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Α. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους “ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΜΕΤΑΞΗΣ «ΕΤΜΑ» Α.Ε. ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ”
Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων
Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας “ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΜΕΤΑΞΗΣ
«ΕΤΜΑ» Α.Ε. ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ”, που αποτελούνται από την κατάσταση οικονοµικής θέσης της 23ης
Μαΐου 2013, (ηµεροµηνία έναρξης εκκαθάρισης 23/05/2011), την κατάσταση συνολικού εισοδήµατος,
µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς
και περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών και µεθόδων και τις λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες.
Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις
Η διοίκηση (Εκκαθαριστές) είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών
οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η
διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων
απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον
έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά
απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε
τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι
απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την
απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές
καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της
εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε
απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις
εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών
καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις
περιστάσεις και όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών
δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των
λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν
από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων.
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη
θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης.
Γνώµη
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη
άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας “ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΜΕΤΑΞΗΣ «ΕΤΜΑ» Α.Ε. ΥΠΟ
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ” κατά την 23η Μαΐου 2013, τη χρηµατοοικονοµική τους επίδοση και τις ταµειακές της
ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Θέµατα Έµφασης
Χωρίς να διατυπώνουµε περαιτέρω επιφύλαξη στη γνώµη µας, εφιστούµε την προσοχή σας στα εξής:
1) Οι συµµετοχές της εταιρείας στις δύο θυγατρικές εταιρείες στην Κίνα, οι οποίες έχουν αναστείλει την
παραγωγική τους δραστηριότητα από τις αρχές του 2006, αποτιµήθηκαν στην αξία του 1 €. 2) Η
αποτίµηση των ακινήτων της εταιρείας έγινε στην αξία που προκύπτει µε το Αντικειµενικό σύστηµα
Προσδιορισµού Αξιών Ακινήτων που εφαρµόζει το Υπουργείο Οικονοµικών.
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Αναφορά επί άλλων Νοµικών και Κανονιστικών θεµάτων
Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης των Εκκαθαριστών µε
τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α, 107 και 37
του Κ.Ν. 2190/1920.

PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.

Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2013
O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
PANNELL KERR FORSTER
Λ. Κηφισίας 124, 115 26 Αθήνα
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 132

∆ΗΜΟΣ Ν. ΠΙΤΕΛΗΣ
A.M. Σ.O.E.Λ. : 14481
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Β. ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ
Κατά την διαχειριστική χρήση από 24.05.2012 έως 23.05.2013
---------- . ----------

