ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α..Ε..
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10718/53/Β/86/0 05
8ο χλµ. Ε.Ο. ΚΑΒΑΛΑΣ – ΞΑΝΘΗΣ, Τ.Κ. 65110 ΚΑΒΑΛΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΩΣ 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
(δηµοσιευµένα βάσει του ν.2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη κατά τα ∆ΛΠ) - (Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. Συνιστούµε εποµένως στην αναγνώστη, πριν
προβεί σε οποιαδήποτε επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την εταιρεία να ανατρέξει στην διεύθυνση του ∆ιαδικτύου της εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
των οικονοµικών καταστάσεων: 23 Μαρτίου 2013
Αρµόδια Νοµαρχία (ή Πρωτοδικείο) : Νοµαρχία Καβάλας
∆ιεύνυνση ∆ιαδικτύου:www.michaniki.gr

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου:
Πρόεδρος, ∆/νων Συµβ.:Πρ. Εµφιετζόγλου
Αντιπρόεδρος : Μ. Εµφιετζόγλου
Σύµβουλος : Β. Καψάλης

Σύµβουλος : Ε.Τριβουλίδης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ποσά σε χιλ. ευρώ)

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής : Σκαµπαβίριας Γεώργιος
Ελεγκτική εταιρία : Σ.Ο.Λ Α.Ε Ο.Ε
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύµφωνη γνώµη
- θέµα έµφασης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Εµµεση µέθοδος) (ποσά σε χιλ. ευρώ)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2012
31/12/2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία…………………….
∆απάνες εξερεύνησης και εκτίµηση ορυκτών πόρων………………
Άυλα περιουσιακά στοιχεία……………………………………………..
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία…………………….
Αποθέµατα……………………………………………………………….
Απαιτήσεις από πελάτες………………………………………………..
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία………………………..
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1.514
292
0
289
8.869
193
437

1.715
331
6
289
8.999
381
387

11.594

12.107

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο………………………………………………………
Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης…………………………………………
Σύνολο Καθαρής Θέσης Μετόχων Εταιρίας (α)………………….

4.717
-2.213
2.505

4.717
-954
3.764

Μακροπρόσθεσµες δανειακές υποχρεώσεις…………………………
Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις………………
Βραχυπρόσθεσµες δανειακές υποχρεώσεις…………………………
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις………………………………
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)……………………………………………

309
6.818
1.962
9.088

404
5.961
1.977
8.342

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (δ)……..

11.594

12.107

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ (ποσά σε χιλ. ευρώ)

Σύνολο κύκλου εργασιών…………………………………………….
Μικτά κέρδη/ (ζηµιές)……………………………………………………
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών
επενδυτικών αποτελεσµάτων………………………………………….
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων…………………………………………
Κέρδη / (ζηµιές) µετά φόρων (A)
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α) + (Β)
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών
επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων……………………..

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2012
31/12/2011
1.430
2.085
148
(545)
(279)
(1.152)

(1.247)
(1.531)

(1.260)
0
(1.260)

(1.591)
0
(1.591)

(37)

(997)

Σύνολο Μετοχών:4.450.000 -(Κοινές)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ποσά σε χιλ. ευρώ)
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2012
31/12/2011
Καθαρή θέση έναρξης χρήσης (01.01.2012
και 01.01.2011 αντίστοιχα)………………………………………….
Κέρδη / (Ζηµίες) της χρήσης µετά από φόρους…………………….
Καθαρή θέση λήξης χρήσης (31.12.2012 και
31.12.2011 αντίστοιχα)……………………………………………….

3.764
(1.260)

5.354
(1.591)

2.505

3.764

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2012
31/12/2011
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων………………………………………………………………………..
Πλέον / Μείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις…………………………………………………………………….
Ζηµίες / (Κέρδη) από πώληση παγίων……………………………………...
Προβλέψεις / (Έσοδα από αχρησιµοποίητες προβλέψεις προηγ.
χρήσεων)……………………………………………………………………….
Αποτελέσµατα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής
δραστηριότητας……………………………………………………………….
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα………………………………………...
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα………………………………………..
Πλέον / Μείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου
κίνησης όπου σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (Αύξηση) αποθεµάτων…………………………………………….
Μείωση / (Αύξηση) απαιτήσεων……………………………………………..
(Μείωση) / Αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)……………………..
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα……………………..
Καταβεβληµένοι φόροι………………………………………………………..
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α).

(1.152)

(1.531)

241
0

249
0

(95)

(30)

873

285

130
123
(15)

910
244
(48)

(754)
(108)
(757)

(285)
(44)
(250)

0
(4)
10
0
6

0
(13)
0
0
(13)

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου…………………………….
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια………………………….
Εξοφλήσεις δανείων…………………………………………………………..
Μερίσµατα πληρωθέντα σε µετόχους της µητρικής……………………….
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ).

0
737
0
0
737

0
255
0
0
255

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
χρήσης (α) + (β) + (γ)……………………………………………………
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης…………………
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης………………...

(14)
29
15

(8)
37
29

Επενδυτικές δραστηριότητες
∆ιάθεση (Απόκτηση) θυγατρικών, συγγενών και λοιπών επενδύσεων…
Αγορά ενσώµατων και άυλων πάγιων στοιχείων…………………………
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων πάγιων στοιχείων….
Τόκοι εισπραχθέντες………………………………………………………….
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)..

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
1) Οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας, περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου της εταιρίας
«ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.» που έχει έδρα την Ελλάδα και κατέχει ποσοστό συµµετοχής 77,07%.
2) Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις για την εταιρία, είναι από το 2007 έως το 2012, αλλά έχουν γίνει οι σχετικές προβλέψεις για
ενδεχόµενους φόρους.
3) Υφίστανται υποθήκες και προσηµειώσεις υπέρ τρίτων στα πάγια περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας ποσού € 599χιλ.
4) ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων οι οποίες, αθροιστικώς κατά περίπτωση
λαµβανόµενες, να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρίας.
5) Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού την 31/12/2012 ήταν 23 και την 31/12/2011 ήταν 32 άτοµα.
6) Η εταιρία δηµοσιεύει οικονοµικές καταστάσεις οι οποίες συντάχθηκαν µε βάση τα ∆.Π.Χ.Π. από 01.01.2005.
7) Το ύψος των επενδύσεων σε πάγια στοιχεία ανήλθε στη χρήση 2012 στο ποσό των 4 χιλ. ευρώ περίπου.
8) Τυχόν διαφορές στα αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσες.

Καβάλα, 23 Μαρτίου 2013
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ Σ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ
Α.∆.Τ.: AK 038979/11

ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΠΡ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ
Α.∆.Τ.: AE 034080/06

ΒΑΣΙΛΗΣ Σ. ΧΡΗΣΤΙ∆ΗΣ
Α.∆.Τ. : AE 891974/07 - ΑΡ. Α∆ΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΗΣ 3438/99

