
 30 Σεπτεµβρίου 2012 31 ∆εκεµβρίου 2011 

1 ∆ολ ΗΠΑ 47,5644 ∆ηνάρια 47,5346  ∆ηνάρια 

1 ΕΥΡΩ 61.5008 ∆ηνάρια 61.5050  ∆ηνάρια 
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4. Γή̟εδα, κτίρια και µηχανήµατα 

 

 
 Γήπεδα & 

κτίρια  

 
Μηχανήµατα 

& 
εξοπλισµός  

 
Κατασκευές 
υπό εξέλιξη   Σύνολο  

     

1η Ιανουάριου 2012     

Κόστος ή αποτίµηση   5.098.796  16.633.947     191.657    21.924.400  

Συσσωρευµένες αποσβέσεις  (1.570.648) (7.149.325)                -  (8.719.973) 

Αναπόσβεστη αξία  3.528.148   9.484.622     191.657  13.204.427  

Αλλαγές κατά τη διάρκεια της περιόδου     

Μεταφορά αναπόσβεστου ποσού προηγούµενης χρήσης    3.528.148     9.484.622     191.657    13.204.427  

Συναλλαγµατικές διαφορές             240         646             14      900 

Προσθήκες        70.133     606.002      (8.488)     667.647  

Μειώσεις                   -      -         -       - 

Αποσβέσεις χρήσεως       (83.469)    (619.244)                -     (702.713) 

Μεταφορά αναπόσβεστης αξίας  3.515.052   9.472.026     183.183  13.170.261  

Κατά τις 30 Σεπτεµβρίου 2012     

Κόστος ή αποτίµηση    5.169.169   17.240.595      183.183    22.592.947  

Συσσωρευµένες αποσβέσεις   (1.654.117) (7.768.569)                -  (9.422.686) 

Αναπόσβεστη αξία  3.515.052    9.472.026    183.183  13.170.261  

Περίοδος 1η Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2011     

Κατά την 1 Ιανουαρίου 2011     

Κόστος ή αποτίµηση    4.899.878  15.592.293     164.133    20.656.304  

Συσσωρευµένες αποσβέσεις  (1.463.751) (6.374.359)                -  (7.838.110) 

Αναπόσβεστη αξία  3.436.127   9.217.934     164.133  12.818.194  

Αλλαγές κατά τη διάρκεια της περιόδου     

Μεταφορά αναπόσβεστου ποσού προηγούµενης χρήσης   3.436.127     9.217.934     164.133    12.818.194  

Συναλλαγµατικές διαφορές            64         150             3      217 

Προσθήκες        65.651     1.098.743        17.502     1.181.896  

Μειώσεις                   -      (69.208)         (741)       (69.949) 

Αποσβέσεις χρήσεως      (79.943)    (574.683)                -     (654.626) 

Μεταφορά αναπόσβεστης αξίας  3.421.899   9.672.936     180.897  13.275.732  

Κατά την 30 Σεπτεµβρίου 2011     

Κόστος ή αποτίµηση    4.965.593   16.621.978      180.897    21.768.468  

Συσσωρευµένες αποσβέσεις  (1.543.694) (6.949.042)                -  (8.492.736) 

Αναπόσβεστη αξία  3.421.899    9.672.936    180.897  13.275.732  
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5. Άυλα ̟εριουσιακά 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 ∆ιαφορές 20 53 73 

Προσθήκες  106.067    1.350.543 1.456.610 

Αποσβέσεις χρήσεως (61.348) - (61.348) 

Αναπόσβεστη Αξία στο τέλος της περιόδου 324.286 1.419.762 1.744.048 

30-Σεπ-12    

Κόστος ή αποτίµηση 469.476 1.419.762 1.889.238 

Συσσωρευµένη απόσβεση (145.190) - (145.190) 

Αναπόσβεστη αξία 30 Σεπτεµβρίου 2012 324.286 1.419.762 1.744.048 

 

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 ∆ιαφορές (5) 9 4 

Προσθήκες  162.062           6.384 168.446 

Αποσβέσεις χρήσεως (32.515) - (32.515) 

Αναπόσβεστη Αξία στο τέλος της περιόδου 252.719 69.168 321.887 

30-Σεπ-11    

Κόστος ή αποτίµηση 319.556 69.168 388.724 

Συσσωρευµένη απόσβεση (66.837) - (66.837) 