Κύριοι Μέτοχοι,
Ι.- Στην προηγουµένη Γενική Συνέλευσή σας στις 23 Νοεµβρίου 2012, είχαµε την ευκαιρία να σας
ενηµερώσουµε λεπτοµερώς για όλες τις συντελεσθείσες και προβλεπόµενες ενέργειές µας ως οργάνων
της εκκαθαρίσεως, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, για το χρονικό διάστηµα που αφορούσε.
ΙΙ.- Κατά την εξεταζόµενη χρήση, σε αρµονία µε το νοµοθετικό πλαίσιο, που προσδιορίζει τις
αρµοδιότητες και τις υποχρεώσεις των εκκαθαριστών κατά το στάδιο της εκκαθαρίσεως, πέραν
βεβαίως, της αντιµετώπισης των τρεχούσης φύσεως θεµάτων, οι κυριότερες ενέργειές µας, σε αδρές
γραµµές συνοψίζονται ως εξής:
Όπως σας είναι γνωστό από µακρού χρόνου κύριοι µέτοχοι, σχεδόν στο σύνολό της η ακίνητη
περιουσία της εταιρείας, πέραν του µείζονος τµήµατός της που επωλήθη το έτος 2006, είναι
δεσµευµένη, ήδη από το έτος 1995, από το κράτος και τελεί υπό απαλλοτρίωση, για διαφόρους
σκοπούς και χρήσεις, στα πλαίσια ευρύτερου σχεδίου αναβάθµισης της περιοχής Ελαιώνα - Βοτανικού
όπου ευρίσκεται.
Για τα ακίνητα ιδιοκτησίας της εταιρείας υφίσταντο και υφίστανται εκκρεµείς δίκες σε διάφορους
βαθµούς δικαιοδοσίας προκειµένου είτε να καθορισθεί οριστική τιµή µονάδος, είτε να προσδιορισθεί το
ύψος της οφειλοµένης αποζηµιώσεως, να εξασφαλισθεί η καταβολή της, και εν γένει να ολοκληρωθεί η
απαλλοτρίωσή τους.
Οι από 6ετίας κρατούσες δυσµενέστατες οικονοµικές συνθήκες, στη χώρα, η αδυναµία του κράτους να
ανταποκριθεί στις οικονοµικές του υποχρεώσεις και η χρονοβόρος διαδικασία απονοµής της
δικαιοσύνης, όπως είναι ευνόητο, είχαν τις αντίστοιχες δυσµενείς επιπτώσεις τους στις εκκρεµούσες
δίκες που αφορούν στα ακίνητα της εταιρείας, και προκαλούν αναπόφευκτα καθυστέρηση στην πρόοδο
του έργου της εκκαθαρίσεως, αν και επιδιώξαµε µε κάθε µέσο την επιτάχυνση των σχετικών δικών και
διαδικασιών, χωρίς βεβαίως βλάβη των εταιρικών συµφερόντων.
Ειδικότερα, σε σχέση µε το ακίνητο επί της οδού Αγίας Άννης 30Α το µείζον τµήµα του οποίου τελούσε
υπό απαλλοτρίωση, εξεδόθη η υπ’ αριθµ. 2650/2012 απόφαση του Εφετείου Αθηνών, η οποία,
επιληφθείσα του θέµατος καθορισµού οριστικής τιµής µονάδος για το µείζον τµήµα του οικοπέδου και
του κτιρίου (διατηρητέο) που απαλλοτριώνει, υιοθέτησε εν πολλοίς τις τεκµηριωµένες εκτεθείσες
απόψεις µας, για το ύψος της αποζηµιώσεώς µας.
Με συνεχείς οχλήσεις και σχεδόν καθηµερινές προσωπικές παρουσίες και παρεµβάσεις µας στις
εµπλεκόµενες αρχές και υπηρεσίες επετεύχθη η είσπραξη της επιδικασθείσης αποζηµιώσεως.
Σχετικά µε το ακίνητο της εταιρείας επί της οδού Αγίου Πολυκάρπου, επίσης απαλλοτριωτέου , υπέρ του
∆ήµου Αθηναίων, εισεπράχθη τον παρελθόντα Σεπτέµβριο, του έτους 2011, µε βάση την καταστάσα
οριστική τιµή µονάδος το ποσόν των € 15.545,00.- για το ήδη απαλλοτριωθέν τµήµα αυτού εξ 93 τετ.
µέτρων.
Για το ακίνητο επι της Ιεράς Οδού ( Ο.Τ. 29 ) που είναι απαλλοτριωτέο υπέρ του ∆ήµου Αθηναίων έχει
εκδοθεί η υπ’ αριθµ. 8/05 Μεµονωµένη Πράξη Εφαρµογής, σε υλοποίηση της οποίας µε δικαστικές
ενέργειές µας, ευρίσκεται και σήµερα στο στάδιο καθορισµού οριστικής τιµής µονάδος.
Ως προς το ακίνητο, τέλος, στη θέση «Ασύρµατος ΚΣΑΝ» (Ο.Τ. 29 & 30), έχει εκδοθεί η υπ’ αριθµ. 9/05
Μεµονωµένη Πράξη Εφαρµογής η υλοποίηση της οποίας καθυστερεί, λόγω αρνήσεως του Ελληνικού
∆ηµοσίου και ειδικότερα του Πολεµικού Ναυτικού να συµµορφωθεί στους όρους της.
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ΙΙΙ.- Σε σχέση µε την αξίωση της εταιρείας κατά της «Γ.ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΗΣ ΕΠΕ» ύψους 146.735,14 Ευρώ,
ύστερα από σειρά δικών που διεξαγάγαµε, επιτύχαµε την είσπραξη, εκ του εκπληστηριάσµατος, από
την εταιρεία, εντός του 2013, του ποσού των 187.820,98 Ευρώ.
Αναφορικά µε το πωληθέν οικόπεδο της εταιρείας προς τον ∆ήµο Αθηναίων, από το έτος 2009, το
τίµηµα του οποίου ύψους € 1.699.047,00 δεν κατεβλήθη από τον αγοραστή κατά την συµφωνηθείσα
ηµεροµηνία, ενώ η σχετική αξίωση της εταιρείας, όπως γνωρίζετε, είχε εκχωρηθεί στην ΑΛΦΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ από το έτος 2010 για την δανειοδότηση της εταιρείας µε το ποσό των € 1.200.000,00.προκειµένου να δυνηθεί να ανταποκριθεί στις τρέχουσες δαπάνες,- το θέµα έχει τελειώσει.
Συγκεκριµένα, παρά τις αντίξοες (τουλάχιστον) οικονοµικές συνθήκες που κρατούσαν και κρατούν , µε
επίµονες και συνεχείς πιέσεις και σχεδόν καθηµερινές επισκέψεις και οχλήσεις µας προς τον ∆ήµο
Αθηναίων, κατεβλήθη προς την εκδοχέα – δανείστρια τράπεζα, τµηµατικώς µέχρι το τέλος Οκτωβρίου
2012, το σύνολο της εκχωρηθείσης αξιώσεως της εταιρείας και στο τέλος περίπου του εποµένου µηνός
(Νοέµβριος 2012) κατεβλήθη στην εταιρεία το ύψους Ευρώ 299.047,00.- υπόλοιπο του τιµήµατος του
ακινήτου.
Κατά τα λοιπά η σαφήνεια των επί µέρους κονδυλίων του ισολογισµού καθιστά περιττή περαιτέρω
ανάλυσή τους.

