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A. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
Προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΔΙΕΘΝΗΣ F.H.L. ANΩNYMH 
BIOMHXANIKH KAI ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Αξιότιμοι κ.κ. μέτοχοι, 

 
Η παρούσα Έκθεση αναφέρεται στην εταιρική χρήση 2018 (01.01.2018-31.12.2018) συντάχθηκε 

και είναι πλήρως εναρμονισμένη με τις διατάξεις του  Ν.2190/1920 και του καταστατικού της 

Εταιρίας. 
 

1. Γενικές πληροφορίες 

 

Η εταιρία ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΔΙΕΘΝΗΣ F.H.L. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
εφεξής «η Εταιρία» έχει την έδρα της στην Ελλάδα στη Βιομηχανική περιοχή της Δράμας. Σκοπός 

της Εταιρίας είναι η εξόρυξη, κατεργασία και εμπορία μαρμάρου και έχει δικαιώματα εξόρυξης 

λατομείου στη Θάσο μέχρι την 14η Αυγούστου 2029. Η μετοχική σύνθεση της Εταιρίας στις 
31.12.2018 είναι CPC MARBLE & GRANITE (CYPRUS) LIMITED (70%) και F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 

ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ A.E. (30%). 

 
2. Βασικά Οικονομικά Μεγέθη 

 

Η Εταιρία την 31.12.2018 έχει Ζημία ύψους Ευρώ 631.124,92 (2017:Κέρδη Ευρώ 81.435,10), 
πωλήσεις ύψους Ευρώ 843.118,94 (2017: Ευρώ 1.624.589,17) και καθαρή περιουσία Ευρώ 

(218.272,76) (2017: Ευρώ 412.852,16). 

 

3. Κίνδυνοι και Αβεβαιότητες 
 

Χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι 

 
Η Εταιρία είναι εκτεθειμένη σε διάφορους κινδύνους, όπως χρηματοοικονομικούς, σε κίνδυνο 

ρευστότητας, σε πιστωτικό κίνδυνο και σε κινδύνους της αγοράς. Τα χρηματοοικονομικά μέσα της 

Εταιρίας αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε τράπεζες, εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις και 
υποχρεώσεις και δάνεια από τους μετόχους. 

 

Κίνδυνος Αγοράς 
 

Εξάρτηση από προμηθευτές και αποθέματα 

Η Εταιρία έχει δικαιώματα εξόρυξης στο λατομείο της Θάσου και έχει μικρή εξάρτηση από 

συγκεκριμένους προμηθευτές, στον βαθμό που η εξαχθείσα ποσότητα μαρμάρου δεν επαρκεί να 
καλύψει την ζήτηση.  

 

Εξάρτιση από πελάτες 
Η Εταιρία έχει εξάρτηση από πελάτες λόγω του γεγονότος ότι στο 2018 το μεγαλύτερο μέρος των 

πωλήσεων της (56%) πραγματοποιούνται προς τρείς πελάτες. Η διοίκηση της Εταιρίας λαμβάνει 

μέριμνα ούτως ώστε η συνεργασία με τους υφιστάμενους πελάτες να συνεχίζεται κανονικά και 
προβαίνει σε ενέργειες για τη διεύρυνση του πελατολογίου της. 

 

Συναλλαγματικός κίνδυνος 
 

Η Εταιρία δεν έχει σημαντικές συναλλαγές σε ξένο νόμισμα.  

 
Κίνδυνος επιτοκίου 

 

Για την Εταιρία δεν ελλοχεύει σημαντικός κίνδυνος από τις διακυμάνσεις επιτοκίου, καθώς έχει λάβει 

δάνεια από τους μετόχους της τα οποία δεν φέρουν τόκο.  
 

Κίνδυνος ρευστότητας 

 
Η Εταιρία επιβλέπει και διαχειρίζεται καθημερινά το κεφάλαιο κίνησης της ώστε να ελαχιστοποιείται ο 

κίνδυνος ρευστότητας.  

 
 

 



ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΔΙΕΘΝΗΣ F.H.L. ANΩNYMH 

BIOMHXANIKH KAI ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

5 

 

 

Μακροοικονομικοί Κίνδυνοι 
 

Οι κύριοι μακροοικονομικοί κίνδυνοι που αντιμετωπίζει η Εταιρία είναι ο πληθωρισμός και η 

διακύμανση στην τιμή των καυσίμων. Εάν η τιμές των Α’ και Β’ υλών, των μεταφορικών και του 
εργοδοτικού κόστους αυξηθούν με μεγαλύτερο ρυθμό από τον ρυθμό πληθωρισμού, αυτό θα είχε 

σημαντικές επιπτώσεις στα αποτελέσματα της Εταιρίας.  

 

4. Χρηματοοικονομικοί Δείκτες 
 

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες έχουν ως εξής: 

 
  2018 2017 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό  732.613,91     

73,45% 

1.198.954,66 
70,93% 

Σύνολο Παγίων   997.391,22 1.690.317,15 

      

Ιδία κεφάλαια  (218.272,76) 
(17,96)% 

412.852,16 
32,32% 

Συνολικές υποχρεώσεις  1.215.663,98 1.277.464,99 
      

Κυκλοφορούν Ενεργητικό  732.613,91 
74,21% 

1.198.954,66 
112,40% 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  987.162,62 1.066.698,09 

      

Μικτό Κέρδος  (82.865,98) 
(9,83)% 

132.990,71 
8,19% 

Πωλήσεις  843.118,94 1.624.589,17 

      
Κέρδος (ζημίες) προ φόρων  (466.371,13) 

213,66% 
(154.371,44) 

(37,39)% 
Ιδία κεφάλαια  (218.272,76) 412.852,16 

      

Μ.Ο. αποθεμάτων Χ 360  346.377,62*360 (135) 

ημέρες 

626.119,39*360 
151 ημέρες 

Κόστος Πωληθέντων  (925.984,92) 1.491.598,46 

 
5. Έρευνα και ανάπτυξη 

 

Η Εταιρία δεν έχει σχετικές δραστηριότητες. 
 

6. Ίδιες μετοχές 

 

Την 31 Δεκεμβρίου 2018 η Εταιρία δεν έχει στην κατοχή ίδιες μετοχές.  
 

7. Υποκαταστήματα της Εταιρίας 

 
Η έδρα καθώς και οι εγκαταστάσεις της Εταιρίας βρίσκονται στην ΒΙ.ΠΕ. Δράμας. Η Εταιρία δεν 

διατηρεί υποκαταστήματα. 

 
8. Θυγατρικές 

 

Η Εταιρία δεν έχει θυγατρικές. 
 

9. Προσωπικό 

 
Από τους σημαντικότερους τομείς που η Εταιρίας έχει επιλέξει να επενδύσει είναι το προσωπικό της. 

Το προσωπικό της έχει μεγάλη εμπειρία στον χώρο του μαρμάρου και συμβάλει στην ομαλή 

λειτουργία και ανάπτυξη της Εταιρίας. Το προσωπικό της Εταιρίας στις 31.12.2018 ανερχόταν σε 13 

εργαζομένους. 
 

Η προώθηση των ίσων ευκαιριών και η προστασία της διαφορετικότητας αποτελούν βασικές αρχές 

της Εταιρίας. Η Διοίκηση της Εταιρίας δεν κάνει διακρίσεις στη πρόσληψη/επιλογή, στις αποδοχές, 
στην εκπαίδευση, στην ανάθεση εργασιακών καθηκόντων ή σε οποιεσδήποτε λοιπές εργασιακές 

δραστηριότητες. Οι παράγοντες που αποκλειστικά λαμβάνονται υπόψη είναι η εμπειρία, η 

προσωπικότητα, η θεωρητική κατάρτιση, τα προσόντα, η αποδοτικότητα και οι ικανότητες του 
ατόμου. Η Εταιρία παροτρύνει και συνιστά σε όλους τους εργαζόμενους αυτής να σέβονται τη 

διαφορετικότητα κάθε υπαλλήλου ή προμηθευτή ή πελάτη της Εταιρίας και να μην αποδέχονται 

οποιαδήποτε συμπεριφορά που ενδέχεται να δημιουργεί διακρίσεις οποιασδήποτε μορφής. 
 

 

 





ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΔΙΕΘΝΗΣ F.H.L. ANΩNYMH 

BIOMHXANIKH KAI ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

7 

 

 

 
Β. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 01.01.2018 – 
31.12.2018 

 

Ποσά σε Ευρώ 
 

Σημείωση 
01.01.2018- 
31.12.2018 

01.01.2017- 
31.12.2017 

 

 
  

 

    Πωλήσεις  4 843.118,94 1.624.589,17 

Κόστος Πωληθέντων 5 (925.984,92) (1.491.598,46) 

Μικτό Κέρδος 
 

(82.865,98) 132.990,71 
Έξοδα Διάθεσης 7 (69.283,57) (90.748,38) 

Έξοδα Διοίκησης 6 (312.429,50) (386.510,51) 

Λειτουργικές Ζημίες 

 

(464.579,05) (344.268,18) 

Διάφορα έξοδα 8 (17.770,26) (61.734,93) 

Διάφορα έσοδα 9 17.681,28 259.066,82 
Χρηματοοικονομικά έσοδα 

 

42,78 99,07 

Χρηματοοικονομικά έξοδα 10 (1.745,88) (7.534,22) 

Ζημίες προ φόρων 

 

(466.371,13) (154.371,44) 

Φόρος 13 (164.753,79) 235.806,54 

Κέρδη/(Ζημία) έτους 

 

(631.124,92) 81.435,10 

  

  

 

Συνολικά Κέρδη/(Ζημία) αποδιδόμενη 
στους: 

 

  

Μετόχους της Εταιρίας 
 

(631.124,92) 81.435,10 

    
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 έως 27 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών 