Αναπόσβεστη αξία 30 Σεπτεµβρίου 2011 252.719 69.168 321.887 

 

Κατανοµή αποσβέσεων 
Από τις συνολικές αποσβέσεις της περιόδου 30 Σεπτεµβρίου 2012 ποσού € 764.061, το ποσό 
των € 729.892 επιβάρυνε το κόστος πωληθέντων και το ποσό των € 34.169 επιβάρυνε τα 
έξοδα διοίκησης και διάθεσης (βλ. σηµείωση 16).    
 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

__________________________________________________________________ 

 

13

6. Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ανά κατηγορία 
 
Ο ακόλουθος πίνακας συνοψίζει τις λογιστικές αξίες για τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 
στοιχεία και τις υποχρεώσεις που παρουσιάζονται στην κατάσταση οικονοµικής θέσης. 

 

 
∆άνεια και 
απαιτήσεις 

Περιουσιακά 
στοιχεία στην 
εύλογη αξία 
µέσω των 

αποτελεσµάτων 

∆ιαθέσιµα 
προς 

πώληση Σύνολο 

30-Σεπ-12     

Περιουσιακά στοιχεία     
Άλλα βραχυπρόθεσµα χρηµατοοικονοµικά 
περιουσιακά στοιχεία  - 85 - 85 

Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις 5.597.222 - - 5.597.222 

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 920.048 - - 920.048 

Σύνολο 6.517.270 85 - 6.517.355 

  

Υποχρεώσεις 
στην εύλογη αξία 

µέσω των 
αποτελεσµάτων 

Λοιπές 
χρηµατοοικο

νοµικές 
υποχρεώσεις Σύνολο 

Υποχρεώσεις     

∆ανεισµός  - 8.922.404 8.922.404 
Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις (χωρίς 
νοµικές υποχρεώσεις)  - 3.970.987 3.970.987 

  - 12.893.391 12.893.391 

 

 
∆άνεια και 
απαιτήσεις 

Περιουσιακά 
στοιχεία στην 
εύλογη αξία 
µέσω των 

αποτελεσµάτων 

∆ιαθέσιµα 
προς 

πώληση Σύνολο 

30-Σεπ-11     

Περιουσιακά στοιχεία     
Άλλα βραχυπρόθεσµα χρηµατοοικονοµικά 
περιουσιακά στοιχεία - 109 - 109 

Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις 14.151.493 - - 14.151.493 

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 356.590 - - 356.590 

Σύνολο 14.508.083 109 6.368.863 14.508.192 

  

Υποχρεώσεις 
στην εύλογη αξία 

µέσω των 
αποτελεσµάτων 

Λοιπές 
χρηµατοοικο

νοµικές 
υποχρεώσεις Σύνολο 

Υποχρεώσεις     

∆ανεισµός  - 4.037.104 4.037.104 
Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις (χωρίς 
νοµικές υποχρεώσεις)  - 1.137.938 1.137.938 

  - 5.175.042 5.175.042 
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7. Α̟οθέµατα 
 
 30-Σεπ-2012 31-∆εκ-2011 

   

Πρώτες ύλες          129.365     151.654  

Ανταλλακτικά            353.367       327.138  

Ηµικατεργασµένα προϊόντα        4.323.218        3.657.933  

Τελικά προϊόντα       1.471.250          1.815.979  

Εµπορεύµατα            79.976          80.178  

Άλλα           29.720          6.806  

       6.386.896    6.039.688  

 

8. Εµ̟ορικές α̟αιτήσεις 

 

 
30-Σεπ-12 31-∆εκ-11 

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις    

Απαιτήσεις από πελάτες εισπρακτέες σε επόµενες 
χρήσεις 

              -     -  

               -   -  

Εµπορικά εισπρακτέα    

Τοπικοί Χρεώστες                    500.305        559.978  

Ξένοι Χρεώστες                   9.919.082     7.565.654  

Απαιτήσεις από συνδεδεµένες επιχειρήσεις               2.341.293     4.693.929  

               12.760.680  12.819.561  

Προκαταβολές πληρωµής    

Προπληρωµένος Φ.Π.Α.                  240.703        49.669  

Αναβαλλόµενος φόρος εξόδων                  285.914          15.240 

Προκαταβολές στους προµηθευτές                   84.252          32.530  

               610.869       97.439  

Άλλα τρέχοντα εισπρακτέα   

Άλλα διάφορα εισπρακτέα                    46.638      3.004.582  

                    46.638    3.004.582  

             13.418.187  15.921.582  

Μείον: Προβλέψεις για αποµείωση                   (7.210.096) 
      

