IKTINOΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ.Μ.Α.Ε 2304/06/Β/86/53
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30ης IOYNIOY 2002 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -30 ΙΟΥΝΙΟΥ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

∆απάνες πολυετούς απόσβεσης
Πάγιο ενεργητικό
Μείον αποσβέσεις
Συµµετοχές & Μακρ.Απαιτήσεις
Αποθέµατα
Πελάτες
Λοιπές Απαιτήσεις
Χρεόγραφα
∆ιαθέσιµα
Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ

30.06.2002

30.06.2001

σε EURO

σε EURO

585,684.42
3,929,138.34
-1,537,627.51
10,132,515.40
7,402,021.55
4,644,403.11
3,527,718.92
54,894.47
273,035.90
0.00
29,011,784.60
1,156,826.89

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
30ης IOYNIOY 2002(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 30 IOYNIOY 2002)
30.06.2002
σε EURO
ΕΣΟ∆Α
Έσοδα από πωλήσεις
5,646,924.84
Μείον:Κόστος Πωληθέντων
3,606,850.65
Πλέον:Άλλα έσοδα Εκµετάλλευσης
2,494.50
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ
2,042,568.69
Μείον:Έξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας
665,642.05
Έξοδα Λειτουργίας Έρευνας - Ανάπτυξης
Έξοδα Λειτουργίας ∆ιάθεσης
400,170.64
Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα
300,293.83
ΣΥΝΟΛΟ
1,366,106.52
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
676,462.17
Πλέον:Άνοργανα Έσοδα - Κέρδη
208,169.76
Μείον:Άνοργανα Έξοδα - Ζήµιες
220,260.97
Μείον:Πρόσθετες Αποσβέσεις
0.00
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ
664,370.96

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. & ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΧΑΙ∆ΑΣ
Α∆Τ. Α352508

697,783.61
3,542,543.95
-1,321,271.27
7,834,456.98
6,314,504.12
2,710,837.25
2,744,301.14
86,816.11
124,424.49
109,074.57
22,843,470.97
951,893.66

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Κατεβληµένο Μετοχικό Κεφάλαιο
Αποθεµατικά & Λοιποί Λογ/σµοί ιδίων κεφαλαίων
Αποτελέσµατα Περιόδου
Αποτελέσµατα προηγ.Χρήσων
Προβλέψεις ∆ιάφορες
Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσµες
Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµες
Μεταβατικοί Λογ/σµοί Παθητικού

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ

30.06.2002

30.06.2001

σε EURO

σε EURO

5,735,620.00
8,888,495.44
664,370.96
692,870.01
87,434.44
6,450,146.74
6,272,962.15
219,884.86

4,111,518.71
6,479,565.80
616,246.91
515,186.39
87,434.44
3,800,146.74
7,160,004.40
73,367.57

29,011,784.60
1,156,826.89

22,843,470.97
951,893.66

30.06.2001
σε EURO
4,985,170.88
3,113,616.28
107,089.56
1,978,644.17
666,086.91
398,088.73
206,143.66
1,270,319.30
708,324.87
64,450.13
156,528.10
0.00
616,246.91