καταστάσεων. 
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Γ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 

 
Ποσά σε Ευρώ Σημείωση 31.12.18 31.12.17 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
       Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού 

   Ιδιοχρησιμοποιούμενα πάγια 11 257.632,32 353.732,79 

Ασώματα πάγια 12 4.780,00 11.626,60 
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις  2.364,99 2.364,99 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 13 0,00 123.638,11 

Σύνολο Μη κυκλοφορούντος Ενεργητικού 

 

264.777,31 491.362,49 

  

  

Κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού 

 

  

Αποθέματα 14 225.607,15 467.148,09 
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 15 344.997,37 322.577,23 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 16 162.009,39 409.229,34 

Σύνολο Κυκλοφορούντων Στοιχείων 

Ενεργητικού 

 

732.613,91 1.198.954,66 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

 

997.391,22 1.690.317,15 

  

 

 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 

 

 
  

 
 Ιδία Κεφάλαια 

 

 

 Μετοχικό κεφάλαιο και διαφορά από την έκδοση 

μετοχών υπέρ το άρτιο 17 3.420.000,00 3.420.000,00 

Αποτελέσματα εις νέο 

 

(3.638.272,76) (3.007.147,84) 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 

 

(218.272,76) 412.852,16 

  

  

Μη Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

 

  

Υποχρεώσεις παροχών λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία 18 31.675,78 32.938,14 

Προβλέψεις  20.000,00 20.000,00 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 19 135.709,90 157.828,76 
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 13 41.115,68 0,00 

Σύνολο μη βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 
 

228.501,36 210.766,90 

  
 

 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

 

 

 Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 20 189.084,52 105.393,08 

Προκαταβολές πελατών 15 71.597,52 56.357,80 

Εργοδοτικές εισφορές και άλλοι φόροι πληρωτέοι 21 95.489,20 289.196,56 
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 22 630.991,38 615.750,65 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 

 

987.162,62 1.066.698,09 

Σύνολο υποχρεώσεων 
 

1.215.663,98 1.277.464,99 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

 

997.391,22 1.690.317,15 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 έως 27 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων. 
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Δ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31.12.2018 

 

Ποσά σε Ευρώ 
Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Διαφορά από 

την έκδοση 

μετοχών υπέρ 
το άρτιο 

Αποτελέσματα 
εις νέον Σύνολο 

     Υπόλοιπο την 1η 
Ιανουαρίου 2017 144.000,00 3.276.000,00 (3.088.582,94) 331.417,06 

Ζημίες μετά φόρων 0,00 0,00 81.435,10 81.435,10 

Υπόλοιπο την 31η 

Δεκεμβρίου 2017 144.000,00 3.276.000,00 (3.007.147,84) 412.852,16 

          

Υπόλοιπο την 1η 
Ιανουαρίου 2018 144.000,00 3.276.000,00 (3.007.147,84) 412.852,16 

Ζημίες μετά φόρων 0,00 0,00 (631.124,92) (631.124,92) 

Υπόλοιπο την 31η 

Δεκεμβρίου 2018 144.000,00 3.276.000,00 (3.638.272,76) (218.272,76) 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 έως 27 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των χρηματοοικονομικών  
καταστάσεων. 
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Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2018 

 

Ποσά σε Ευρώ Σημείωση 

01.01.2018- 

31.12.2018 

01.01.2017- 

31.12.2017 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες  

  Ζημίες προ φόρων  (466.371,13) (154.371,44) 

Προσαρμογές για:    

Χρηματοοικονομικά έξοδα  1.745,88 6.911,22 
Αποσβέσεις 11,12 102.947,05 227.315,16 

Διαγραφή παγίων  0,00 (234.654,51) 

Προβλέψεις  44.616,39 (504.415,30) 

 

   

Μεταβολές Κεφαλαίου Κίνησης    

Μείωση εμπορικών, λοιπών απαιτήσεων και 
προκαταβολών από πελάτες 

 
(22.420,14) 95.854,98 

(Αύξηση) / Μείωση αποθεμάτων  199.124,73 821.451,32 

Αύξηση εμπορικών και λοιπών βραχυπρόθεσμών 
και μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 

 
(105.116,69) (1.802.544,91) 

Μείον:     

Καταβεβλημένοι τόκοι  (1.745,88) (6.288,22) 

Καταβεβλημένοι φόροι 13 0,00 (29.086,38) 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές 

δραστηριότητες 

 

(247.219,97) (1.579.828,08) 

 

 

 

 

Ταμειακές ροές από επενδυτικές 
δραστηριότητες 

 

 

 

Πληρωμές για αγορά ενσώματων και άυλων 

παγίων περιουσιακών στοιχείων 

 

0,00 (50.093,03) 
Εισπράξεις από πώληση παγίων   0,00 2.180.233,93 

Σύνολο εκροών από επενδυτικές 

δραστηριότητες 

 

0,00 2.130.140,90 

 

 

 

 

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες 

 

 
 

Πληρωμές χρηματοδοτικών μισθώσεων  0,00 (359.386,50) 

Σύνολο εκροών από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες 

 
0,00 (359.386,50) 

    
Καθαρή μείωση στα ταμειακά διαθέσιμα και 

ισοδύναμα περιόδου 

 

(247.219,97) 190.926,32 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης 

περιόδου 

 

409.229,34 218.303,02 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης 

περιόδου 

 

162.009,39 409.229,34 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 έως 27 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων. 
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Ζ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

1. Γενικές Πληροφορίες 
 

Η εταιρία «ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΔΙΕΘΝΗΣ F.H.L. ANΩNYMH BIOMHXANIKH KAI ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» εφεξής «Η Εταιρία» εδρεύει στην Ελλάδα, στη βιομηχανική περιοχή της Δράμας. Κύρια 
δραστηριότητα της Εταιρίας είναι η εξόρυξη, κατεργασία και εμπορία μαρμάρων. Η Εταιρία κατέχει 

δικαιώματα εξόρυξης μαρμάρων στην Θάσο έως την 14η Αυγούστου 2029. 

 

Η Εταιρία ιδρύθηκε την 9η Ιανουαρίου 2009 με μετοχικό κεφάλαιο Ευρώ 60.000.00 από την F.H.L. 
Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ A.E.. Στις 20 Μάιου 2009 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 

Ευρώ 71.500, και η διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ τo άρτιο κατά Ευρώ 2.788.500 ως 

ακολούθως α) με την εισφορά δικαιωμάτων εξόρυξης αξίας Ευρώ 50.000 β) την εισφορά 
μηχανολογικού και άλλου εξοπλισμού αξίας Ευρώ 2.808.940 γ) με μετρητά Ευρώ 1.060. Στις 

22.06.2009 το Διοικητικό Συμβούλιο της F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ A.E. αποφάσισε 

να πουλήσει το 70% του Μετοχικού Κεφαλαίου στην CPC MARBLE & GRANITE (CYPRUS) LIMITED. 
Η εξαγορά ολοκληρώθηκε στις 23 Ιουλίου 2009. Στις 17.12.2009 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε 

κατά Ευρώ 12.500 και η διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ τo άρτιο κατά Ευρώ 487.500. Κατά 

συνέπεια το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 144.000 και η διαφορά 
από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο στο ποσό των Ευρώ 3.276.000. 

 

Ο αριθμός των εργαζομένων στο τέλος του έτους έχει ως εξής: 
 

 Αριθμός Εργαζομένων 

 31 Δεκεμβρίου 2018 13 

 31 Δεκεμβρίου 2017 16 
 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα στις 9 Ιουλίου του 2020, με θητεία έως την 9 
Ιουλίου 2023 και έχει ως εξής:     

 

Ονοματεπώνυμο  Ιδιότητα 

Camille Saade  Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 

Κωνσταντίνος Κωστόπουλος Μέλος 

Αθηνά Γραφανάκη Μέλος 

 

 

2. Δήλωση Συμμόρφωσης 

 

Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

3. Σύνοψη Σημαντικών Λογιστικών Πολιτικών 

 

3.1 Βασικές Αρχές 

 

Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους και 
σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έχουν καταρτιστεί με 

βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητάς της οικονομικής μονάδας. Την 31 Δεκεμβρίου 
2018 το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρίας έχει καταστεί μικρότερο από το ½ του Μετοχικού 

Κεφαλαίου. Η Εταιρία έχει λάβει επιστολή υποστήριξης από την μητρική εταιρία σύμφωνα με την 

οποία θα παρέχει υποστήριξη στην Εταιρία για τουλάχιστον τους επόμενους 12 μήνες από την 31η 
Δεκεμβρίου 2018. Επιπλέον η Γενική Συνέλευση της Εταιρίας που θα συνέλθει στις 27/8/2020 θα 

λάβει τα κατάλληλα θέματα για την αντιμετώπιση του ανωτέρου θέματος. 

Οι λογιστικές πολιτικές, η παρουσίαση και οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για την κατάρτιση των 
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων είναι οι ίδιες με αυτές που εφαρμόστηκαν την προηγούμενη 

περίοδο. 

 
Η Εταιρία εφαρμόζει όλα τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ), τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και τις Διερμηνείες τους που έχουν εφαρμογή στις εργασίες 
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της. Οι σχετικές λογιστικές πολιτικές, έχουν εφαρμοστεί με συνέπεια σε όλες τις παρουσιαζόμενες 

χρήσεις. 
 

 

3.1.1  Αλλαγές σε πρότυπα και διερμηνείες 
 
Πρότυπα, Τροποποιήσεις Πρότυπων και διερμηνείες που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων (IASB) και είναι υποχρεωτικά για τις λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή 

μετά την 1η Ιανουαρίου 2018. 
 