(10.172.547) 

Συνολικές απαιτήσεις εισπρακτέες, καθαρές             6.208.091  5.749.035  

 
Tην 24η Μαρτίου 2009 η Εταιρεία υπέγραψε µε την εταιρεία Phalerco Ltd Cyprus 
συµφωνητικό τακτοποίησης της οφειλής της. Σύµφωνα µε τη συµφωνία αυτή, η υποχρέωση 
της Phalerco LTD Cyprus ποσού € 7.115.258 κατέστη πληρωτέα την 31η ∆εκεµβρίου 2011. 
Καµία πληρωµή σε σχέση µε το ανωτέρω ποσό δεν έγινε πριν, κατά την, ή µετά την 
31η ∆εκεµβρίου 2011. Με βάση τα βήµατα που ήδη έγιναν και την µη ανταπόκριση εκ µέρους 
της εταιρείας Phalerco Ltd Cyprus, η ∆ιοίκηση εκτίµησε ότι το ποσό των απαιτήσεων δεν θα 
µπορούσε να ανακτηθεί και από 31 ∆εκεµβρίου 2011 περιέλαβε πρόβλεψη αποµείωσης για 
ολόκληρο το ποσό της  απαίτησης. Η Εταιρεία επιδιώκει κάθε δυνατή νοµική θεραπεία για την 
ανάκτηση της εν λόγω απαίτησης. 
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Την 30 Σεπτεµβρίου 2012 η ενηλικίωση υπολοίπων των εµπορικών απαιτήσεων και 
απαιτήσεων από προµηθευτές αναλύεται ως εξής: 
 

30-Σεπ-2012 
Απαιτήσεις από 

τοπικούς πελάτες 

Απαιτήσεις  από 
πελάτες 

εξωτερικού 

Προκαταβολές 
σε 

προµηθευτές Σύνολο 

Μη καθυστερηµένα υπόλοιπα 6.470 4.742.117 - 4.748.587 

Μέχρι 12 µήνες  132.835 7.442.510 81.729 7.657.074 

Άνω των 12 µηνών   361.000 75.748 2.523 439.271 

  500.305 12.260.375 84.252 12.844.932 

Μείον προβλέψεις:  (77.688) (7.132.408) - (7.210.096) 

 422.617 5.127.967 84.252 5.634.836 

 

31-∆εκ-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 Σεπτεµβρίου 2012 η πιστωτική ποιότητα των εµπορικών απαιτήσεων και απαιτήσεων 
από προµηθευτές αναλύεται ως εξής: 
 

30-Σεπ-2012 
Μη καθυστερηµένο 
Μη αποµειωµένο 

Σε καθυστέρηση 
Μη αποµειωµένο Αποµειωµένο Σύνολο 

Κόστος  4.748.587 886.249 7.210.096 12.844.932 

Μείον προβλέψεις:  - - (7.210.096) (7.210.096) 

  4.748.587 886.249 - 5.634.836 

 

31-∆εκ-2011 
Μη καθυστερηµένο 
Μη αποµειωµένο 

Σε καθυστέρηση 
Μη αποµειωµένο Αποµειωµένο Σύνολο 

Κόστος  4.905.461 736.539 7.210.091 12.852.091 

Μείον προβλέψεις:  - - (7.210.091) (7.210.091) 

  4.905.461 736.539 - 5.642.000 

 
Ο παρακάτω πίνακας περιλαµβάνει τη µεταβολή των προβλέψεων στην περίοδο 30 
Σεπτεµβρίου 2012 και την 31 ∆εκεµβρίου 2011: 

 

 30-Σεπ-12 31-∆εκ-11 

Την 1η Ιανουαρίου  7.210.091 83.299 

∆ιαγραφή προηγούµενων απαιτήσεων           -   (5.647) 

Προβλέψεις για αποµείωση - 7.132.439 

Συναλλαγµατική διαφορά 5  - 

  7.210.096 7.210.091 
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9. Άλλα βραχυ̟ρόθεσµα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 
 

