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Ηκεξνκελία έγθξηζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ από ην 

Γηνηθεηηθό πκβνύιην:       19.03.2014

Τύπνο έθζεζεο Ειέγρνπ Ειεγθηώλ: Σύκθσλε Γλώκε -  Θέκα Έκθαζεο

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ 31/12/2013 31/12/2012 Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο 1/1-31/12/2013 1/1-31/12/2012

Ιδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία 1.719.814 1.741.300 Κέξδε πξν θόξσλ (ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο) (22.304) (122.941) 

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 598 752 Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Λνηπά κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 59.346 47.366 Απνζβέζεηο 56.577 106.153

Απνζέκαηα 15.319 16.018 Πξνβιέςεηο 418 901

Λνηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 26.173 6.334 Σπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 0 0

ΤΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ 1.821.249 1.811.770 Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεκηέο) επελδπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο (18.876) 17.816

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ Χξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα 20.971 21.339

Μεηνρηθό Κεθάιαην 990.000 990.000
Πιένλ/ κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ θίλεζεο

ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο:

Λνηπά ζηνηρεία Καζαξήο Θέζεο (1.174.369) (1.100.150) Μείσζε / (αύμεζε) απνζεκάησλ 699 4.346

ύλνιν Ιδίωλ Κεθαιάηωλ κεηόρωλ Εηαηξείαο (α) (184.369) (110.150) Μείσζε / (αύμεζε) απαηηήζεσλ (3.957) (1.736) 

Με Διέγρνπζεο πκκεηνρέο (β) - - (Μείσζε) / αύμεζε ππνρξεώζεσλ (πιελ ηξαπεδώλ) 517.106 (7.621) 

ύλνιν Ιδίωλ Κεθαιάηωλ (γ) = (α) + (β) (184.369) (110.150) Μείον:

Μαθξνπξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 0 0 Χξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα (25.004) (22.767) 

Πξνβιέςεηο/Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 312.823 268.303 Καηαβεβιεκέλνη θόξνη (500) (2.159) 

Βξαρππξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 0 500.000 Σύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α) 525.132 (6.669) 

Λνηπέο Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 1.692.796 1.153.616 Επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

ύλνιν ππνρξεώζεωλ (δ) 2.005.619 1.921.919 Απόθηεζε ζπγαηξηθώλ, ζπγγελώλ, θνηλνπξαμηώλ θαη ινηπώλ επελδύζεσλ 0 0

ΤΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ (γ)+(δ) 1.821.249 1.811.770 Αγνξά ελζώκαησλ θαη άϋισλ παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ (9.249) (9.180) 

Εηζπξάμεηο/(Πιεξσκέο) από πσιήζεηο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ ζε εύινγε 

αμία κέζσ απνηειεζκάησλ
0 0

Τόθνη εηζπξαρζέληεο 0 0

Σύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β) (9.249) (9.180) 

Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Εηζπξάμεηο από αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ 0 0

Έμνδα γηα αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ 0 0

Εηζπξάμεηο από επηρνξεγήζεηο επελδύζεσλ 0 0

Εηζπξάμεηο από εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα 0 0

1/1-31/12/13 1/1-31/12/12 Εμνθιήζεηο δαλείσλ (500.000) 0

Κύθινο εξγαζηώλ 633.453 587.599 Εμνθιήζεηο ππνρξεώζεσλ από ρξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο (ρξενιύζηα) 0 0

Μεξίζκαηα πιεξσζέληα 0 0

Μηθηά θέξδε/(δεκηέο) (101.769) (74.274) Σύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ) (500.000) 0

Κέξδε/(δεκίεο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ 

απνηειεζκάησλ
(1.333) (101.503) 

Καζαξή αύμεζε / (κείωζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα πεξηόδνπ 

(α) + (β) + (γ)
15.882 (15.849) 

Κέξδε/(δεκίεο) πξν θόξσλ (22.304) (122.941) Τακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο ρξήζεο 2.160 18.009