Τίτλος 

Ημερομηνία 

Εφαρμογής – ετήσιες 
λογιστικές περιόδους 

που ξεκινούν την ή 

μετά την 

ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά μέσα (2014) 1 Ιανουαρίου 2018 

ΔΠΧΑ 15 Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες 1 Ιανουαρίου 2018 

Διευκρινίσεις στο ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες» 1 Ιανουαρίου 2018 

ΔΠΧΑ 2 (Τροποποίηση) Ταξινόμηση και επιμέτρηση των παροχών που 
εξαρτώνται από την αξία των μετοχών 1 Ιανουαρίου 2018 

ΔΠΧΑ 4 (Τροποποίηση) Εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα 
με το ΔΠΧA 4 Ασφαλιστήρια συμβόλαια 1 Ιανουαρίου 2018 

ΔΛΠ 40 (Τροποποίηση) Μεταφορές από και προς επενδύσεις σε ακίνητα   1 Ιανουαρίου 2018 

Κύκλος Ετήσιων Βελτιώσεων σε ΔΠΧΑ 2014-2016 – Τροποποίηση στο 

ΔΠΧΑ 1 & ΔΛΠ 28 1 Ιανουαρίου 2018 

Διερμηνεία 22 Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και προκαταβολή τιμήματος 1 Ιανουαρίου 2018 

 
Πρότυπα, Τροποποιήσεις Πρότυπων και διερμηνείες που δεν έχουν τεθεί ακόμα σε ισχύ: 

 

Τίτλος 

Ημερομηνία 

Εφαρμογής – ετήσιες 
λογιστικές περιόδους 

που ξεκινούν την ή 

μετά την 

ΔΠΧΑ 16 Μισθώσεις 1 Ιανουαρίου 2019 

ΔΠΧΑ 9 (Τροποποίηση) Δικαίωμα προπληρωμής με αρνητική 

αποζημίωση 1 Ιανουαρίου 2019 

ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) Μακροπρόθεσμες συμμετοχές σε συγγενείς 
επιχειρήσεις και κοινοπραξίες 1 Ιανουαρίου 2019 

Διερμηνεία 23 Αβεβαιότητα σε θέματα φορολογίας εισοδήματος 1 Ιανουαρίου 2019 

ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) Μεταβολή, περικοπή ή διακανονισμός 

προγράμματος 1 Ιανουαρίου 2019* 

Κύκλος Ετήσιων Βελτιώσεων σε ΔΠΧΑ 2015-2017 – Τροποποίηση στο 

ΔΠΧΑ 3, ΔΠΧΑ 11, ΔΛΠ 12 & ΔΛΠ 23 1 Ιανουαρίου 2019* 

Τροποποιήσεις σε Παραπομπές στο Εννοιολογικό Πλαίσιο στα ΔΠΧΑ 1 Ιανουαρίου 2020* 

ΔΠΧΑ 3 (Τροποποίηση) Συνενώσεις Επιχειρήσεων 1 Ιανουαρίου 2020* 

ΔΛΠ 1 και ΔΛΠ 8 (Τροποποίηση) Ορισμός σημαντικότητας 1 Ιανουαρίου 2020* 

ΔΠΧΑ 17 Ασφαλιστήρια συμβόλαια 1 Ιανουαρίου 2021* 

 

*: Δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
 

Σκοπός του προτύπου ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβόλαια με Πελάτες» είναι να παρέχει ένα ενιαίο, 

κατανοητό μοντέλο αναγνώρισης των εσόδων από όλα τα συμβόλαια με πελάτες ώστε να βελτιώσει 
τη συγκρισιμότητα μεταξύ εταιριών του ίδιου κλάδου, διαφορετικών κλάδων και διαφορετικών 

κεφαλαιαγορών. Περιλαμβάνει τις αρχές που πρέπει να εφαρμόσει μία οικονομική οντότητα για να 

προσδιορίσει την επιμέτρηση των εσόδων και τη χρονική στιγμή της αναγνώρισής τους. Η βασική 
αρχή είναι ότι μία οικονομική οντότητα θα αναγνωρίσει τα έσοδα με τρόπο που να απεικονίζει τη 

μεταβίβαση των αγαθών ή υπηρεσιών στους πελάτες στο ποσό το οποίο αναμένει να δικαιούται ως 

αντάλλαγμα για αυτά τα αγαθά ή τις υπηρεσίες.  
 

Η Εταιρία πραγματοποίησε μία αξιολόγηση στις πηγές εσόδου της, εφαρμόζοντας τα πέντε βήματα 

που περιγράφονται στο πρότυπο, προκειμένου να εντοπίσει τις περιοχές που ενδέχεται να 
επηρεάζονται. Η διοίκηση της Εταιρίας κατέληξε ότι γενικά οι συμβάσεις με πελάτες αποτελούνται 



ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΔΙΕΘΝΗΣ F.H.L. ANΩNYMH 

BIOMHXANIKH KAI ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

13 

 

από μία υποχρέωση εκτέλεσης ή παροχής υπηρεσίας και οι τιμές είναι σταθερές και προκύπτουν από 

τιμοκαταλόγους. Το έσοδο αναγνωρίζεται την στιγμή που παρέχεται η υπηρεσία στον πελάτη.  
 

Το ΔΠΧΑ 16 εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2016 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 17. Σκοπός του προτύπου 

είναι να εξασφαλίσει ότι οι μισθωτές και οι εκμισθωτές παρέχουν χρήσιμη πληροφόρηση που 
παρουσιάζει εύλογα την ουσία των συναλλαγών που αφορούν μισθώσεις. Το ΔΠΧΑ 16 εισάγει ένα 

ενιαίο μοντέλο για το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του μισθωτή, το οποίο απαιτεί ο μισθωτής 

να αναγνωρίζει περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες τις συμβάσεις μισθώσεων με διάρκεια 

άνω των 12 μηνών, εκτός εάν το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι μη σημαντικής αξίας. 
Σχετικά με το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του εκμισθωτή, το ΔΠΧΑ 16 ενσωματώνει 

ουσιαστικά τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 17. Επομένως, ο εκμισθωτής συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις 

συμβάσεις μισθώσεων σε λειτουργικές και χρηματοδοτικές μισθώσεις, και να ακολουθεί διαφορετικό 
λογιστικό χειρισμό για κάθε τύπο σύμβασης.  

 

Η Εταιρία ολοκλήρωσε την αρχική αξιολόγηση για την επίδραση του προτύπου στις 
χρηματοοικονομικές της καταστάσεις. Με βάση αυτήν την αξιολόγηση, δεδομένου ότι η πρώτη 

εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16 θα γίνει την 1 Ιανουαρίου 2019, δεν αναμένει επίδραση στην κατάσταση 

οικονομικής θέσης και στην κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσης 2019. 
 

Η Εταιρία προτίθεται να εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 16 στην ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του (1 

Ιανουαρίου 2019). 
 

3.1.2 Ενσώματα Πάγια 

 

Τα ενσώματα πάγια αποτιμώνται στο κόστος μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και την 
αναγνωρισμένη ζημία από απομείωση της αξίας τους όπου είναι απαραίτητο,  με εξαίρεση τα 

οικόπεδα στα οποία δεν λογίζονται αποσβέσεις. 

 
Οι αποσβέσεις λογίζονται σύμφωνα με την ωφέλιμη ζωή των παγίων (εκτός από τα οικόπεδα και τις 

ακινητοποιήσεις υπό κατασκευή που δεν αποσβένονται), χρησιμοποιώντας τη σταθερή μέθοδο ώστε 

να αποσβεσθούν μέσω αποτελεσμάτων. το κόστος ή αξία αποτίμησης των πάγιων περιουσιακών 
στοιχείων στην περίοδο της ωφέλιμης ζωής. Στο τέλος της κάθε περιόδου η Διοίκηση εξετάζει την 

εκτιμώμενη ωφέλιμη ζωή των ενσώματων παγίων και τροποποιεί την ωφέλιμη ζωή αν χρειαστεί. Οι 

ωφέλιμες ζωές των ιδιοχρησιμοποιούμενων παγίων διαφέρουν από της μητρικής όπως αναφέρεται  
παρακάτω. 

 

 

Ιδιοχρησιμοποιούμενα Πάγια  
Εκτιμώμενη Ωφέλιμη Ζωή 

Κτήρια Ιδιόκτητα ή μισθωμένα 30 έτη 

Εργοστάσια και μηχανολογικός εξοπλισμός  20 έτη 

Οχήματα 8 έτη 
Ηλεκτρονικός εξοπλισμός και εξοπλισμός γραφείου 10 έτη 

 

 
Το κέρδος ή η ζημία από την πώληση των ιδιοχρησιμοποιούμενων παγίων καθορίζεται ως η διαφορά 

μεταξύ του τιμήματος που εισπράττεται από την εκποίηση τους και την υπολειπόμενη αξία τους και 

αναγνωρίζεται στην Κατάσταση του Συνολικού Εισοδήματος.  
 

3.1.3 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

 
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και 

τις τυχόν σωρευμένες ζημίες απομείωσης. όπου είναι αναγκαίο. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με 

βάση τη σταθερή μέθοδο απόσβεσης κατά τη διάρκεια της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής των παγίων.  

 
Οι εκτιμώμενες ωφέλιμες ζωές των ασώματων παγίων παρατίθενται παρακάτω. Στο τέλος της κάθε 

περιόδου οι ωφέλιμες ζωές και η μέθοδος απόσβεσης εξετάζονται ως προς την καταλληλόλητα τους. 

Οι ωφέλιμες ζωές των άυλων  διαφέρουν από της μητρικής όπως αναφέρεται παρακάτω.  
 