 30-Σεπ-12 31-∆εκ-11 

Υπόλοιπο, 01 Ιανουαρίου  94 321 

Αγορές κρατικών οµολόγων - 96.765 

Πωλήσεις κρατικών οµολόγων - (45.802) 

∆ιακανονισµός υποχρεώσεων          -        (49.749)  

Κρατικά οµόλογα που λήγουν (9) - 

Ζηµία από πώληση κρατικών οµολόγων -         (1.439)  

Πωλήσεις           - -  

Συναλλαγµατικές διαφορές                -  (2)  

Υπόλοιπο, 30 Σεπτεµβρίου 2012 (31 ∆εκεµβρίου 2011)                  85              94 

 

10.Χρηµατικά διαθέσιµα 

 

 30-Σεπ-2012 31-∆εκ-2011 

   

Τραπεζικοί λογαριασµοί         918.331    715.977  

Μετρητά στο ταµείο              1.717            1.290  

       920.048  717.267  

 

11.Καθαρή θέση 

 

Εκδοθείσες Μετοχές   
 

 Ποσά εκφρασµένα σε €  

 
 Αριθµός 
µετοχών  

 Κοινές 
µετοχές  

Υπέρ το 
άρτιο 

διαφορά της 
µετοχής  Σύνολο  

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

     

31 ∆εκεµβρίου 2011  4.686.858   4.686.858      4.158.313      8.845.171  

30 Σεπτεµβρίου 2012 4.686.858  4.686.858    4.158.313    8.845.171  

 

Η δοµή του µετοχικού κεφαλαίου στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 και 31 ∆εκεµβρίου 2011 είναι η ακόλουθη (ποσά 
σε Ευρώ): 
   

  Αριθµός   Ποσό   %  

    

Stone Works Holding Cooperatief U.A Nederland’s          4.143.357     4.143.357              88,4  

Τράπεζα Πειραιώς          468.700        468.700              10,0  

Λοιπά - µειοψηφία             74.801          74.801                1,6  

       4.686.858    4.686.858            100,0  

 

Μερίσµατα 
Σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 02-253/3, απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, στις 5 
Μαρτίου 2012, εγκρίθηκε η διανοµή µερισµάτων ύψους € 3.983.829 (2011: € 6.509.493) 
από µέρος των αποτελεσµάτων εις νέο προηγούµενων ετών 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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12.∆άνεια 

 

 
30-Σεπ-2012 31-∆εκ-2011 

Μακροπρόθεσµα δάνεια από τις τράπεζες     
Komercijalna Banka ad, Skopje (Aρχικό κεφάλαιο 
Eur.18,920,000; Επιτόκιο 6 µηνών Libor+4,5%)               6.895.624        3.532.029  
Komercijalna Banka ad, Skopje (αρχικό κεφάλαιο  mkd 
123,280,000; Επιτόκιο 7,5%) 2.004.527 - 

Υποχρεώσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις                  14.399           -  

               8.914.550       3.532.029  
Μείον: Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόµενη 
χρήση              (3.041.078)     (1.782.002) 

               5.873.472       1.750.027  

Βραχυπρόθεσµα δάνεια από τις τράπεζες     
Komercijalna Banka ad, Skopje (Aρχικό κεφάλαιο Eur.200.000; 
Επιτόκιο 6 µηνών Libor 4,5%)                 -          83.333  

Komercijalna Banka ad, Skopje, Visa credit card -              4.012 

Υποχρεώσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις                        7.854  -  

                    7.854          87.345  

Πλέον: Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόµενη 
χρήση                3.041.078       1.782.002  

               3.048.932      1.869.347  

Τα δάνεια από τα τοπικά πιστωτικά ιδρύµατα εξασφαλίζονται από υποθήκη επί µέρους των παγίων της 
Εταιρείας (βλέπε σηµείωση 24). 