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1.Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού 61 άτοµα
2.Επί των παγίων στοιχείων της µητρικης εχουν εγγραφει προσηµειωσεις υψους 4.400.000 ευρω σε εξασφαλιση κοινοπρακτικου δανειου
3. Στο κονδύλι του Ενεργητικού ΄΄ Συµµετοχές και Μακρ/σµες απαιτήσεις ΄΄ περιλαµβάνεται
ποσό ευρω 10.116.328,64 το οποίο αντιπροσωπεύει την αξία κτήσεως συµµετοχών σε εταιρείες,
οι οποίες δεν είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο και δεν ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή.
Η αποτίµηση αυτών έγινε στην αξία κτήσεως τους, σύµφωνα µε διατάξεις του Π.∆.186/92(ΚΒΣ)
η οποία είναι µεγαλύτερη από εκείνη που θα προέκυπτε µε βάση την κατ΄είδος εσωτερική
λογιστική αξία τους την 30/6/2002 κατά ευρω 4.237.096,14.
4.Οι βασικές λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν είναι ίδιες µε αυτές που
τηρήθηκαν για την κατάρτηση του Ισολογισµού της χρήσεως 2001
5. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπο διαιτησία διαφορές της εταιρείας που ενδέχεται
να έχουν σηµαντική επίπτωση στην Οικονοµική Κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας.
6. Κατά την προηγουµενη χρηση η Εκτακτη Γενικη Συνελευση των µετοχων αποφασισε αυξηση του µετοχικου
κεφαλαιου κατά δρχ 420.300.000 (1.233.455,67 ευρω ) µε την καταβολη µετρητων µε την εκδοση 2.101.500 µετχ
ονοµαστικης αξιας 200 δρχ .και τιµη εκδοσης 1000 δρχ ανα µετοχη.Ολοκληρωθηκε επιτυχως την 17/9/2001
και αντληθηκε το ποσο των 2.101.500.000 δρχ ( 6.167.278,06 ευρω )
Η διαθεση των αντληθεντων κεφαλαιων από την παρουσα αυξηση του µετοχικου κεφαλαιου µε µετρητα ολοκληρωθηκε στο ∆' τριµηνο του 2001 και η σχετικη εκθεση δηµοσιευθηκε στην εφηµεριδα "ΕΞΠΡΕΣ" της 28.02.2002
7. Η τελευταια αναπροσαρµογη της αξιας των παγιων βασει του Ν.2065/92 εγινε στη χρηση 2000.
8. Η εταιρεια εχει ελεχθει φορολογικα µεχρι και τη χρηση 2000 και κατά συνεπεια οι φορολογικες υποχρεωσεις της για την χρηση 2001 δεν εχουν καταστει οριστικες
10. Με αποφαση της Γενικης Συνελευσης της 28/06/2001 και µε αποφαση του ∆ιοικητικου Συµβουλιου της 28 /12/2001 αποφασιστηκε η διαθεση
µετοχων (144.500) στα µελη του ∆.Σ και του προσωπικου .Οι νεες µετοχες πιστωθηκαν στις µεριδες των δικαιουχων στις 15.2.2002
Συγκεντρωθηκε το ποσο των δρχ 79.186.000 (232.387,38 ευρω ) εκ του οποιου δρχ 28.900.000 ( 84.812,91 ευρω ) αυξησαν το Μετοχικο κεφαλαιο και
50.286.000 δρχ (147.574,47 ευρω) πιστωθηκαν στο λογ. ∆ιαφορα από την εκδοση µετοχων υπερ το αρτιο
11.Με αποφαση της Γενικης Συνελευσης της 28/06/2002 αποφασιστηκε η αυξηση του µετοχικου κεφαλαιου της εταιρειας κατά 305.822,37 ευρω µε αυξηση της
ονοµαστικης αξιας των µετοχων σε 0,62 ευρω, µε κεφαλαιοποιηση υπεραξιας αναπροσαρµογης παγιων και υπολοιπου κερδων εις νεο.
12.Η ανάλυση των πωλήσεων συµφωνα µε την ταξινόµηση των κλάδων οικονοµικής
δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟ∆ 91) έχει ώς εξής:
α).267.0 Πωλήσεις µαρµάρων επεξεργασµένων
4,026,330.93
β).515.3 Χονδρικό εµπόριο γρανιτών
1,600,887.72
γ) 524.6 Λιανικό εµπόριο γρανιτών
19,706.19
5,646,924.84
Αθήνα, 20 Ιουλιου 2002
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ
ΙΟΥΛΙΑ ΧΑΙ∆Α
Α∆Τ. Ξ371470

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
Α∆Τ. Λ930424

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας ΄΄ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ΄΄
∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 6 του Π.∆. 360/1985 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 90 του Ν.2533/1997, εφαρµόζοντας, στα πλαισία των αρχών και κανόνων ελεγκτικής που ακολουθεί το ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ,
τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναµε κατάλληλες, για να διαπιστώσουµε ότι οι ανωτέρω συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις της ΄΄ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΄΄ που καλύπτουν την περίοδο από 1/1/2002 µέχρι 30/6/2002 δεν περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις που
να επηρεάζουν ουσιωδώς την περιουσιακή διάρθρωση και την οικονοµική θέση της εταιρείας, καθώς και τα αποτελέσµατα που εµφανίζονται σ’ αυτές. Στα πλαίσια του ελέγχου αυτού λάβαµε και γνώση του λογιστικού απολογισµού των εργασιών των υποκαταστηµάτων
της εταιρείας. Τέθηκαν στην διάθεσή µας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρεία και µας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαµε. Η εταιρεία εφάρµοσε ορθά το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. ∆εν τροποποιήθηκε η µέθοδος
απογραφής σε σχέση µε την αντίστοιχη προηγούµενη περίοδο και το κόστος παραγωγής προσδιορίσθηκε σύµφωνα µε τις παραδεγµένες αρχές λογισµού του κόστους. Απο τον παραπάνω έλεγχό µας προέκυψε ότι: Στο κονδύλι του λογαριασµού ΄΄ Χρεόγραφα’’ περιλαµβάνεται
και η αξία κτήσεως ευρω 54.894,47 µετοχών εταιρειών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών, η τρέχουσα αξία των οποίων στις 30/6/2002 ήταν µικρότερη κατά ευρω 14.301,58. Με βάση τον έλεγχο που διενεργήσαµε, διαπιστώσαµε ότι οι ανωτέρω οικονοµικές
καταστάσεις προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας και αφού ληφθεί υπόψη η προαναφερόµενη παρατηρησή µας, καθώς και οι παρατιθέµενες από την εταιρεία σηµείωσεις υπ΄αριθ. 3 και 8, δεν περιέχουν ανακρίβειες ή παραλήψεις που να επηρεάζουν ουσιωδως
την εµφανιζόµενη περιουσιακή διάρθρωση και την οικονοµική θέση της εταιρείας, κατά την 30/6/2002 καθώς και τα αποτελέσµατα της περιόδου που έληξε στην ηµεροµηνία αυτή, βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και των λογιστικών αρχών και
µεθόδων που εφαρµόζει η εταιρεία, οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που εφαρµόστηκαν στην αντίστοιχη περίοδο της προηγούµενης χρήσης.
Αθήνα, 1 Αυγούστου 2002
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ΝΙΦΟΡΟΠΟΥΛΟΣ
Κ & V ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.Ε
ΑΜ/ΣΟΕ 16541
Κ & V ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.Ε
BAKER TILLY INTERNATIONAL