 

Ασώματα πάγια  Εκτιμώμενη Ωφέλιμη Ζωή 
Λογισμικά Προγράμματα 5 έτη 

Δικαιώματα εκμετάλλευσης του λατομείου 10 έτη  
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3.1.4 Αποθέματα 

 

Τα αποθέματα αποτιμώνται στο χαμηλότερο μεταξύ του κόστους και της καθαρής ρευστοποιήσιμης 
αξίας. Το κόστος των αποθεμάτων συμπεριλαμβάνει τα έξοδα αγοράς καθώς επίσης και άλλα άμεσα 

έξοδα που πραγματοποιούνται ούτως ώστε τα αποθέματα να περιέλθουν στην παρούσα κατάσταση 

και τοποθεσία.  

 
Το κόστος των προϊόντων περιλαμβάνει το κόστος των Α’ και Β’ υλών το κόστος άμεσης εργασίας, 

εφόσον αυτό μπορεί να καθοριστεί καθώς επίσης και άλλα γενικά και βιομηχανικά έξοδα τα οποία 

είναι απαραίτητα για να περιέλθουν τα αποθέματα στην συγκεκριμένη κατάσταση και τοποθεσία κατά 
την αποτίμηση τους. Το κόστος υπολογίζεται με βάσει τη μέθοδο του μέσου σταθμικού όρου. Η 

καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία απεικονίζει την εκτιμώμενη αξία πώλησης μειωμένη κατά τα κόστη της 

πώλησης. 
 

3.1.5 Εμπορικές και Λοιπές Απαιτήσεις 

 
Οι εμπορικές απαιτήσεις καταχωρούνται στην ονομαστική τους αξία μείον το σχηματισμό πρόβλεψης 

για επισφαλείς απαιτήσεις. Η Εταιρεία υπολογίζει πάντοτε το ποσό των επισφαλειών για εμπορικές 

απαιτήσεις σε ποσό ίσο με το χρόνο ζωής των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών. Οι αναμενόμενες 
πιστωτικές ζημίες από εμπορικές απαιτήσεις υπολογίζονται με βάση την εμπειρία του οφειλέτη στο 

παρελθόν και την ανάλυση της τρέχουσας χρηματοοικονομικής κατάστασης του οφειλέτη, με βάση 

προσαρμοσμένους παράγοντες ειδικούς για τους οφειλέτες, τις γενικές οικονομικές συνθήκες του 

κλάδου στον οποίο λειτουργούν οι οφειλέτες και μια εκτίμηση τόσο της τρέχουσας όσο και της 
πρόβλεψης των συνθηκών κατά την ημερομηνία αναφοράς. 

 

 
3.1.6 Εμπορικές και Λοιπές Υποχρεώσεις 

 

Οι εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται στην ονομαστική τους αξία. 
 

3.1.7 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

 
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αποτελούνται από μετρητά στο ταμείο και τραπεζικές 

καταθέσεις. 

 

3.1.8 Προβλέψεις 
 

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρία έχει μια παρούσα υποχρέωση απορρέουσα από 

παρελθοντικά γεγονότα και είναι πιο πιθανό να απαιτηθεί εκροή πόρων προς τακτοποίηση της 
υποχρέωσης και το ποσό μπορεί να εκτιμηθεί με αξιοπιστία. Οι προβλέψεις επιμετρούνται βάσει της 

καλύτερης δυνατής εκτίμησης της Διοίκησης της Εταιρίας σχετικά με το ύψος της δαπάνης που 

απαιτείται για να διακανονιστεί η υποχρέωση κατά την ημερομηνία σύνταξης των Οικονομικών 
Καταστάσεων και προεξοφλούνται στην παρούσα αξία όταν απαιτείται. 

 

3.1.9 Πωλήσεις 
 

Οι πωλήσεις αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία του τιμήματος που εισπράττετε ή καθίσταται 

εισπρακτέο και το οποίο αφορά πωλήσεις προϊόντων ή έσοδα από την παροχή υπηρεσιών τα οποία 
παρέχονται κατά την συνήθη δραστηριότητα της Εταιρίας, απαλλαγμένα από εκπτώσεις, φόρους 

πωλήσεων και άλλους φόρους. 

 

Η πώληση αναγνωρίζεται όταν τα εμπορεύματα έχουν παραδοθεί και/ή η κυριότητα έχει μεταφερθεί.  
 

Πωλήσεις από συμβόλαια παροχής υπηρεσιών αναγνωρίζονται βάσει του ποσοστού εκπλήρωσης του 

συμβολαίου. 
 

3.1.10 Μισθώσεις 

 
Ο καθορισμός του εάν μια σύμβαση μίσθωσης είναι χρηματοδοτική, βασίζεται στην φύση της 

συναλλαγής κατά την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης. Οι μισθώσεις κατατάσσονται ως 

χρηματοδοτικές όταν οι όροι της σύμβασης της μίσθωσης μεταφέρουν τους κινδύνους και τα οφέλη 
της κυριότητας στον μισθωτή. Όλες οι υπόλοιπες μισθώσεις κατατάσσονται σαν λειτουργικές. 
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3.1.11 Χρηματοδοτικές Μισθώσεις 
 

Τα πάγια τα οποία κατέχονται από χρηματοδοτικές μισθώσεις  αναγνωρίζονται ως πάγια στο 

μικρότερο μεταξύ της εύλογης αξίας και της παρούσας αξία των ελάχιστων μελλοντικών μισθωμάτων 
κατά την  ημερομηνία της σύναψης της σύμβασης. Η αντίστοιχη υποχρέωση προς τον εκμισθωτή 

αναγνωρίζεται στην Κατάσταση της Οικονομικής Θέσης ως υποχρέωση από χρηματοδοτικές 

μισθώσεις. Τα μισθώματα κατανέμονται σε χρηματοοικονομικά κόστη και μειώσεις των υποχρεώσεων 

από χρηματοδοτικές μισθώσεις με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο στην 
διάρκεια της μίσθωσης. Τα πάγια που κατέχονται από χρηματοδοτικές μισθώσεις αποσβένονται στην 

διάρκεια της ωφέλιμης ζωής παρόμοιων περιουσιακών στοιχείων. 

 
3.1.12 Νόμισμα Λειτουργίας 

 

Το νόμισμα λειτουργίας του οικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο η Εταιρία δραστηριοποιείται είναι 
το Ευρώ. 

 

3.1.13 Μετοχικό Κεφάλαιο 
 

Όταν εκδίδονται νέες μετοχές, ως μετοχικό κεφάλαιο αναγνωρίζεται η ονομαστική τους αξία. Το 

υπερβάλλον ποσό αναγνωρίζεται ως διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ τω άρτιο.  
 

3.1.14 Φορολογία 

 

Ο φόρος αντιπροσωπεύει το σύνολο του τρέχοντος και του αναβαλλόμενου φόρου. Ο τρέχων φόρος 
εισοδήματος βασίζεται στα φορολογητέα κέρδη του έτους. Τα φορολογητέα κέρδη διαφέρουν από 

αυτά τα οποία αναφέρονται στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος  καθώς δεν λαμβάνονται 

υπόψη στοιχεία εσόδων ή εξόδων τα οποία είναι φορολογητέα ή απαλλασσόμενα σε μελλοντικές 
περιόδους ή διαφορές οι οποίες είναι μόνιμες και μη εκπιπτόμενες. Η υποχρέωση της Εταιρίας 

σχετικά με τον τρέχων φόρο υπολογίζεται βάσει των συντελεστών οι οποίοι έχουν ψηφιστεί κατά το 

τέλος της περιόδου αναφοράς. 
 

Οι αναβαλλόμενοι φόροι αναγνωρίζονται στο ποσό των προσωρινών διαφορών μεταξύ του 

λογιστικού υπολοίπου στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού και της αντίστοιχης 
φορολογικής τους βάσης η οποία χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό του φορολογητέου 

εισοδήματος. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για όλες τις προσωρινές 

διαφορές ενώ οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στον βαθμό κατά τον οποίο 

θα υπάρξουν φορολογητέα κέρδη κατά των οποίων οι φορολογικές απαιτήσεις θα χρησιμοποιηθούν. 
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται εάν προέρχονται από 

υπεραξία ή την αρχική αναγνώριση (πλην αυτών που προκύπτουν από συνενώσεις επιχειρήσεων) 

άλλων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων εφόσον η συναλλαγή δεν επηρεάζει ούτε το 
λογιστικό ούτε το φορολογητέο κέρδος.  

Τα υπόλοιπα των αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων ελέγχονται στο τέλος κάθε χρήσης 

και αναγνωρίζονται μόνο στην έκταση στην οποία είναι πιθανό να υπάρξουν επαρκή μελλοντικά 
κέρδη που θα προσδέσουν φορολογικές υποχρεώσεις με τις οποίες θα μπορούσαν να συμψηφιστούν 

οι ετεροχρονισμένες φορολογικές απαιτήσεις. Ο αναβαλλόμενος φόρος υπολογίζεται με βάσει τους 

συντελεστές οι οποίοι αναμένεται να είναι σε ισχύ κατά την περίοδο που οι υποχρέωσες ή οι 
απαιτήσεις αναμένεται να διευθετηθούν. Ο αναβαλλόμενος φόρος της χρήσης αναγνωρίζεται στην 

κατάσταση των συνολικών εσόδων εκτός και αν σχετίζεται με ποσά τα οποία αναγνωρίστηκαν απ’ 

ευθείας στην καθαρή θέση. 
 

3.2 Χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι 

 

Η Εταιρία είναι εκτεθειμένη σε διάφορους κινδύνους, όπως χρηματοοικονομικούς, σε κίνδυνο 
ρευστότητας, σε πιστωτικό κίνδυνο και σε κινδύνους της αγοράς. Τα χρηματοοικονομικά μέσα της 

Εταιρίας αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε τράπεζες, εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις και 

δάνεια από τους μετόχους. 
 