Αθήνα , 17 Οκτωβρίου 2013
ΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

Π.Τσουκλίδης

Κ. Αµοιραλής
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1. ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ
(Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν.3556/07)

Οι εκκαθαρισταί της «Α.Ε. ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΜΕΤΑΞΗΣ ΕΤΜΑ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ»
1. Παύλος Τσουκλίδης
2. Κάρολος Αµοιραλής
3. Όλγα Εµµανουηλίδου - Σχοινοχωρίτη
υπό την ως άνω ιδιότητά µας, δηλώνουµε και βεβαιώνουµε µε την παρούσα ότι εξ όσων γνωρίζουµε :
•

Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας «Α.Ε. ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΜΕΤΑΞΗΣ ΕΤΜΑ ΥΠΟ
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ» για την χρήση από 24/5/2012 – 23/05/2013, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε
τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, και αφού ληφθεί υπ’ όψιν η Έκθεση Ελέγχου και Οικονοµικής
Πληροφόρησης του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα
στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα της Εταιρείας,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 4 του ν. 3556/2007.

•

η Έκθεση των εκκαθαριστών της Εταιρείας για την χρήση από 24/5/2012 – 23/05/2013, απεικονίζει
κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει των οριζοµένων στο άρθρο 4, παρ. 7 και
8 του Ν. 3556/2007.

