ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ ΑΒΕΕΤΕ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 3769/06/Β/86/68

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2000 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001)
(Αρθρ. 90 Ν. 2533/97)
(ΠΟΣΑ ΣΕ ΔΡΑΧΜΕΣ)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

01/07/99-30/06/00
ΔΡΧ.
€

01/07/00-30/06/01
ΔΡΧ.
€

Δαπάνες πολυετούς απόσβεσης (αναπ.
Υπόλοιπο)
Πάγιο Ενεργητικό
Μείον: Αποσβέσεις μέχρι 30.06.01

557.868.450
3.261.750.561
1.458.495.817

Συμμετοχές & Μακρ/θεσμες Απαιτήσεις

164.888.677

483.899,27

37.983.661

3.067.153.597

9.001.184,44

2.510.110.998

49.555.319
651.187.946
43.530.870
648.894.050
890.003.493
118.038.260
8.003.907

145.430,14
1.911.043,13
127.750,17
1.904.311,23
2.611.895,80
346.407,22
23.489,09

31.631.238
418.660.031
0
880.190.936
726.087.663
105.201.240
6.802.269

8.002.379.313

23.484.605,47

5.778.295.557

59.895.239

175.774,73

158.358.841

Εμπορεύματα
Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων
Πελάτες
Χρεώγραφα
Λοιπές Απαιτήσεις
Αξιόγραφα
Διαθέσιμα
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Λογαριασμοί Τάξεως Χρεωστικοί

1.637.178,14
56.750.200
9.572.268,70 2.286.794.029
4.280.251,85 1.281.916.708

01/07/99-30/06/00
ΔΡΧ.
€

01/07/00-30/06/01
ΔΡΧ.
€

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

166.544,97 Καταβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο
6.711.060,98 Ωφειλόμενο Μετοχικό Κεφάλαιο
3.762.044,63 Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου
Μείον: (α) Διαφορές φορολογικού ελέγχου
111.470,76 προηγούμενων χρήσεων
(β) Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο
7.366.429,93 λειτουργικό κόστος φόροι
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το
92.828,28 άρτιο
1.228.642,79 Αποθ/κά & λοιποί λογ/μοί ιδίων Κεφαλαίων
0,00 Αποτελέσματα περιόδου
2.583.098,86 Αποτελέσματα προηγούμενων χρήσεων
2.130.851,54 Προβλέψεις Διάφορες
308.734,38 Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες
19.962,64 Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού
16.957.580,50 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
464.736,14 Λογαριασμοί Τάξεως Πιστωτικοί

1.268.000.000
0
0

3.721.203,23
0,00
0,00

1.012.000.000
256.000.000
228.000.000

2.969.919,30
751.283,93
669.112,25

0

0,00

38.131.253

111.903,90

1.150.108

3.375,23

0

0,00

4.608.000.000
181.531.350
603.086.943
58.537.674
82.742.051
0
1.194.846.103
6.785.300

13.523.110,79
532.740,57
1.769.880,98
171.790,68
242.823,33
0,00
3.506.518,28
19.912,84

0
155.400.000
765.410.432
439.005
86.553.709
18.458.000
3.284.215.655
9.950.009

0,00
456.052,82
2.246.252,18
1.288,35
254.009,42
54.168,75
9.638.197,08
29.200,32

8.002.379.313

23.484.605,47

5.778.295.557

16.957.580,50

59.895.239

175.774,73

158.358.841

464.736,14

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30.06.2001: 1) Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση που έληξε την 30.06.1998 2) Η τελευταία
αναπροσαρμογή των ακινήτων έγινε στην παρούσα περίοδο με βάση τις διατάξεις του Ν.2065/92 3) Τα έσοδα της εταιρείας εντάσσονται στους παρακάτω ΣΤΑΚΟΔ 91: (α) ΣΤΑΚΟΔ 514.9 (Χονδρικό
εμπόριο ειδών οικιακής χρήσεως και μουσικών οργάνων) Δρχ. 4.897.746.881(€ 14.373.431,79) (β) ΣΤΑΚΟΔ 524.5 (Λιανικό εμπόριο είδη οικιακής χρήσεως και μουσικών οργάνων) Δρχ. 2.984.719.815
(€ 8.759.265,78) (γ) ΣΤΑΚΟΔ 804.4 (Μουσική και καλλιτεχνική εκπαίδευση) Δρχ. 642.938.913 (€ 1.886.834,67) (δ) ΣΤΑΚΟΔ 316.2 (Υπηρεσίες επισκευής άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού) Δρχ.
53.134.423 (€ 155.933,74 4) Οι επενδύσεις σε πάγια στοιχεία της περιόδου ανήλθαν σε Δρχ. 976.242.999 (€ 2.864.983,12) 5) Το απασχολούμενο προσωπικό της εταιρείας ανέρχεται σε 381 άτομα
κατά μέσο όρο, 6) Ορισμένα κονδύλια της Καταστάσεως Αποτελεσμάτων της προηγούμενης περιόδου αναμορφώθηκαν για να γίνουν συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα της παρούσας περιόδου.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/07/2000 - 30/06/2001

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Μείον : Κόστος πωλήσεων
Πλέον : Αλλα έσοδα Εκμετάλλευσης
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
Μείον : Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας
Εξοδα Λειτουργίας Διάθεσης
Χρηματ/μικά αποτελέσματα
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη)
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
Πλέον : Ανόργανα Εσοδα - Κέρδη
Μείον : Ανόργανα Εξοδα - Ζημιές
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ)
Μείον : Σύνολο αποσβέσεων παγίων
στοιχείων
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες
στο λειτουργικό κόστος.
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
(ΚΕΡΔΗ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

ΔΡΧ.