 

Κίνδυνος Αγοράς  
 

Εξάρτηση από προμηθευτές και αποθέματα 

Η Εταιρία έχει δικαιώματα εξόρυξης στο λατομείο της Θάσου και έχει μικρή εξάρτηση από 
συγκεκριμένους προμηθευτές, στον βαθμό που η εξαχθείσα ποσότητα μαρμάρου δεν επαρκεί να 

καλύψει την ζήτηση.  

 



ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΔΙΕΘΝΗΣ F.H.L. ANΩNYMH 

BIOMHXANIKH KAI ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

16 

 

Εξάρτιση από πελάτες 

Η Εταιρία έχει εξάρτιση από πελάτες λόγω του γεγονότος ότι στο 2018 το μεγαλύτερο μέρος των 
πωλήσεων της (56%) πραγματοποιούνται προς τρείς πελάτες. Η διοίκηση της Εταιρίας λαμβάνει 

μέριμνα ούτως ώστε η συνεργασία με τους υφιστάμενους πελάτες να συνεχίζεται κανονικά και 

προβαίνει σε ενέργειες για τη διεύρυνση του πελατολογίου της. 
 

Συναλλαγματικός Κίνδυνος  

 

Η Εταιρία δεν έχει σημαντικές συναλλαγές σε ξένο νόμισμα.  

Κίνδυνος Επιτοκίου 

 

Η Εταιρία έχει δάνεια από τους μετόχους της τα οποία δεν φέρουν τόκο. Επομένως, δεν υπάρχει 
σημαντικός κίνδυνος από διακυμάνσεις επιτοκίου. 

 

Κίνδυνος Ρευστότητας 
 

Η Εταιρία επιβλέπει και διαχειρίζεται καθημερινά το κεφάλαιο κίνησης της ώστε να ελαχιστοποιείται ο 

κίνδυνος ρευστότητας. Στη προηγούμενη χρήση η Εταιρία εκποίησε το μεγαλύτερο μέρος από τα 
πάγια της στη Δράμα και μεταβίβασε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη 

χρηματοδοτική μίσθωση με τίμημα συνολικής αξίας ποσό Ευρώ 2.180.233,93. Η Εταιρία αξιοποίησε 

το παραπάνω τίμημα προκειμένου να αποπληρώσει τις υποχρεώσεις της. 
 

3.3 Μακροοικονομικοί Κίνδυνοι 

 

Οι κύριοι μακροοικονομικοί κίνδυνοι που αντιμετωπίζει η Εταιρία είναι ο πληθωρισμός και η 
διακύμανση στην τιμή των καυσίμων. Εάν η τιμές των Α’ και Β’ υλών, των μεταφορικών και του 

εργοδοτικού κόστους αυξηθούν με μεγαλύτερο ρυθμό από τον ρυθμό πληθωρισμού, αυτό θα είχε 

σημαντικές επιπτώσεις στα αποτελέσματα της Εταιρίας. 
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4 .Πωλήσεις  

  
 

  

 

01.01.2018-

31.12.2018 

01.01.2017- 

31.12.2017 
Πωλήσεις προϊόντων  150.533,55 158.704,93 

Πωλήσεις εμπορευμάτων 61.168,16 798.408,55 

Πωλήσεις άχρηστου υλικού 631.417,23 606.473,90 
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 0,00 61.001,79 

Σύνολο 843.118,94 1.624.589,17 

 
5 .Κόστος Πωληθέντων 

 

 

 

01.01.2018- 

31.12.2018 

 01.01.2017- 

31.12.2017 

Αρχικό απόθεμα 1.009.173,14 1.826.387,11 
Αγορές αποθεμάτων 99.988,40 107.741,39 

Τελικό απόθεμα (810.048,38) (1.009.173,14) 

Πρόβλεψη (ή αναστροφή) απομείωσης 
αποθεμάτων 42.416,40 (508.581,18) 

Αναλωθέντα αποθέματα 341.529,56 416.374,18 
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού   274.467,23 518.220,11 

Επαγγελματικές αμοιβές και συναφή έξοδα. 5.200,00 18.079,52 

Επισκευές και συντηρήσεις 59.460,00 120.631,59 
Φόροι και τέλη 0,00 3.200,00 

Καύσιμα για το λατομείο της Θάσου 109.072,98 88.554,40 

Μεταφορικά έξοδα όγκων μαρμάρου  370,00 36.960,00 
Αναλώσιμα 38.934,67 89.964,27 

Αποσβέσεις και Απομειώσεις 96.950,48 199.614,39 

Σύνολο 925.984,92 1.491.598,46 

 
 

6 .Έξοδα Διάθεσης 

 
 

     
 

01.01.2018-

31.12.2018 

01.01.2017-

31.12.2017 
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 0,00 18.271,98 

Μεταφορικά έξοδα πωλήσεων                                                                                                                  53.326,99 50.841,67 

Προμήθειες πωλήσεων 0,00 8.418,68 
Επαγγελματικές αμοιβές και συναφή έξοδα 304,00 2.345,00 

Παροχές τρίτων. επισκευές και συντηρήσεις 5.593,26 7.343,20 

Διάφορα έξοδα 10.059,32 3.527,85 

Σύνολο 69.283,57 90.748,38 

 

 
7 .Έξοδα Διοίκησης 

 

 

 

01.01.2018-

31.12.2018 

01.01.2017- 

31.12.2017 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 176.377,12 240.818,66 
Επαγγελματικές αμοιβές 87.098,18 75.658,44 

Παροχές τρίτων. επισκευές και συντηρήσεις 22.847,51 14.009,77 

Φόροι και τέλη 14.290,63 15.600,76 
Διάφορα έξοδα 6.059,49 12.722,11 

Αποσβέσεις 5.756,57 27.700,77 

Σύνολο 312.429,50 386.510,51 
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8 .Διάφορα Έξοδα 

 
 

 

01.01.2018-

31.12.2018 

 01.01.2017-

31.12.2017 

Πρόστιμα και προσαυξήσεις από ασφαλιστικούς 
οργανισμούς 

1.492,35 6.641,34 

Πρόστιμο για οικοδομική άδεια 0,00 11.758,43 

Πρόστιμο που επιβλήθηκε από τον Δήμο της Θάσου 3.556,71 3.830,33 

Φορολογικός διακανονισμός εξόδων και προστίμων 8.500,15 12.434,52 

Επιπρόσθετος φόρος ακίνητης περιουσίας 2014-2016 0,00 22.058,59 

Διάφορα έξοδα 4.221,05 5.011,72 

Σύνολο 17.770,26 61.734,93 

 
 

 

9 .Διάφορα Έσοδα 

 
01.01.2018- 
31.12.2018 

 01.01.2017-
31.12.2017 

Επιστροφή ειδικού φόρου κατανάλωσης  10.162,06 13.798,75 

Κέρδος από πώληση παγίων και από αναγνώριση 
χρηματοδοτικών μισθώσεων 0,00 234.654,51 

Λοιπά έσοδα 7.519,22 10.613,56 

Σύνολο 17.681,28 259.066,82 

 

Η επιστροφή ειδικού φόρου κατανάλωσης αφορά την επιστροφή του φόρου από το Κράτος για τα 

έξοδα μεταφοράς. Τα έσοδα αυτά, είτε εισπράχθηκαν σε μετρητά, είτε συμψηφίστηκαν με 

φορολογικές υποχρεώσεις και υποχρεώσεις σε ασφαλιστικά ταμεία. 
 

Η Εταιρία εντός του 2017 με τα ιδιωτικά συμφωνητικά που υπέγραψε με την F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 

ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Ε. στις 30 Ιουνίου 2017 και 24 Αυγούστου 2017 εκποίησε ιδιόκτητα οικόπεδα 
και το σύνολο των μηχανημάτων και του εξοπλισμού της που βρισκόταν στη Δράμα. Επιπρόσθετα, η 

Εταιρία κατά της 29 Δεκεμβρίου 2017 υπέγραψε συμφωνία με την Cyprus Leasing AE και την ΑΕΤΟΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΕ , βάσει της οποίας λύθηκε η σύμβαση μίσθωσης της Εταιρίας και μεταβιβάστηκαν 
όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις στην ΑΕΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΕ.  Αποτέλεσμα των παραπάνω 

συναλλαγών ήταν η Εταιρία να  καταγράψει στα βιβλία της κέρδος από πώληση παγίων ποσού Ευρώ 

214χιλ. το οποίο κατά κύριο λόγο διαμόρφωσε το υπόλοιπο της προηγούμενης χρήσης. 
 