Αθήνα, 17/10/2013
Οι ∆ηλούντες Εκκαθαριστές

ΠΑΥΛΟΣ ΤΣΟΥΚΛΙ∆ΗΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΑΜΟΙΡΑΛΗΣ
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2. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΜΕΤΑΞΗΣ «ΕΤΜΑ» Α.Ε. ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Οικονοµικές καταστάσεις
της χρήσεως 24η Μαΐου 2012 – 23η Μαΐου 2013
Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες ετήσιες εταιρικές Οικονοµικές καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν
από τους εκκαθαριστάς της 17ης Οκτωβρίου 2013 και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή τους στο
διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.etma.gr
Επισηµαίνεται ότι τα δηµοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία στοχεύουν στο να
παράσχουν στον αναγνώστη ορισµένα γενικά οικονοµικά στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την
ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της εταιρείας, στα οποία δεν
έχουν συµπεριληφθεί οι συµµετοχές στις θυγατρικές κινέζικες εταιρείες.
Οι Εκκαθαριστές

ΠΑΥΛΟΣ ΤΣΟΥΚΛΙ∆ΗΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΑΜΟΙΡΑΛΗΣ
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ΟΛΓΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙ∆ΟΥ-ΣΧΟΙΝΟΧΩΡΙΤΗ
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Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 24/05/12 – 23/05/13
1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
ης

η

Της 23 Μαΐου 2013 και της χρήσης που έληξε την 23 Μαΐου 2012
(Ποσά σε ευρώ)
Σηµ.
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία
Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις

28.3

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπές απαιτήσεις
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

28.4
28.4
28.5

28.1
28.2

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετόχων της εταιρείας :
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο
Αποθεµατικά
Κέρδη (ζηµίες) εις νέο

28.6

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους
µετά την έξοδο από την υπηρεσία
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
23.05.2013

23.05.2012

446.326
2
0
3.705
450.033

446.326
2
0
3.705
450.033

0
0
31.869
1.779.029
1.810.898
2.260.931

0
2.583.724
1.063.796
526.638
4.174.158
4.624.191

22.583.672
17.084.807
15.613.808
(53.693.611)

22.583.672
17.084.807
14.377.311
(50.576.162)

1.588.676

3.469.628

33.854
137.804
171.658

143.695
70.000
213.695

28.7

28.8

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Φόροι εισοδήµατος & λοιποί φόροι πληρωτέοι
∆άνεια τραπεζών

485.056
15.541
0
500.597
2.260.931

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
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2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
Για την χρήση 24 Μαΐου 2012 έως 23 Μαΐου 2013 και την χρήση 24 Μαΐου 2011 έως
23 Μαΐου 2012
(Ποσά σε Ευρώ)
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Σηµ. 24/05/12 - 23/05/13 24/05/11 - 23/05/12
28.19
0
0
0
0
0
0
0
0
(228.638)
(231.823)
0
0
0
0
(228.638)
(231.823)
0
0
(54.151)
28.21
28.419
28.20
(2.905.575)
(9.517.025)
(3.108.979)
(9.799.814)
(8.470)
(35.105)
(3.117.449)
(9.834.919)

Κύκλος εργασιών
Κόστος πωληθέντων
Μικτά κέρδη (ζηµίες)
Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως
Έξοδα διοίκησης
Αναπροσαρµογή συµµετοχών
Έξοδα διάθεσης
Λειτουργικό κέρδος (ζηµία)
Κέρδος (ζηµία) από συµµετοχή σε θυγατρικές
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα/έξοδα (καθαρά)
Λοιπά έσοδα (έξοδα) (καθαρά)
Κέρδη (ζηµίες) προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος
Κέρδη (ζηµίες) περιόδου
Κέρδη (ζηµίες) µετόχων µειοψηφίας
Κέρδη (ζηµίες) Μετόχων Εταιρείας
Ζηµίες κατά µετοχή που αναλογούν

στους µετόχους της εταιρείας για την
περίοδο (σε Ευρώ)
Αριθµός µετοχών σε κυκλοφορία