Το πρόγραµµα εξόφλησης των µακροπρόθεσµων δανείων είναι το ακόλουθο: 

 30-Σεπ-2012 31-∆εκ-2011 

Αποπληρωµή µέσα σε 12 µήνες 3.041.078 1.782.002 

Αποπληρωµή µέσα σε 1- 2 χρόνια               2.068.729       1.434.238  

Αποπληρωµή µέσα σε 2 – 5 χρόνια               3.790.344        315.789  

               8.900.151       3.532.029  

Οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις σχετίζονται µε τη µίσθωση φορτηγού 
αυτοκινήτου. Το πρόγραµµα εξόφλησης των υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις είναι το 
ακόλουθο: 

 30-Σεπ-2012 31-∆εκ-2011 

Αποπληρωµή µέσα σε 12 µήνες 14.399 - 

Αποπληρωµή µέσα σε 1- 5 χρόνια              7.854       -  

Αποπληρωµή πάνω από 5 χρόνια               -        -  

               22.253       -  
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13.Εµ̟ορικές και λοι̟ές υ̟οχρεώσεις 
 

 30-Σεπ-2012 31-∆εκ-2011 

Εµπορικοί πιστωτές    

Τοπικοί προµηθευτές                 1.028.601        360.899  

Ξένοι προµηθευτές                 2.474.684     2.764.531  

Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένες επιχειρήσεις                   206.455            33.000  

               3.709.740    3.158.430  

Άλλα βραχυχρόνια στοιχεία του παθητικού    

∆εδουλευµένα έξοδα               98.999             18.096 

Πληρωτέα µερίσµατα                       1.997          1.371  

Υποχρεώσεις προς τους υπαλλήλους και ∆ιοίκηση                  235.057        237.130  

Πληρωτέοι τόκοι                     23.673          12.434  

Προκαταβολές πελατών                     44.415          8.674  

Λοιπές υποχρεώσεις                     520          10.378  

                404.661       288.083  

                4.114.401    3.446.513  

 
14.Υ̟οχρεώσεις α̟ό φόρους 
 

 30-Σεπ-2012 31-∆εκ-2011 

   

Φόρος εισοδήµατος φυσικών προσώπων          2.976                2.879  

Φόρος επί των κερδών                      -               783.706  

Φόρος επί των µερισµάτων               931                 12.284  

Τέλη παραχώρησης λατοµείων                 82.833                 56.903  

          86.740               855.772  

 

15.Πωλήσεις 
 

 
Περίοδος 9 µηνών που έληξε στις 30 

Σεπτεµβρίου 

 2012 2011 

Τοπική αγορά                  541.605            585.963 

Ξένες αγορές   
- Ελλάδα                         5.332.266            126.150  

- Κύπρος              2.726.807         8.885.664  

- ∆ηµοκρατίες πρώην Γιουγκοσλαβίας 449.063 414.620 

- Άλλες αγορές                   1.092.895         524.765  

Σύνολα πωλήσεων από ξένες αγορές             9.601.031         9.951.199  

Συνολικές πωλήσεις               10.142.636     10.537.162  

 
16.Κόστος Πωληθέντων 
 

 
 Περίοδος 9 µηνών που 

έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου  

 2012 2011 

Απογραφή έναρξης 01 Ιανουαρίου        5.473.912      3.509.518  

Πλέον: Συνολική παραγωγή περιόδου λήξης 30 Σεπτεµβρίου        5.874.895      5.221.739  

Μείον: Απογραφή λήξεως 30 Σεπτεµβρίου     (5.794.468)  (5.215.927) 

       5.554.339     3.515.330  
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17. Έξοδα ∆ιοίκησης και ∆ιάθεσης 

 

  Περίοδος 9 µηνών που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου  

 2012 2011 

 
Έξοδα 

διοίκησης 
Έξοδα 

διάθεσης 
Έξοδα 

διοίκησης 
Έξοδα 

διάθεσης 

Προµήθεια αντιπροσώπων - 1.187.906 - - 

Ζηµιά από πώληση κρατικών οµολόγων                 -         -                 -         1.440  

Ζηµιά από διαγρ. επισφαλών απαιτ. πελατείας                   -         166                   -         8  

Μισθοί       358.205          73.980       348.707        47.005  

Αποσβέσεις       33.793           376       34.816           375  

Φόροι-Τέλη         50.354     903         18.973     -  

Αναλώσιµα και προµήθειες          24.433        15.934         18.066        18.837  

Υπηρεσίες         80.154        59.774         69.404      149.382  

Έξοδα µάρκετινγκ και προώθησης          29.098         91.276         38.937        12.379  

Εκπτώσεις πελατών                  -     100.210                  -     80.010  

Αµοιβές συµβούλων        421.794                  -       362.216                -  

∆ιάφορα έξοδα 379.633            8.654       249.564        76.706  

  1.377.464   1.539.179  1.140.683   386.142  

 
Όπως παρουσιάζεται στην σηµείωση 8 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. 