10 .Χρηματοοικονομικά έξοδα 

 

Τα Χρηματοοικονομικά έξοδα αναλύονται ως ακολούθως: 

 

01.01.2018-

31.12.2018 

01.01.2017-

31.12.2017 
Τόκοι χρηματοδοτικών μισθώσεων 0,00 121,47 

Τόκοι χρεωστικοί επιβληθέντες από το Δήμο της 

Θάσου 0,00 3.196,77 

Διάφορα έξοδα χρηματοδότησης 1.745,88 4.215,98 

Σύνολο 1.745,88 7.534,22 
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11 .Ιδιοχρησιμοποιούμενα Πάγια 

 

 
 

Κτίρια 
Μηχανολογικός 

Εξοπλισμός 
Οχήματα 

Έπιπλα και Λοιπός 

Εξοπλισμός 
Σύνολα 

Κόστος      
Υπόλοιπο στις 01.01.2018 47.500,00 287.748,81 703.165,00 8.732,68 1.047.146,49 

Προσθήκες Χρήσης 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Μειώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Υπόλοιπο στις 31.12.2018 47.500,00 287.748,81 703.165,00 8.732,68 1.047.146,49 

      
Σωρευμένες Αποσβέσεις      

Υπόλοιπο στις 01.01.2018 (11.774,62) (102.145,45) (573.618,77) (5.874,86) (693.413,70) 

Αποσβέσεις περιόδου (1.581,75) (14.381,69) (79.395,63) (741,41) (96.100,48) 
Μειώσεις 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 

Υπόλοιπο στις 31.12.2018 (13.356,37) (116.527,14) (653.014,40) (6.616,26) (789.514,17) 
      

      

Υπόλοιπο στις 31.12.2018 34.143,63 171.221,67 50.150,60 2.116,42 257.632,32 
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11. Ιδιοχρησιμοποιούμενα Πάγια – Συνέχεια 

 

 

 
 

Οικόπεδα 
Μισθωμένα 

Οικόπεδα 
Κτίρια 

Μισθωμένα 
κτήρια 

Μηχανολογικός 
Εξοπλισμός 

Οχήματα 

Έπιπλα και 

Λοιπός 

Εξοπλισμός 

Σύνολα 

Κόστος         

Υπόλοιπο στις 
01.01.2017 66.219,98 248.000,00 47.500,00 1.621.713,73 2.797.399,28 707.765,01 15.059,86 5.503.657,86 

Προσθήκες 

Χρήσης 0,00 26.506,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 1.587,03 50.093,03 

Μειώσεις (66.219,98) (274.506,00) 0,00 (1.621.713,73) (2.509.650,47) (26.600,01) (7.914,21) (4.506.604,40) 

Υπόλοιπο στις 

31.12.2017 0,00 0,00 47.500,00 0,00 287.748,81 703.165,00 8.732,68 1.047.146,49 
         

Σωρευμένες 

Αποσβέσεις         

Υπόλοιπο στις 

01.01.2017 0,00 0,00 (10.192,87) (400.522,77) (1.025.615,48) (501.360,70) (8.748,24) (1.946.440,06) 

Αποσβέσεις 

περιόδου 0,00 0,00 (1.581,75) (54.003,07) (77.126,05) (84.449,73) (2.264,67) (219.425,27) 

Μειώσεις 0,00 0,00 0,00 454.525,84 1.000.596,08 12.191,66 5.138,05 1.472.451,63 

Υπόλοιπο στις 

31.12.2017 0,00 0,00 (11.774,62) 0,00 (102.145,45) (573.618,77) (5.874,86) (693.413,70) 

         

Απομείωση         

Υπόλοιπο στις 

01.01.2017 0,00 (51.883,83) 0,00 (255.484,11) 0,00 0,00 0,00 (307.367,94) 

Αναστροφή 
απομείωσης 0,00 51.883,83 0,00 255.484,11 0,00 0,00 0,00 307.367,94 

Υπόλοιπο στις 

31.12.2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         

         

Υπόλοιπο στις 
31.12.2017 0,00 0,00 35.725,38 0,00 185.603,36 129.546,23 2.857,82 353.732,79 
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12 .Άυλα περιουσιακά στοιχεία  

 
 

 
Δικαιώματα εξόρισης 

Λογισμικά 
Προγράμματα 

Σύνολο 

    

Κόστος    

Υπόλοιπο στις 01.01.2018 50.000,00 15.649,46 65.649,46 

Προσθήκες 0,00 0,00 0,00 

Πωλήσεις 0,00 0,00 0,00 

Υπόλοιπο στις 

31.12.2018 50.000,00 15.649,46 65.649,46 

    

Σωρευμένες αποσβέσεις    

Υπόλοιπο στις 01.01.2018 (40.460,00) (13.562,86) (54.022,86) 

Αποσβέσεις και 

απομειώσεις περιόδου (4.760,00) 

 

(2.086,57) (6.846,57) 

Πωλήσεις 0,00 (0,03) (0,03) 

Υπόλοιπο στις 

31.12.2018 (45.220,00) 

 

(15.649,46) (60.869,46) 

Αναπόσβεστο Υπόλοιπο 

στις 31.12.2018 4.780,00 

 

0,00 4.780,00 

 

 

 

Δικαιώματα 

εξόρισης 

Λογισμικά 

Προγράμματα 
Σύνολο 

    

Κόστος    

Υπόλοιπο στις 01.01.2017 50.000,00 15.649,46 65.649,46 

Προσθήκες 0,00 0,00 0,00 

Πωλήσεις 0,00 0,00 0,00 

Υπόλοιπο στις 31.12.2017 50.000,00 15.649,46 65.649,46 

    

Σωρευμένες αποσβέσεις    

Υπόλοιπο στις 01.01.2017 (35.700,00) (10.432,97) (46.132,97) 

Αποσβέσεις και απομειώσεις 

περιόδου (4.760,00) 

 

(3.129,89) (7.889,89) 

Πωλήσεις 0,00 0,00 0,00 

Υπόλοιπο στις 31.12.2017 (40.460,00) (13.562,86) (54.022,86) 

Αναπόσβεστο Υπόλοιπο στις 

31.12.2017 9.540,00 

 

2.086,60 11.626,60 

 
 

13 .Φόροι Εισοδήματος 

 

 
01.01.2018- 
31.12.2018 

 01.01.2017- 
31.12.2017 

Τρέχον φόρος   

Φόρος Εισοδήματος 0,00 0,00 
ΕΝΦΙΑ (0,00) (29.086,38) 

Σύνολο τρέχοντος φόρου (0,00) (29.086,38) 

   

Αναβαλλόμενος φόρος   

Αναβαλλόμενος φόρος έσοδο /(έξοδο) που 
αναγνωρίστηκε στο έτος (164.753,59) 264.892,92 

Σύνολο αναβαλλόμενου φόρου (164.753,59) 264.892,92 

   

Σύνολο φόρου στην κατάσταση Συνολικού 

Εισοδήματος (164.753,59) 235.806,54 

 

 

Η Εταιρία δεν έχει ελεγχθεί από τις Φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2009-2011 και 2014-2018. 
Για τα έτη 2012 και 2013 οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρίας έχουν ελεγχθεί από Ορκωτούς 
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Λογιστές – Ελεγκτές σύμφωνα με τον Ν. 2238/1994 (άρθρο 82 παρ. 5) και ΠΟΛ 1159/2011 χωρίς 

να προκύψουν παραβάσεις. Εντός του έτους 2018 παρήλθε το διάστημα στο οποίο οι φορολογικές 
αρχές είχαν το δικαίωμα να διεξάγουν φορολογικό έλεγχο για τις χρήσεις έως και το 2012, χωρίς να 

έχει επιδοθεί στην εταιρία εντολή ελέγχου. Σύμφωνα με την εγκύκλιο αριθ. ΠΟΛ.1006 / 

05.01.2016, δεν εξαιρούνται από τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου και από τις αρμόδιες 
φορολογικές αρχές οι επιχειρήσεις για τις οποίες εκδίδεται Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης 

χωρίς επιφύλαξη. Ως εκ τούτου, οι φορολογικές αρχές μπορούν να επανέλθουν και να διενεργήσουν 

τον δικό τους φορολογικό έλεγχο για το έτος 2013. Ωστόσο, σύμφωνα με τις καλύτερες εκτιμήσεις 

της διοίκησης, τα αποτελέσματα από τέτοιους μελλοντικούς ελέγχους από τις φορολογικές αρχές, 
εάν υλοποιηθούν τελικά, δεν θα έχουν σημαντική επίπτωση οικονομικής θέσης της Εταιρείας. Η 

Εταιρία δεν έχει εκτιμήσει επιπρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις οι οποίες πιθανόν να επιβληθούν 

από τις φορολογικές αρχές σε ενδεχόμενους φορολογικούς ελέγχους για τις ανέλεγκτες φορολογικά 
χρήσεις για τα έτη 2014, 2015, 2016, 2017 και 2018 και ως εκ τούτου δεν έχει σχηματιστεί 

αντίστοιχη πρόβλεψη στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

Ο φόρος εισοδήματος που αναγνωρίστηκε στην κατάσταση των συνολικών εσόδων αναλύεται ως 
εξής: 

 

 
01.01.2018- 
31.12.2018 

01.01.2017- 
31.12.2017 

Κέρδη (ζημίες) προ φόρων (466.371,13) (154.371,44) 

Φόρος εισοδήματος υπολογισμένος με 29% (135.247,63) (44.767,72) 

Επίδραση μόνιμων διαφορών μη εκπιπτόμενες από τον 

φόρο εισοδήματος  8.770,71 24.398,22 
Επίδραση ζημιών οι οποίες δεν αναγνωρίζονται για 

σκοπούς αναβαλλόμενης φορολογίας 126.476,91 20.369,50 

Επίδραση από προσωρινές διαφορές οι οποίες 
αναγνωρίστηκαν ως αναβαλλόμενες φορολογικές 

απαιτήσεις / (υποχρεώσεις) 158.808,80 (264.892,92) 

Eπίδραση αλλαγής φορολογικού συντελεστή 5.945,00 0,00 
Φόρος ακίνητης περιουσίας και άλλοι φόροι 0,00 29.086,38 

Σύνολο 164.753,79 (235.806,54) 

 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις / (υποχρεώσεις) οι οποίες παρουσιάζονται στην 
Κατάσταση της Χρηματοοικονομικής Θέσης αναλύονται ως εξής: 

2018 

Υπόλοιπο 

01.01.2018 

 Ποσά που 

αναγνωρίστηκαν 
στην κατάσταση 

Συνολικού 

Εισοδήματος 

 

Υπόλοιπο 

31.12.2018 
 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις /  

(υποχρεώσεις) σχετικά με:  
 

Ιδιοχρησιμοποιούμενα πάγια (42.722,94)  1.993,36  (40.729,58) 

Ασώματα πάγια (378,27)  (7,83)  (386,10) 