(0,1712)
18.212.639

(0,0070)
18.212.639

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Για την χρήση 24 Μαΐου 2012 έως 23 Μαΐου 2013 και την χρήση 24 Μαΐου 2011 έως 23
Μαΐου 2012
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Λειτουργικές ∆ραστηριότητες :
Εισπράξεις από απαιτήσεις
Πληρωµές σε προµηθευτές, εργαζοµένους κλπ.
Πληρωµές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων
Τόκοι πληρωθέντες
Σύνολο Εισροών (Εκροών) από Λειτουργικές ∆ραστηριότητες (α)
Επενδυτικές ∆ραστηριότητες :
Πώληση ενσώµατων ακινητοποιήσεων
Τόκοι εισπραχθέντες
Μερίσµατα εισπραχθέντα
Σύνολο Εισροών (Εκροών) από Επενδυτικές ∆ραστηριότητες (β)
Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες:
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Μερίσµατα πληρωθέντα
Σύνολο Εισροών / (Εκροών) από Χρηµατοδοτικές
∆ραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
περιόδου (α) + (β) + (γ)
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου
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24/05/12 - 23/05/13

24/05/11 - 23/05/12

1.188.438
(461.705)
5.599
(6.683)

1.088.267
(443.319)
(38.513)
(60.258)

725.649

546.177

1.236.497
0
0
1.236.497

436.223
0
0
436.223

0
(709.755)
0

0
(475.245)
0

(709.755)

(475.245)

1.252.391
526.638
1.779.029

507.155
19.483
526.638
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4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Για την χρήση 24 Μαΐου 2012 έως 23 Μαΐου 2013 και την χρήση 24 Μαΐου 2011 έως
23 Μαΐου 2012
(Ποσά σε Ευρώ)
Αποδιδόµενα στους µετόχους της εταιρείας

Υπόλοιπο κατά την 24 Μαΐου 2011 σύµφωνα µε
τα ∆ΠΧΠ
Κέρδος / (ζηµία) που αναγνωρίστηκε άµεσα στα ίδια
Κεφάλαια
Κέρδος / (ζηµία) αποτίµησης µεταφερόµενο απ’
ευθείας στα ίδια κεφάλαια
Αποθεµατικό επανεκτίµησης µεταφερόµενο απ’
ευθείας στα ίδια κεφάλαια
Συναλλαγµατικές διαφορές µετατροπής ισολογισµών
Σύνολο καθαρού εισοδήµατος
µεταφερόµενο απ’ ευθείας στα ίδια κεφάλαια

Αποθεµατικό
Επανεκτίµησης

Λοιπά
Αποθεµατικά

Αποτελέσµατα
εις νέον

17.084.807

399.908

13.977.402

(40.741.243)

13.304.546

0

0

0

0

0

(9.834.919)

(9.834.919)

Μετοχικό
Κεφάλαιο

Υπέρ το
Άρτιο

22.583.672

0

Σύνολο

∆ιανεµηθέντα µερίσµατα (κέρδη)
Αύξηση/ (µείωση) µετοχικού κεφαλαίου
Αγορές (πωλήσεις) ιδίων µετοχών
Επίδραση στα δικαιώµατα µειοψηφίας από εξαγορά
επιπλέον µεριδίου θυγατρικής
∆ικαιώµατα µειοψηφίας από πώληση µεριδίου
θυγατρικών
Καθαρό κέρδος / (ζηµία) περιόδου µετά φόρων
Υπόλοιπο κατά την 23 Μαΐου 2012
Υπόλοιπο κατά την 24 Μαΐου 2012
Σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ

22.583.672

17.084.807

399.908

13.977.402

(50.576.162)

3.469.627

22.583.672

17.084.807

399.908

13.977.402

(50.576.162)

3.469.627

Κέρδος / (ζηµία) που αναγνωρίστηκε άµεσα στα ίδια
κεφάλαια
Κέρδος / (ζηµία) αποτίµησης µεταφερόµενο απ’
ευθείας στα ίδια κεφάλαια
Αποθεµατικό επανεκτίµησης µεταφερόµενο απ’
ευθείας στα ίδια κεφάλαια
Συναλλαγµατικές διαφορές µετατροπής
ισολογισµών
Σύνολο καθαρού εισοδήµατος µεταφερόµενο απ’
ευθείας στα ίδια κεφάλαια