€

252.888.826
2.711.609.847
- 38.186.778

742.153,56
7.957.769,18
-112.066,85

4.994.180
7.194.493

14.656,43
21.113,70

01/07/00-30/06/01
€
ΔΡΧ.
8.578.540.032 25.175.465,98
5.101.180.320 14.970.448,48
159.176,64
54.239.439
3.531.599.151

277.293.614

813.774,36

277.293.614

813.774,36

€

ΔΡΧ.

10.364.194,13

2.926.311.895

8.587.855,89

605.287.256

1.776.338,24

-2.200.313

-6.457,26

603.086.943

1.769.880,98

0

0,00

603.086.943

1.769.880,98

217.737.994
2.199.959.095
200.016.257

638.996,31
6.456.226,25
586.988,28

28.440.932
94.685.715

83.465,68
277.874,44

155.202.673

455.473,73

155.202.673

455.473,73

01/07/99-30/06/00
€
ΔΡΧ.
8.133.927.143 23.870.659,26
4.785.724.127 14.044.678,29
101.165.545
296.890,81
3.449.368.561

10.122.871,79

2.617.713.346

7.682.210,85

831.655.215

2.440.660,94

-66.244.783

-194.408,75

765.410.432

2.246.252,18

0

0,00

765.410.432

2.246.252,18

Αθήνα, 23 Αυγούστου 2001
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Φ. ΝΑΚΑΣ
Α.Δ.Τ. Κ 091264

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Φ. ΝΑΚΑΣ
Α.Δ.Τ. Ξ 033755

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Δ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. Λ 129784