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεο ύλνιν 18.042 2.160

Κέξδε/(δεκίεο) κεηά από θόξνπο (Α) (74.220) (76.386) 

Ιδηνθηήηεο Μεηξηθήο (66.798) (68.748) 

Με Διέγρνπζεο πκκεηνρέο (7.422) (7.639) 

Λνηπά πλνιηθά Έζνδα Μεηά από Φόξνπο (Β) 0 (429.551) 

ςγκενηπωηικά ςνολικά Έζοδα μεηά από Φόποςρ (Α)+(Β) (74.220) (505.937) 31/12/2013 31/12/2012

Ιδηνθηήηεο Μεηξηθήο (66.798) (455.343) 
ύνολο Ιδίων Κεθαλάιων έναπξηρ σπήζεωρ  (1/1/2013 και 1/1/2012 

ανηίζηοισα)
(110.150) 395.787

Με Διέγρνπζεο πκκεηνρέο (7.422) (50.594) 
Σπγθεηξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (ζπλερηδόκελεο θαη δηαθνπείζεο 

δξαζηεξηόηεηεο)
(74.219) (505.937) 

Κέξδε/(δεκίεο) κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή - βαζηθά ( ζε €  ) - - (184.369) (110.150) 

Δηαλεκεζέληα Μεξίζκαηα 0 0

55.244 4.650 Αγνξέο / (πσιήζεηο) ηδίσλ κεηνρώλ 0 0

ύλνιν Ιδίωλ Κεθαιάηωλ ρξήζεο  (31/12/2013 θαη 31/12/2012 αληίζηνηρα) (184.369) -110.150

Ππόζθεηα  ζηοισεία & πληποθοπίερ  (Ποζά εκθπαζμένα ζε €) :

ΔΣΑΙΡΔΙΑ

  α) Έζνδα 633.426

  β)Λνηπά έζνδα 75.819

  γ) Έμνδα 0

  δ) Απαηηήζεηο 5.702

  ε) Τπνρξεώζεηο 1.457.325

  ζη) πλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ θαη κειώλ δηνίθεζεο 0

  δ) Απαηηήζεηο από  δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο 0

 ε) Τπνρξεώζεηο πξνο ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο 0

(Δημοσιεσμένα βάσει τοσ κ.ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιτειρήσεις ποσ σσντάσοσν ετήσιές οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά ΔΛΠ)

ΦΔΙΓΙΑΣ ΔΛΛΑΣ Α.Β.Δ.Δ.
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ 

 ΑΡ.Μ.Α.Δ. 14367/01ΑΣ/Β/86/196/00 

Γ.Δ.Μ.Η. 83218402000

ΣΗΝΟΤ 12α, 15235 ΒΡΙΛΗΙΑ ΑΣΣΙΚΗ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΥΡΗΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2012 ΔΩ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2013

 (ποζά εκθπαζμένα ζε €)

(ποζά εκθπαζμένα ζε €)

Νόκηκνο Ειεγθηήο: Νίθνο Ισάλλνπ (Α.Μ.ΣΟΕΛ 29301)

Ειεγθηηθή Εηαηξεία: Grant Thornton A.E. (A.M. ΣΟΕΛ 127)

Κέξδε/(δεκίεο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ 

απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ

ΒΡΙΛΗΙΑ, 19 ΜΑΡΣΙΟΤ 2014

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Έμμεζη μέθοδορ)

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ

(ποζά εκθπαζμένα ζε €)

 (ποζά εκθπαζμένα ζε €)

Σα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο, πνύ πξνθύπηνπλ από ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηνρεύνπλ ζε κία γεληθή  ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ΦΔΙΓΙΑ ΔΛΛΑ Α.Β.Δ.Δ.. 
πληζηνύκε επνκέλσο ζηνλ αλαγλώζηε, πξηλ πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε είδνπο επελδπηηθή επηινγή ή άιιε ζπλαιιαγή κε ηελ Δηαηξεία, λα αλαηξέμεη ζηελ δηεύζπλζε δηαδηθηύνπ ηηεο Δηαηξείαο, όπνπ αλαξηώληαη νη νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο θαζώο θαη ε έθζεζε ειέγρνπ ηνπ νξθσηνύ ειεγθηή ινγηζηή.  