1.236.498

0

0

0

1.236.498

1.236.498

0

1.236.498

(3.117.449)

(3.117.449)

(53.693.611)

1.588.675

∆ιανεµηθέντα µερίσµατα (κέρδη)
Αύξηση / (µείωση) µετοχικού κεφαλαίου
Αγορές (πωλήσεις) ιδίων µετοχών
Επίδραση στα δικαιώµατα µειοψηφίας από εξαγορά
επί πλέον µεριδίου θυγατρικής
∆ικαιώµατα µειοψηφίας από πώληση µεριδίου
θυγατρικών
Καθαρό Κέρδος / (ζηµία) περιόδου µετά φόρων
Υπόλοιπο κατά την 23 Μαίου 2013

22.583.672

17.084.807
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∆. ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η εταιρεία ΕΤΜΑ Α.Ε. έχει τη µορφή Ανωνύµου Εταιρείας. Έχει την έδρα της στην Αθήνα, οδός Ασκληπιού
23 και η διεύθυνσή της στο διαδίκτυο είναι www.etma.gr. Οι οικονοµικές καταστάσεις της 23ης Μαΐου 2013
εγκρίθηκαν από τους Εκκαθαριστές την 17η Οκτωβρίου 2013 και υπόκεινται σε οριστική έγκριση από την Γενική
Συνέλευση των Μετόχων.
Η µέχρι της θέσεως σε εκκαθάριση της εταιρείας (23/05/2011) σύνθεση του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου
απαρτίζετο από τους: Χαρίλαο Λιάµπεη, Αλέξανδρο Μάσχα, Νικόλαο Μαραγκό, ∆άφνη Βοελίν-Λιάµπεη, ΠαύλοΣτυλιανό Τσουκλίδη, Γρηγόριο Μαρκουίζο, Θεοδώρα Κεραµίδα.

2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Οι οικονοµικές καταστάσεις της ΕΤΜΑ Α.Ε. καλύπτουν την χρήση 24 Μαΐου 2012 έως 23 Μαΐου 2013, και
αφορούν την δεύτερη χρήση Εκκαθάρισης. Κατά συνέπεια τα οικονοµικά στοιχεία της κλειόµενης χρήσεως είναι
συγκρίσιµα µε αυτά της προηγουµένης χρήσεως. Οι οικονοµικές καταστάσεις είναι σύµφωνες µε τα ∆ιεθνή
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιεθνών
Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των ερµηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή
Ερµηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB.
Σηµειώνεται ότι, η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ (ή IFRS) απαιτεί τη χρήση
εκτιµήσεων και κρίσης από πλευράς της ∆ιοίκησης κατά την εφαρµογή των λογιστικών αρχών της Εταιρείας. Οι
συγκεκριµένες παραδοχές που έχουν υιοθετηθεί από την ∆ιοίκηση για την εφαρµογή των λογιστικών µεθόδων της
Εταιρείας έχουν επισηµανθεί όπου κρίνεται κατάλληλα.

Νέα πρότυπα, διερµηνείες και τροποποίηση υφιστάµενων προτύπων
Νέα πρότυπα, αναθεωρήσεις προτύπων και ερµηνείες που έχουν εκδοθεί και είναι υποχρεωτικά για τις λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν κατά την διάρκεια της παρούσας χρήσης ή µεταγενέστερα καθώς και η εκτίµηση της
διοίκησης της εταιρείας σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή τους στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου
και της Εταιρείας, παρατίθεται παρακάτω:

Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τµήµα του προγράµµατος ετήσιων βελτιώσεων για το
2010 του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων).
Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα ∆ΠΧΑ ως
επακόλουθο των αποτελεσµάτων του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ που δηµοσιεύτηκε τον Μάιο
2010. Εφόσον δεν αναφέρεται διαφορετικά, οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν σηµαντική επίπτωση στις
οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου.
∆ΠΧΑ 7 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις».
Οι τροποποιήσεις περιλαµβάνουν πολλαπλές διευκρινίσεις
χρηµατοοικονοµικών µέσων.