Πρόβλεψη υποτίμησης αποθεμάτων 157.187,26  (157.187,26)  0,00 
Παροχές εξόδου από την υπηρεσία  9.552,06  (9.552,06)  0,00 

 123.638,11  (164.753,79)  (41.115,68) 

Φορολογητέες ζημίες που θα 

χρησιμοποιηθούν έναντι φορολογητέων 
κερδών 0,00 

 

0,00 

 

0,00 

Σύνολο 123.638,11  (164.753,79)  (41.115,68) 

 

2017 
Υπόλοιπο 

01.01.2017 

 Ποσά που 
αναγνωρίστηκαν 

στην κατάσταση 

Συνολικού 
Εισοδήματος 

 

Υπόλοιπο 
31.12.2017 

 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις /  
(υποχρεώσεις) σχετικά με:  

 

Ιδιοχρησιμοποιούμενα πάγια (259.209,14)  216.486,20  (42.722,94) 
Χρηματοδοτικές μισθώσεις (196.169,44)  196.169,44  0,00 

Ασώματα πάγια (308,67)  (69,60)  (378,27) 
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Πρόβλεψη υποτίμησης αποθεμάτων 303.753,19  (146.565,93)  157.187,26 

Παροχές εξόδου από την υπηρεσία  10.679,25  (1.127,19)  9.552,06 

 (141.254,81)  264.892,92  123.638,11 

Φορολογητέες ζημίες που θα 
χρησιμοποιηθούν έναντι φορολογητέων 

κερδών 0,00 

 

0,00 

 

0,00 

Σύνολο (141.254,81)  264.892,92  123.638,11 

 

Ο αναβαλλόμενος φόρος υπολογίζεται με βάση τους φορολογικούς συντελεστές (25%), οι οποίοι 

αναμένεται ότι θα εφαρμόζονται την περίοδο που η υποχρέωση ή η απαίτηση θα διευθετηθεί. Στη 
τρέχουσα χρήση δεν αναγνωρίσθηκε αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση και  το υπόλοιπο της την 

προηγούμενη χρήση αποαναγνωρίστηκε καθώς  δεν είναι σφόδρα πιθανό ότι τα φορολογητέα κέρδη 

θα είναι διαθέσιμα να χρησιμοποιηθούν για την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. Ο 
αναβαλλόμενος φόρος αναγνωρίζεται (χρεώνεται ή πιστώνεται) στην Κατάσταση του Συνολικού 

Εισοδήματος εκτός και αν σχετίζεται με κονδύλια τα οποία έχουν αναγνωριστεί απ’ ευθείας στην 

καθαρή θέση. Σε αυτή την περίπτωση ο αναβαλλόμενος φόρος αναγνωρίζεται και αυτός στην 

καθαρή θέση. 
 

 

14 .Αποθέματα 
 

 31.12.2018 31.12.2017 

Εμπορεύματα 813,24 54.525,26 
Πρόβλεψη υποτίμησης  (808,76) (10.778,46) 

Συνολική αξία εμπορευμάτων 4,48 43.746,80 

Προϊόντα έτοιμα και ημι-έτοιμα  495.396,83 685.956,22 
Πρόβλεψη υποτίμησης (444.710,71) (529.292,01) 

Συνολική αξία ημι-έτοιμων 50.686,12 156.664,91 

Α’ και Β’ ύλες 313.838,26  268.691,36  
Πρόβλεψη υποτίμησης (138.921,71) (1.954,58) 

Συνολική αξία Α’ και Β’ υλών 174.916,55 266.736,78 

Σύνολο 225.607,15 467.148,09 

 

Η Εταιρία έχει σχηματίσει πρόβλεψη απομείωσης της αξίας των αποθεμάτων της κατά Ευρώ 584 χιλ. 

(2017: 542 χιλ.), ούτως ώστε να τα απεικονίσει στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία τους, βασιζόμενη 
στις καλύτερες εκτιμήσεις της Διοίκησης και την πραγματική αξία πωλήσεων τους στην επόμενη 

χρήση. 

 
15 .Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις / Προκαταβολές πελατών 

 

 31.12.2018 31.12.2017 
Πελάτες εξωτερικού (28.260,47) (130,19) 

Κρατική Επιδότηση 282.807,69 282.807,69 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 22.871,51 0,00 
Πελάτες εσωτερικού (2.970,22) (39.480,37) 

Προκαταβολή φόρου εισοδήματος 0,00 22.139,88 

Διάφορες απαιτήσεις 500,00 514,88 

Προπληρωμένα έξοδα 3.216,45 3.476,51 
Προκαταβολές προσωπικού λοιπές προκαταβολές 234,89 1.891,03 

Σύνολο 278.399,85 271.219,43 
Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων (5.000,00) (5.000,00) 

Σύνολο 273.399,85 266.219,43 

 

Τα ανωτέρω παρουσιάζονται στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης ως εξής: 
 

Προκαταβολές από πελάτες (71.597,52) (56.357,80) 

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 344.997,37 322.577,23 
Σύνολο 273.399,85 266.219,43 

 
Η Κρατική Επιδότηση ποσού Ευρώ 282.807.69 (2017: Ευρώ 282.807.69) αφορά επιδότηση 

εργοδοτικού κόστους (αμοιβές και εισφορές εργοδότη) σύμφωνα με τον Νόμο 1767/88.
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Σύνολο 

Επιδότηση 
Εργοδοτικού 

κόστος 
18,47 50.896,42 58.846,73 49.733,27 43.939,23 40.902,28 38.471,29 282.807,69 

 

 
Aπό το 2016 η Εταιρία δεν αναγνώρισε κανένα ποσό ως Κρατική Επιδότηση λόγω αλλαγών στη 

Νομοθεσία. Η Εταιρία ανάθεσε σε εξωτερικό Νομικό Σύμβουλο να κινηθεί δικαστικά εναντίον του 

ΟΑΕΔ και του Ελληνικού Δημοσίου, επιζητώντας την είσπραξη του ανωτέρου ποσού. Σύμφωνα με τις 
εκτιμήσεις της Διοίκησης και του Νομικού Συμβούλου της Εταιρίας η απαίτηση είναι πλήρως 

ανακτήσιμη. 

 
16 .Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα  

 

 

31.12.2018 

 

31.12.2017 

 
Διαθέσιμα στο ταμείο 17,97   7,85   

Διαθέσιμα στις τράπεζες  161.991,42   409.221,49   

Σύνολο 162.009,39 409.229,34 

 

Τα ταμειακά διαθέσιμα περιλαμβάνου δεσμευμένες καταθέσεις ποσού Ευρώ 31.000,00 στην 

Eurobank. 
 

 

17 .Μετοχικό Κεφάλαιο 
 

 31.12.2018 31.12.2017 

Μετοχικό Κεφάλαιο 144.000,00 144.000.00 

Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 3.276.000,00 3.276.000.00 

Σύνολο 3.420.000,00 3.420.000,00 

 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας είναι κατανεμημένο σε 144.000 πλήρως εξοφλημένες μετοχές με 
ονομαστική αξία 1,00 Ευρώ εκάστης. Όλες οι μετοχές παρέχουν ίσα δικαιώματα στη λήψη 

μερισμάτων ή αποπληρωμής κεφαλαίου και αντιπροσωπεύουν μία ψήφο στη Γενική Συνέλευση των 

Μετόχων. 
 

18 .Υποχρέωση λόγω εξόδου από την Υπηρεσία 

 
Σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία, οι εργαζόμενοι δικαιούνται αποζημίωση κατά την 

συνταξιοδότησή τους ίση με το 40% της αποζημίωσης απόλυσης η οποία βασίζεται στον τελευταίο 

μισθό και στα έτη υπηρεσίας. Η Εταιρία δεν παρέχει άλλα ωφελήματα στους εργαζόμενους μετά την 
έξοδο από την υπηρεσία. Τα προγράμματα αυτά δεν χρηματοδοτούνται και συνιστούν προγράμματα 

καθορισμένων παροχών. 

 

Οι κύριες παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για τις ανάγκες της αναλογικής μελέτης είναι οι εξής: 
 

 

 
 31.12.2018 31.12.2017 

 %       % 

Συντελεστής προεξόφλησης  2,0 2,0 
Εκτιμώμενη αύξηση μισθών 1,0 1,0 

 

 
 

Τα ποσά που αναγνωρίστηκαν στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης ως αποτέλεσμα των 

προγραμμάτων καθορισμών παροχών. 

  
31.12.2018 31.12.2017 

Υπόλοιπο Έναρξης  32.938,14 36.825,00 

Καθαρό Έξοδο χρήσης  3.019,47 3.517,37 

Πληρωθείσες παροχές   (4.281,83) (7.404,23) 
Υπόλοιπο τέλους χρήσης  31.675,78 32.938,14 

 

Τα ποσά τα οποία αναγνωρίστηκαν στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος έχουν ως εξής: 
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  31.12.2018 31.12.2017 

Κόστος υπηρεσίας   2.396,47 2.894,37 

Τόκος  623,00 623,00 
Αναλογιστικές Ζημίες  0,00 0,00 

Καθαρό Έξοδο χρήσης   3.019,47 3.517,37 

 
19 .Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

 

 
  31.12.2018 31.12.2017 

Μακροπρόθεσμο μέρος υποχρέωσης προς τον 

Δήμος Θάσου 

 129.308,27 150.376,19 

Μακροπρόθεσμη υποχρέωση ρύθμισης αυθαιρέτων  6.401,63 7.452,57 

  135.709,70 157.828,76 

 

 

Η υποχρέωση προς τον Δήμο Θάσου αφορά πρόστιμο αρχικού ποσού Ευρώ 169.886,48 που είχε 
επιβληθεί κατά τη χρήση 2013, στην Εταιρία από τις Δασικές Αρχές της Θάσου για παράνομη χρήση 

μιας περιοχής κοντά στο λατομείο και την εναπόθεση θραυσμάτων μαρμάρου επ 'αυτής καθώς και 

ανεξόφλητα υπόλοιπα μισθωμάτων προς το Δήμο Θάσου για τα οποία έχει διακανονίσει την 

αποπληρωμή τους σε δόσεις. Η Εταιρία συμμορφώνεται πλήρως με τις περιβαλλοντολογικές 
διατάξεις και δεν αναμένεται να επιβληθεί παρόμοια ποινή στο μέλλον. 