Η ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. 
ΙΟΤΛΙΑ ΥΑΪΓΑ 
Α.Γ.Σ Ξ 371470 

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ  ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ 
ΚΑΣΙΚΑΚΗ ΠΔΡΙΣΔΡΗ 

ΑΡ.ΑΓΔΙΑ ΟΔΔ 18896  Α.Γ.Σ.  Υ 630853 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. & ΓΙΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ 
ΔΤΑΓΓΔΛΟ Ν. ΥΑΪΓΑ 

Α.Γ.Σ.  ΑE 079957 

1) Η εηαηξεία είλαη ζπγαηξηθή ηεο εηζεγκέλεο ζην ΥΑΑ (κε πνζνζηό 90%) εηαηξείαο ΙΚΣΙΝΟ ΔΛΛΑ ΑΔ -Μεηακόξθσζε Αηηηθήο θαη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο (κε ηε κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο)πνπ θαηαξηίδεη ε κεηξηθή εηαηξεία. 2) Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππό δηαηηεζία δηαθνξέο ηεο  εηαηξείαο  πνπ  ελδέρεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ Οηθνλνκηθή 
Καηάζηαζε ή ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο. 3) Ο αξηζκόο ηνπ απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ ζην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο πεξηόδνπ  αλέξρνληαλ ζε 11  άηνκα θαη  ελώ αληίζηνηρα ζηελ πξνεγνύκελε ρξήζε αλέξρνληαλ ζε 12  
άηνκα αληίζηνηρα. 4) Η εηαηξεία δελ έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά γηα ηε ρξήζε 2010.(Λεπηνκέξεηεο ζηε ζεκείσζε 9.22 ηεο εηήζηαο νηθνλνκηθήο έθζεζεο 1/1- 31/12/2013) 5) Γελ έρνπλ ζρεκαηηζηεί πξνβιέςεηο γηα αλέιεγθηεο 
ρξήζεηο γηαηί είλαη δεκηνγόλεο. 6) ηε ιήμε ηεο ηξέρνπζαο πεξηόδνπ δελ θαηέρνληαη κεηνρέο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο ΙΚΣΙΝΟ ΔΛΛΑ Α.Δ. 7) Οη ινγηζηηθέο αξρέο βάζεη ησλ νπνίσλ ζπληάρζεθαλ νη νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο, είλαη ζπλεπείο κε απηέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε ζύληαμε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο ηεο ρξήζεο 2012 θαη έρνπλ εθαξκνζζεί κε ζπλέπεηα ζε όιεο ηηο πεξηόδνπο πνπ 
παξνπζηάδνληαη. 8) Σν Θέκα Έκθαζεο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ έθζεζε ηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή αθνξά ζηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 47 & 48 ηνπ Ν. 2190/1920. 9) Οη πάζεο θύζεσο ζπλαιιαγέο 
(έζνδα θαη έμνδα) ζσξεπηηθά από ηελ έλαξμε ηεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο θαη ηα ππόινηπα ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεώζεσλ ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ θαηά ηε ιήμε ηεο  ηξέρνπζαο πεξηόδνπ, πνπ έρνπλ πξνθύςεη από 

ύλζεζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ Δηαηξείαο: 
Δπάγγεινο Υατδάο  - Πξόεδξνο- Γηεπζύλσλ ύκβνπινο 
Ινπιία Υατδά - Αληηπξόεδξνο  
Αλαζηαζία Υατδά - Μέινο 
Λπδία Υατδά - Μέινο 
Κξηθδώλε Γήκεηξα - Μέινο 