 

18.∆α̟άνες ̟ροσω̟ικού 
 

 
 Περίοδος 9 µηνών που 

έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου  

 2012 2011 

Καθαροί µισθοί         1.516.700   1.626.486  

Προσωπικός φόρος και υποχρεωτικές συνεισφορές            705.114      714.089  

Άλλες παροχές             235.133      171.213  

      2.456.947  2.511.788  

 
19.Λοι̟ά έσοδα 
 

 
 Περίοδος 9 µηνών που 

έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου  

 2012 2011 

Έσοδα από αναπροσαρµογή αξίας αποθεµάτων            520.650           -  
Έσοδα από διαγραφές πληρωτέων πιστωτών και πλεονάσµατα 
απογραφής αποθεµάτων 18         2.298  

Έσοδα από µισθώσεις   -            -  

Πώληση πρώτων υλών  -            385  

Έσοδα από πώληση παγίων   -       27.857  

Έσοδα από χρηµατοοικονοµικά στοιχεία προς πώληση 1            266  

Αλλά έσοδα 7.137       19.532  

          527.806       50.338  
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Το ποσό των € 520.650 αφορά στην αναστροφή των προηγουµένως αναγνωρισθεισών 
προβλέψεων για αποµειώσεις αποθεµάτων, τα οποία πωλήθηκαν κατά τη διάρκεια της 
εννιάµηνης περιόδου που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012. 
 

20. Χρηµατοοικονοµικό α̟οτέλεσµα 
 

 
 Περίοδος 9 µηνών που 

έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου  

 2012 2011 

Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα    

Έσοδα από τόκους            33.639      168.621  

Κέρδη συναλλάγµατος και συναλλαγµατικές διαφορές            80.040        70.616  

          113.679     239.237  

∆απάνες    

Τόκοι (δαπάνη)        (332.785)   (257.317) 

Τράπεζα (δαπάνες)          (84.135)     (44.947) 

Ζηµιές συναλλάγµατος και συναλλαγµατικές διαφορές         (93.614)     (77.214) 

      (510.534) (379.478) 

Χρηµατοοικονοµικό αποτέλεσµα       (396.855) (140.241) 

 

21. ∆α̟άνη φόρου εισοδήµατος 

 

 
 Περίοδος 9 µηνών που 

έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου  

 2012 2011 

   

Φορολογική δαπάνη χρήσης            651.787      188.036  

Αναβαλλόµενη φορολογική δαπάνη / (όφελος)                     -                 -  

          651.787     188.036  

 

Παρακάτω εµφανίζεται η συµφωνία της συνολικής δαπάνης του φόρου εισοδήµατος στα 
κέρδη περιόδου, σύµφωνα µε την κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως για την κλειόµενη 
περίοδο 30 Σεπτεµβρίου 2012. 
 

 

 Περίοδος 9 µηνών που 
έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου  

 2012 2011 

   

Κέρδος πριν από το φόρο   1.802.605    5.405.104  

Ποσοστό Φόρου 10%                     -                   -  

Προσαρµογές για:    

Μη – εκπιπτόµενες δαπάνες          651.787         188.036  

Μη - φορολογήσιµο εισόδηµα                   -                   -  

Προκαταβληθέντες φόροι                   -                   -  

Φορολογική δαπάνη       651.787        188.036  
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22. 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. 
 

 
1/1-

30/9/2012 
1/1-

30/9/2011 
1/7-

30/9/2012 
1/7-

30/9/2011 
Κέρδος αποδοτέο στους µετόχους της 
Εταιρείας  

         
1.150.818     5.217.068  

                  
1.378.843  

                 
1.863.720  

Μέσος σταθµικός αριθµός κοινών µετοχών          4.686.858     4.686.858     4.686.858     4.686.858  

Βασικά και προσαρµοσµένα κέρδη 
ανά µετοχή (ευρώ ανά µετοχή) 

               
0,2455         1,1131  

                       
0,2942  

           
0,3976  

 
 

23.Συναλλαγές συνδεοµένων ε̟ιχειρήσεων 

 