 

Με βάση την πιο πρόσφατη ρύθμιση (23/18-10-2017) που συμφωνήθηκε με το Δήμο Θάσου 
διακανονίστηκε ρύθμιση συνολικού ποσού Ευρώ 176.711,09 το οποίο είναι πληρωτέο σε 100 

μηνιαίες δόσεις με τελευταία πληρωμή την 30η Ιανουαρίου του 2026. 

 
 

  31.12.2018 31.12.2017 

Υπόλοιπο ρύθμισης 01.01  171.444,11 158.179,62 
Εξόφληση ρύθμισης  (21.067,92) (18.071,46) 

Πρόσθετος διακανονισμός  0,00 31.335,95 

Υπόλοιπο 31.12  150.376,19 171.444,11 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  21.067,92 21.067,92 
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  129.308,27 150.376,19 

Σύνολο  150.376,19 171.444,11 

 
Η υποχρέωση ρύθμισης αυθαιρέτων αναλύεται ως ακολούθως: 

 

  31.12.2018 31.12.2017 
Υπόλοιπο ρύθμισης 01.01  8.599,05 0,00 

Διακανονισμός  0,00 11.758,43 

Εξόφληση ρύθμισης  (1.050,94) (3.159,38) 

Υπόλοιπο 31.12  7.548,11 8.599,05 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  1.146,48 1.146,48 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  6.401,63 7.452,57 

Σύνολο  7.548,11 8.599,05 

 

 

 
 

Oι υποχρεώσεις παραπάνω θα τακτοποιηθούν μακροπρόθεσμα όπως δείχνει ο πίνακας παρακάτω: 

 

 

Υποχρέωση προς το 

Δήμο Θάσου 
 

Υποχρέωση για το 

πρόστιμο που αφορά 

την οικοδομική 
άδεια Σύνολο 

Εντός ενός έτους 21.067,92 1.146,48 22.214,40 

    
2-5 έτη 105.670,30 6.401,63 112.071,93 

Περισσότερο από 5 έτη 23.637,97 0,00 23.637,97 

Σύνολο 

μακροπρόθεσμων 

υποχρεώσεων 129.308,27 6.401,63 135.709,90 
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Σύνολο 150.376,19 7.548,11 157.924,30 

 

20 .Εμπορικές και Λοιπές Υποχρεώσεις 

 
Οι εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις αφορούν κυρίως υπόλοιπα που προέρχονται από τις αγορές της 

χρήσης και λειτουργικών εξόδων. 

 31.12.2018 31.12.2017 
Προμηθευτές 156.279,14 94.314,50 

Επιταγές πληρωτέες 32.805,38 11.078,58 

Σύνολο 189.084,52 105.393,08 

 

Η Διοίκηση της Εταιρίας εκτιμά ότι οι παραπάνω αξίες δε διαφέρουν ουσιωδώς από την εύλογη αξία 
τους. 

 

21 . Εργοδοτικές εισφορές και άλλοι φόροι 
 

 31.12.2018 31.12.2017 

Φόροι μισθοδοσίας και άλλοι φορολογικοί 
διακανονισμοί 84.153,38 270.464,25 

Υποχρεώσεις προς Οργανισμούς κοινωνικής 

Ασφάλισης 10.636,27 14.306,15 
Φόροι αμοιβών τρίτων  699,55 4.426,16 

Σύνολο 95.489,20 289.196,56 

 

 
Στη τρέχουσα χρήση η Εταιρία διεκπεραίωσε δύο ετήσιες ρυθμίσεις την 1η Ιουνίου του 2018 και  την 

5η  Σεπτεμβρίου 2018 με τις Φορολογικές Αρχές και διακανόνισε τις πληρωμές (Φ.Π.Α., Φ.Μ.Υ, 

Φόρου αλληλεγγύης, Φόρου εισοδήματος και λοιπών φόρων) ως ακολούθως: 
 

 31.12.2018 31.12.2017 

Υπόλοιπο 01.01 270.464,25 0,00 

Εξοφλήσεις παλαιών ρυθμίσεων (113.936,19) 0,00 

Ρυθμίσεις/Πρόσθετοι Διακανονισμοί 35.966,02 455.744,74 

Εξοφλήσεις (108.340,68) (185.280,49) 

Υπόλοπο 31.12 84.153,40 270.464,25 

 

22 .Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 
 

 31.12.2018 31.12.2017 

Δάνεια μετόχων 500.000,00 500.000,00 

Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης 47.460,97 25.151,73 
Μισθοί και ημερομίσθια πληρωτέα 13.236,01 20.832,47 

Βραχυπρόθεσμο μέρος ενοικίων που αφορά το 

πρόστιμο που επιβλήθηκε από το Δασαρχείο της 
Θάσου συμπεριλαμβανομένης της πρόβλεψης 

των ενοικίων για το λατομείο της Θάσου  22.214,40 22.214,40 

Λοιπές υποχρεώσεις 48.080,00 47.552,05 

Σύνολο 630.991,38 615.750,65 

 

 
Το ποσό των Ευρώ 500.000,00 αφορά άτοκο δάνειο που λήφθηκε από τους μετόχους της Εταιρίας 

ως κεφάλαιο κίνησης και αναλύεται ως ακολούθως: 

 

i) Ποσό Ευρώ 350.000,00 από την Marble & Granite International Company Limited” εκ μέρους της 
“CPC MARBLE & GRANITE (CYPRUS) LIMITED” και 

ii) Ποσό Ευρώ 150.000,00 από την F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ A.E. 

 
Η υποχρέωση σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης της 31 Δεκεμβρίου 2018 περιλαμβάνει 

τρέχουσες υποχρεώσεις μηνός Δεκεμβρίου και Δώρο Χριστουγέννων ποσού Ευρώ 18.541,30 καθώς 

και το υπόλοιπο ρύθμισης ασφαλιστικών εισφορών της 3η Σεπτεμβρίου 2018 ποσού Ευρώ 28.919,67 
με το οποίο η Εταιρία ρύθμισε την υποχρέωση σε ασφαλιστικούς οργανισμούς για τους μήνες 

Απρίλιος έως Ιούλιος 2018. 
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23 .Συναλλαγές με Συνδεδεμένα Μέρη 

 

Στη διάρκεια της περιόδου η Εταιρία πραγματοποίησε τις ακόλουθες συναλλαγές με συνδεδεμένα 
μέρη. 

 01.01.2018-

31.12.2018 

01.01.2017- 

31.12.2017 
Πωλήσεις Εμπορευμάτων και 

Υπηρεσιών:   

- Marble & Granite International 
Company Limited 108.683,25 127.528,03 

- F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ 

ΓΡΑΝΙΤΕΣ AE 213.693,08 195.448,81 
Σύνολο 322.376,33 322.976,84 

      

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών και 
ενοίκια    

- F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ 

ΓΡΑΝΙΤΕΣ AE 0,00 68.094,60 
Σύνολο 0,00 68.094,60 

 

Πωλήσεις παγίων 
- F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ 

ΓΡΑΝΙΤΕΣ AΕ 

 
 

0,00 

 
 

2.001.279,01 

- ΑΕΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΕ 0,00 158.954,92 
Σύνολο 0,00 2.160.233,93 

   

Απαιτήσεις/ Προκαταβολές από:   

- Marble & Granite International 
Company Limited (39.281,01) (181,01) 

- F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ 

ΓΡΑΝΙΤΕΣ AE (125,18) 0,00 
Σύνολο (39.406,19) (181,01) 

      
Υποχρεώσεις προς:   

- Marble & Granite International 

Company Limited 0,00 0,00 

- ΑΕΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΕ (6.495,45) 0,00 
Σύνολο (6.495,45) 0,00 

      
Δάνεια από:   

- Marble & Granite International 

Company Limited (350.000,00) (350.000,00) 
- F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ 

ΓΡΑΝΙΤΕΣ AE (150.000,00) (150.000,00) 

Σύνολο (500.000,00) (500.000,00) 

    

Δεν υπάρχουν συναλλαγές ή υπόλοιπα με την μητρική Εταιρία CPC MARBLE & GRANITE (CYPRUS) 

LIMITED. 
 

24 . Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις 

 
Η Εταιρία δεν έχει ελεγχθεί από τις αρμόδιες Φορολογικές Αρχές για τα έτη 2014 έως 2018.  

 

 
25 .Μεταγενέστερα γεγονότα 

 

H πανδημία του ιού COVID-19 εμφανίστηκε στην Ελλάδα αρχές 2020 και έχει επηρεάσει παγκόσμια 

την καθημερινή ζωή των ανθρώπων συμπαρασύροντας και την παγκόσμια οικονομία. Η Εταιρία έχει 

πάρει τα κατάλληλα μέτρα για την διασφάλιση της υγείας των εργαζομένων της και για την ομαλή 

και εύρυθμη λειτουργία της. Δεν υπάρχει σημαντική επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις της 

Εταιρίας καθώς το έσοδο για το πρώτο εξάμηνο του 2020 κυμαίνεται σε όμοια επίπεδα με τη χρήση 

2018 και 2019. 
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Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα από την 31η Δεκεμβρίου 2018, μέχρι την έκδοση αυτών των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 