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧ ΟΥ Ο ΡΚΩΤΟΥ ΕΛ ΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς το Διοικη τικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας «ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ ΑΒΕΕ ΤΕ»
Δ ιενεργήσαμε τον έλ εγχ ο που προβλ έπεται από τις δι ατάξεις του άρθρου 6 του Π.Δ. 360/1985, όπως τροποπ οιήθηκε με το άρθρο 90 τ ου Ν. 2533/1997, εφαρμόζοντας , στ α π λαίσια των
αρχ ώ ν και κ ανόνω ν ελ εγκτικής που ακ ολ ουθεί τ ο ΣΩΜΑ ΟΡΚ ΩΤΩΝ Ε ΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟ ΓΙΣΤΩΝ, τι ς ελ εγκτ ικές διαδικ ασίες που κ ρίναμε κ ατάλ ληλες, για να διαπι στώσουμε ότι οι ανωτέρω
συνοπτικ ές οι κονομι κές κ αταστάσει ς της Ανώνυμης Ετ αιρείας «ΜΟΥ ΣΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΦΙΛ ΙΠΠΟ Σ ΝΑΚ ΑΣ Α Β ΕΕΤΕ» που κ αλ ύπτουν την π ερίοδο από 1 Ιουλίου 2000 μέχρι 30 Ιουνίου 2001
δεν περι έχουν ανακρίβει ες ή παραλείψεις που να επηρεάζουν ουσιω δώς τ ην περιουσι ακ ή διάρθρωση κ αι την οι κονομι κή θέση τ ης εται ρεί ας καθώς και τ α αποτελέσματ α π ου εμφ ανίζονται
σε αυτές . Στα πλαίσια τ ου ελέγχου αυτού λάβαμε και γνώ ση του λ ογ ιστ ικ ού απολογι σμού τω ν εργασι ών τω ν υποκαταστ ημάτω ν τ ης εταιρείας . Τέθηκ αν στη διάθεσή μας τα βιβλί α κ αι
στοι χεί α που τήρησε η εται ρεί α κ αι μας δόθηκ αν οι αναγκ αίες γ ια τον έλ εγχο πλ ηροφορίες και επεξηγ ήσεις που ζητήσαμε. Η εται ρεί α εφ άρμοσε ορθά το Γενι κό Λογι στι κ ό Σχέδιο. Δεν
τροποπ οιήθηκ ε η μέθοδος απογραφ ής σε σχ έση με την αντ ίστοιχη π ροηγούμε νη π ερί οδο κ αι το κ όστος παραγ ωγής π ροσδι ορί σθηκε σύμφω να με τις π αραδε γμένες αρχ ές λ ογ ισμού του
κ όστους. Από τον παραπάνω έλ εγχ ό μας προέκυψαν τα εξής: 1) Η εται ρεία βασιζόμενη στην υπ αριθ. 205/1988 Γνωμοδότ ηση τ ης Ολ ομέλ ειας τ ων Νομικών Συμβούλω ν της Διοικ ήσεω ς
και το άρθρο 10 του Ν. 2065/1992, δεν σχημάτισε π ρόβλ εψη αποζημι ώσεως προσωπικού λ όγω εξόδου του από την υπ ηρεσί α. Εάν η εταιρεί α σχ ημάτιζε πρόβλ εψη απ οζημιώ σεως, λ όγ ω
εξόδου από την υπηρεσί α γι α συνταξι οδότηση για τ ο σύνολ ο του προσωπ ικ ού της ανεξάρτητα από τ ο χρόνο θεμελ ιώσεω ς του δικαιώ ματος συνταξιοδοτήσεώς του, όπω ς κ ατ ά τη γνώ μη
μας θα έπ ρεπε, αυτή θα ανερχ όταν την 30.06.2001 σωρευτικά στο ποσό τ ων δρχ . 108.000.000 (€ 316.947,90) περίπ ου, από τ ο οποί ο δρχ. 8.000.000 (€ 23.477,62) περίπου θα επ ιβάρυνε
την παρούσα περίοδο. 2) Στο λογαριασμό του ε νεργ ητικού «Συμμετοχές και μακ ροπρόθεσμε ς απαιτ ήσει ς» περιλαμβάν εται και η αξία κτήσεω ς εταιρικ ών μεριδί ων: (α) Ε ταιρείας LTD π ου
εδρεύει στο εξω τερικό ποσού δρχ. 124.749.107 (€ 366.101,56) και (β) Ε ται ρεί ας ΕΠΕ εσωτ ερικ ού ποσού δρχ . 200.000 (€ 586,94). Η εσω τερι κή λογι στικ ή αξία τω ν ανωτ έρω μεριδί ων, με
βάση τους τελευταίους νόμι μα συνταγ μέ νους Ισολ ογ ισμούς της 31.12.1999 κ αι 31.12.2000 αντ ίστ οιχ α, ανερχόταν στο π οσό των δρχ. 177.536.530 (€ 521.016,96). 3) Μέχ ρι την
ημερομηνία χορηγήσεω ς του πιστοποιητικού μας δεν είχαμε λάβει επι βεβαι ωτικές επι στολ ές από πελάτες, προμηθευτές και τράπεζες.
Με βάση τον έλ εγχο που διε νεργήσ αμε,
διαπιστώσαμε ότι οι ανω τέρω οι κονομικές κατ αστάσεις προκύπτουν από τ α βι βλί α και στοιχεία της εταιρείας και αφού λ ηφ θούν υπ όψη οι προαναφερόμε νες π αρατηρήσεις μας κ αθώ ς κ αι
οι παρατιθέμενες από τ ην εται ρεί α σημειώ σεις, δεν π ερι έχουν ανακρίβειες ή παραλήψεις π ου να επηρεάζουν ουσι ωδώς την εμφανιζόμενη περιουσι ακή διάρθρωση κ αι την οι κ ονομικ ή θέση
της εταιρείας, κ ατά τ ην 30η Ιουνίου 2001, καθώς κ αι τα αποτελ έσματα τ ης π εριόδου που έλ ηξε στην ημερομηνία αυτή, βάσει τω ν σχ ετ ικ ών διατάξεω ν που ισχύουν και των λογιστικ ών
αρχ ώ ν και μεθόδω ν που εφαρμόζει η ετ αιρεία, οι οπ οί ες έχουν γ ίν ει γενικά παραδεκ τές κ αι δε ν δι αφ έρουν από εκ είν ες που εφαρμόστηκαν στην αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης
χρήσης. Ε π ισημαίνεται ότι το παρόν π ιστοποι ητι κό εκ δίδεται για τους σκ οπούς του άρθρου 90 τ ου Ν. 2533/1997 κ αι δεν υποκαθιστ ά τ ο πι στοπ οιητικό τ ου τ ακ τι κού ελέγχ ου, που απαι τείται
από τ ις δι ατάξεις του άρθρου 37 του κωδ. Ν. 2190/1920 «περί ανω νύμω ν ετ αιρειώ ν». Για το λ όγο αυτό ενδέχ εται ορι σμένα κονδύλια τω ν ανωτ έρω συνοπτ ικώ ν οικονομικ ών κατ αστάσεω ν
να παρουσιάζουν διαφορές από εκ εί να τω ν ετήσιων οικονομι κώ ν κατ αστάσεω ν, που θα δημοσιευθούν μαζί με τ ο προαναφερόμενο πιστοποιητικ ό του τακτ ικ ού ελ έγχου. Διευκ ρινίζεται ότι
τα αντί στοι χα ποσά της π ροηγούμενης χρήσεως παρατί θε νται όπως π ερι λαμβάνοντ αι στι ς δημοσιευθεί σες οικονομικ ές καταστ άσεις τ ης χρήσεως εκ είνης.
Αθήνα, 27 Αυγ ούστου 2001
Ο Ορκω τός Ε λεγκ τής Λ ογιστής
Ανδρέας Μ. Ρ ούσσος
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ . 12131
"ΣΟΛ Α .Ε. ΟΡ ΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚ ΤΕ Σ ΛΟΓΙΣΤΕ Σ"