 
 

Μετρητά   Απαιτήσεις  
 

Υποχρεώσεις   Έσοδα   Αγορές  

30-Σεπ-12      
Stone Works Holding Cooperatief U.A 
Netherlands 

                        
-  

                         
-  

                
200.000  

                                 
-  200.007  

Castleblock Limited Nicosia Cyprus          -    2.341.293                  -    2.726.807     27.266  

NBGI Private Equity London           -                  -            6.455                   -      10.670  
Ethemba Capital No.8 NV Curacao 
Netherlands Antilles 

                        
-  

                         
-  

                             
-  

                                 
-  

                       
-  

Stopanska Banka AD Skopje 3.343 - - - - 

Αµοιβές ∆ιαχείρισης   -                  -                  -                   -     185.196  

    3.343   2.341.293      206.455 2.726.807    423.139  

 

 
 

Μετρητά   Απαιτήσεις  
 

Υποχρεώσεις   Έσοδα   Αγορές  

30-Σεπ-11      
Stone Works Holding Cooperatief U.A 
Netherlands 

                        
-  

                         
-  

                
200.000  

                                 
-  400.374  

Castleblock Limited Nicosia Cyprus          -    5.288.680                  -    8.885.664     88.903  

NBGI Private Equity London           -                  -                  -                   -      -  
Ethemba Capital No.8 NV Curacao 
Netherlands Antilles 

                        
-  

                         
-  

                             
-  

                 
-  

                       
-  

Stopanska Banka AD Skopje 650 - - - - 

Αµοιβές ∆ιαχείρισης   -                  -                  -                   -     272.657  

    650   5.288.680      200.000 8.885.664    761.934  

 

24.Ενδεχόµενα στοιχεία του Παθητικού 
 

Υποθήκες 

Οι υποθήκες κατά την 30 Σεπτεµβρίου 2012 είναι οι ακόλουθες:  

 

 
Περίοδος 9 µηνών που 

έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 

 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 
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Εγγυήσεις 

Την 30 Σεπτεµβρίου 2012 η Εταιρεία έχει εκδώσει από τη Komercijalana Banka AD Skopje 
εγγυητική επιστολή καλής πληρωµής € 148.780 (2011: Ευρώ 184.036).  
 
Οι δικαιούχοι των εγγυητικών επιστολών είναι προµηθευτές της Εταιρείας. Οι εγγυητικές 
επιστολές χρησιµεύουν ως ασφάλεια ότι η Εταιρεία θα εξοφλήσει έγκαιρα τις υποχρεώσεις της 
προς τους δικαιούχους 
 
Επίδικες υποθέσεις 

Την 30 Σεπτεµβρίου 2012 υπάρχουν λοιπές επίδικες δικαστικές διαφορές εκτιµώµενου ύψους 
€ 79.231 (30 Σεπτεµβρίου 2011: € 71.698; 31 ∆εκεµβρίου 2011: € 66.655). Σύµφωνα µε 
τους νοµικούς συµβούλους της Εταιρείας δεν αναµένεται να υπάρξει καµία υποχρέωση από 
αυτές που να έχει σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της 
Εταιρείας. 

 
Φορολογικοί έλεγχοι 

 
• Η Εταιρεία έχει υποβληθεί στους κάτωθι ελέγχους από τις φορολογικές αρχές µέχρι 

την 30η Σεπτεµβρίου 2012 για: 
- Φ.Π.Α. µέχρι την 30η Ιουνίου 2009 
- Φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων και νοµικών προσώπων για την 

περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2007 µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2008 
- Τέλη από συµβάσεις παραχώρησης µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2011. 
Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας, για Φ.Π.Α. (από 1 Ιουλίου 
2009-30 Σεπτεµβρίου 2012) και για φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων και 
νοµικών προσώπων (των ετών 2006, 2009, 2010, 2011 και για την περίοδο από 1 
Ιανουαρίου µέχρι 30 Σεπτεµβρίου 2012) υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής 
πρόσθετων φόρων και προστίµων κατά το χρόνο που θα εξετασθεί και θα 
οριστικοποιηθεί. 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 ταµειακές 
ροές της Εταιρείας. 

