
Διεύθυνση διαδικτύου:    www.fidiashellas.gr

Ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων από το 

Διοικητικό Συμβούλιο:       19.03.2016

Τύπος έκθεσης Ελέγχου Ελεγκτών: Σύμφωνη Γνώμη -  Θέμα Έμφασης

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2015 31/12/2014 Λειτουργικές δραστηριότητες 1/1-31/12/2015 1/1-31/12/2014

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 1.644.303 1.730.032 Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) (102.529) 5.860

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 291 444 Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 69.474 60.988 Αποσβέσεις 101.521 97.735

Αποθέματα 24.345 12.715 Προβλέψεις 6.217 (1.483) 

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 12.785 32.408 Συναλλαγματικές διαφορές 0 0

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.751.197 1.836.588 Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας (16.786) (16.786) 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 67 85

Μετοχικό Κεφάλαιο 990.000 990.000
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης

ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης (1.280.568) (1.161.349) Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων (11.630) 2.604

Σύνολο Ιδίων Κεφαλάιων μετόχων Εταιρείας (α) (290.568) (171.349) Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 10.614 (6.453) 

Μη Ελέγχουσες Συμμετοχές (β) - - (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 19.672 26.105

Σύνολο Ιδίων Κεφαλάιων (γ) = (α) + (β) (290.568) (171.349) Μείον: 0

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 0 0 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (67) (85) 

Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 309.114 296.942 Καταβεβλημένοι φόροι 0 0

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 0 0 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 7.080 107.583

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.732.651 1.710.994 Επενδυτικές δραστηριότητες

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 2.041.765 2.007.936 Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων 0 0

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 1.751.197 1.836.588 Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (15.639) (107.800) 

Εισπράξεις/(Πληρωμές) από πωλήσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη 

αξία μέσω αποτελεσμάτων
0 0

Τόκοι εισπραχθέντες 0 0

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (15.639) (107.800) 

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0 0

Έξοδα για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0 0

Εισπράξεις από επιχορηγήσεις επενδύσεων 0 0

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 0 0

1/1-31/12/15 1/1-31/12/14 Εξοφλήσεις δανείων 0 0

Κύκλος εργασιών 823.036 717.147 Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) 0 0

Μερίσματα πληρωθέντα 0 0

Μικτά κέρδη/(ζημιές) (156.570) (49.136) Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 0 0

Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσμάτων
(102.462) 5.945

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου 

(α) + (β) + (γ)
(8.559) (217) 

Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων (102.529) 5.860 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 17.825 18.042

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης Σύνολο 9.266 17.825

Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους (Α) (119.219) 13.021

Ιδιοκτήτες Μητρικής (107.297) 11.719

Μη Ελέγχουσες Συμμετοχές (11.922) 1.302

Λοιπά Συνολικά Έσοδα Μετά από Φόρους (Β) 0 0

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα μετά από Φόρους (Α)+(Β) (119.219) 13.021 31/12/2015 31/12/2014

Ιδιοκτήτες Μητρικής (107.297) 11.719
Σύνολο Ιδίων Κεφαλάιων έναρξης χρήσεως  (1/1/2015 και 1/1/2014 

αντίστοιχα)
(171.349) (184.369) 

Μη Ελέγχουσες Συμμετοχές (11.922) 1.302
Συγκετρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες 

δραστηριότητες)
(119.219) 13.021

Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά ( σε €  ) - - (290.568) (171.349) 

Διανεμηθέντα Μερίσματα 0 0

(17.727) 86.894 Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων μετοχών 0 0

Σύνολο Ιδίων Κεφαλάιων χρήσης  (31/12/2015 και 31/12/2014 αντίστοιχα) -290.568 -171.349

Πρόσθετα  στοιχεία & πληροφορίες  (Ποσά εκφρασμένα σε €) :

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

  α) Έσοδα 820.935

  β)Λοιπά έσοδα 72.000

  γ) Έξοδα 0

  δ) Απαιτήσεις 0

  ε) Υποχρεώσεις 1.497.432

  στ) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών διοίκησης 0

  ζ) Απαιτήσεις από  διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 0

 η) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 0

Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ, 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Έμμεση μέθοδος)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

(ποσά εκφρασμένα σε €)

 (ποσά εκφρασμένα σε €)  (ποσά εκφρασμένα σε €)

(ποσά εκφρασμένα σε €)

Νόμιμος Ελεγκτής: Μανόλης Μιχαλιός (Α.Μ.ΣΟΕΛ 25131)

Ελεγκτική Εταιρεία: Grant Thornton A.E. (A.M. ΣΟΕΛ 127)

(Δημοσιευμένα βάσει του κ.ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσουν ετήσιές οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά ΔΛΠ)

ΦΕΙΔΙΑΣ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ 

 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14367/01ΑΤ/Β/86/196/00 

Γ.Ε.Μ.Η. 83218402000

ΤΗΝΟΥ 12α, 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, πού προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική  ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της  ΦΕΙΔΙΑΣ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.. 
Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία, να  ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου ττης Εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές 
καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.  

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
ΙΟΥΛΙΑ ΧΑΪΔΑ 
Α.Δ.Τ Ξ 371470 

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΚΑΤΣΙΚΑΚΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ 

ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 18896  Α.Δ.Τ.  Χ 630853 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΧΑΪΔΑΣ 

Α.Δ.Τ.  ΑE 079957 

1) Η εταιρεία είναι θυγατρική της εισηγμένης στο ΧΑΑ (με ποσοστό 90%) εταιρείας ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ -Μεταμόρφωση Αττικής και τα οικονομικά στοιχεία της περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις (με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης) που καταρτίζει η μητρική εταιρεία. 2) Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της  εταιρείας  που  ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην Οικονομική 
Κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας. 3) Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου  ανέρχονταν σε 12  άτομα και  ενώ αντίστοιχα στην προηγούμενη χρήση ανέρχονταν σε 12  
άτομα αντίστοιχα. 4) Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τη χρήση 2010.(Λεπτομέρειες στη σημείωση 9.21 της ετήσιας οικονομικής έκθεσης 1/1- 31/12/2015) 5) Δεν έχουν σχηματιστεί προβλέψεις για ανέλεγκτες 
χρήσεις γιατί είναι ζημιογόνες. 6) Στη λήξη της τρέχουσας περιόδου δεν κατέχονται μετοχές της μητρικής εταιρείας ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 7) Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι οικονομικές 
καταστάσεις, είναι συνεπείς με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας της χρήσης 2014 και έχουν εφαρμοσθεί με συνέπεια σε όλες τις περιόδους που 
παρουσιάζονται. 8) Το Θέμα Έμφασης που αναφέρεται στην έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή αφορά στην εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 47 & 48 του Ν. 2190/1920. 9) Οι πάσης φύσεως συναλλαγές 
(έσοδα και έξοδα) σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας και του Ομίλου κατά τη λήξη της  τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από 

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Εταιρείας: 
Ευάγγελος Χαϊδάς  - Πρόεδρος- Διευθύνων Σύμβουλος 
Ιουλία Χαϊδά - Αντιπρόεδρος  
Αναστασία Χαϊδά - Μέλος 
Λυδία Χαϊδά - Μέλος 
Κρικζώνη Δήμητρα - Μέλος 