 

25. ∆εσµεύσεις 
 
Υποχρεώσεις λειτουργικής µίσθωσης 
 
Την 30 Σεπτεµβρίου 2012 οι υποχρεώσεις µακροχρόνιας µίσθωσης συνδέονται µε µίσθωση 

οχηµάτων. Ο πίνακας του προγράµµατος αποπληρωµής της µακροχρόνιας µίσθωσης έχει ως 

εξής: 
  

 30-Σεπ-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 22.223 45.773 

Αποπληρωµή σε πάνω από 5 χρόνια - - 

  53.623 77.173 
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26. Συµφωνίες ̟αραχώρησης  
 
Κατά την διάρκεια του 2000 και του 2001, η Εταιρεία και το Υπουργείο Οικονοµικών της 

ΠΓ∆Μ έχουν υπογράψει διάφορες συµφωνίες παραχώρησης µε σκοπό την έρευνα και την 

εκµετάλλευση των τοπικών πόρων µαρµάρου. 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 χρήσης για την εκµετάλλευση της περιοχής που παραχωρήθηκε 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% επί 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 θραυστήρα στα 0,325 ευρώ/τ. 

 

27. Οικονοµικές ̟ληροφορίες κατά τοµέα 
 

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

Σεπτεµβρίου 2012 και 2011 και 31 ∆εκεµβρίου 2011, έχουν ως εξής: 

 

 Λατοµεία Εργοστάσια Σύνολο 

30η Σεπτεµβρίου 2012    

Πωλήσεις 6.832.759 3.309.877 10.142.636 

Κέρδη από λειτουργικές δραστηριότητες 2.316.636 (117.176) 2.199.460 

Καθαρό οικονοµικό αποτέλεσµα   (396.855) 

Κέρδη προ φόρων   1.802.605 

Φόρος εισοδήµατος   (651.787) 

Κέρδη χρήσης   1.150.818 

Λοιπά έσοδα   1.330 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα   1.152.148 

 

 Λατοµεία Εργοστάσια Σύνολο 

30η Σεπτεµβρίου 2011    

Πωλήσεις 9.097.999 1.439.163 10.537.162 

Κέρδη από λειτουργικές δραστηριότητες 5.121.508 423.837 5.545.345 

Καθαρό οικονοµικό αποτέλεσµα   (140.241) 

Κέρδη προ φόρων   5.405.104 

Φόρος εισοδήµατος   (188.036) 

Κέρδη περιόδου   5.217.068 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα   5.217.068 
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 Λατοµεία Εργοστάσια Σύνολο 

31η ∆εκεµβρίου 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 Σεπτεµβρίου 2012    

Σύνολο ενεργητικού 17.238.356 11.191.073 28.429.429 

Υποχρεώσεις 9.564.665 3.558.880 13.123.545 

Κεφαλαιουχικές δαπάνες 2.011.037 113.220 2.124.257 

30η Σεπτεµβρίου 2011    

Σύνολο ενεργητικού 23.243.170 11.063.555 34.306.725 

Υποχρεώσεις 5.236.715 189.760 5.426.475 

Κεφαλαιουχικές δαπάνες 1.272.467 77.128 1.349.595 

31η ∆εκεµβρίου 2011    

Σύνολο ενεργητικού 15.781.926 10.277.298 26.059.224 

Υποχρεώσεις 7.222.866 698.793 7.921.659 

Κεφαλαιουχικές δαπάνες 1.369.547 203.629 1.573.176 

 
Οι πωλήσεις ανά γεωγραφικές περιοχές είναι οι εξής: 

  30-09-2012 30-09-2011 

ΠΓ∆Μ- ∆ηµοκρατίες πρώην Γιουγκοσλαβίας  541.605 585.963 

Ελλάδα  5.332.266 126.150 

Κύπρος  2.726.807 8.885.664 

∆ηµοκρατίες πρώην Γιουγκοσλαβίας  449.063 414.620 

Λοιπά  1.092.895 524.765 

  10.142.636 10.537.162 

 

 

28. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού 
 
Μετά την 30η Σεπτεµβρίου 2012 – ηµεροµηνία αναφοράς - µέχρι την έγκριση των παρουσών 

ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων, δεν υπάρχουν διορθωτικά γεγονότα που  

απεικονίζονται στις παρούσες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις ή γεγονότα που είναι 

ουσιωδώς σηµαντικά για γνωστοποίηση στις παρούσες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις.  
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