σχετικά

µε

τις

γνωστοποιήσεις

των

∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων».
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι οικονοµικές οντότητες µπορούν να παρουσιάζουν την ανάλυση των συστατικών
στοιχείων των λοιπών συνολικών εσόδων είτε στην κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων είτε στις σηµειώσεις.
∆ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις».
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι τροποποιήσεις των ∆ΛΠ 21, ∆ΛΠ 28 και ∆ΛΠ 31 που απορρέουν από την
αναθεώρηση του ∆ΛΠ 27 (2008) πρέπει να εφαρµόζονται µελλοντικά.
∆ΛΠ 34 «Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Αναφορά».
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Η τροποποίηση δίνει µεγαλύτερη έµφαση στις αρχές γνωστοποίησης που πρέπει να εφαρµόζονται σε σχέση µε
σηµαντικά γεγονότα και συναλλαγές, συµπεριλαµβανοµένων των µεταβολών αναφορικά µε επιµετρήσεις στην
εύλογη αξία, καθώς και στην ανάγκη επικαιροποίησης των σχετικών πληροφοριών από την πιο πρόσφατη ετήσια
έκθεση.

Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικές από περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από 1 Ιανουαρίου 2012
∆ΠΧΑ
7
(Τροποποίηση)
«Χρηµατοοικονοµικά
Μέσα:
Γνωστοποιήσεις»
µεταβιβάσεις
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την
ή µετά την 1η Ιουλίου 2011) . Η παρούσα τροποποίηση παρέχει τις γνωστοποιήσεις για µεταβιβασµένα
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που δεν έχουν αποαναγνωριστεί εξ’ ολοκλήρου καθώς και για
µεταβιβασµένα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποαναγνωριστεί εξ’ ολοκλήρου αλλά για τα
οποία ο Όµιλος έχει συνεχιζόµενη ανάµειξη. Παρέχει επίσης καθοδήγηση για την εφαρµογή των απαιτούµενων
γνωστοποιήσεων.
∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την
1η Ιανουαρίου 2015). Το ∆ΠΧΑ 9 αποτελεί το πρώτο µέρος της πρώτης φάσης στο έργο του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο
∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων) για την αντικατάσταση του ∆ΛΠ 39 και αναφέρεται στην ταξινόµηση και
επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων. Το Σ∆ΛΠ
στις επόµενες φάσεις του έργου θα επεκτείνει το ∆ΠΧΑ 9 έτσι ώστε να προστεθούν νέες απαιτήσεις για την
αποµείωση της αξίας και τη λογιστική αντιστάθµισης. Ο Όµιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης
του ∆ΠΧΑ 9 στις οικονοµικές του καταστάσεις. Το ∆ΠΧΑ 9 δεν µπορεί να εφαρµοστεί νωρίτερα από τον Όµιλο
διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν υιοθετηθεί, ο Όµιλος θα αποφασίσει εάν θα
εφαρµόσει το ∆ΠΧΑ 9 νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου 2015.
∆ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση Εύλογης Αξίας» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά
την 1η Ιανουαρίου 2013). Το ∆ΠΧΑ 13 παρέχει νέες οδηγίες σχετικά µε την επιµέτρηση της εύλογης αξίας και τις
απαραίτητες γνωστοποιήσεις. Οι απαιτήσεις του προτύπου δεν διευρύνουν τη χρήση των εύλογων αξιών αλλά
παρέχουν διευκρινίσεις για την εφαρµογή τους σε περίπτωση που η χρήση τους επιβάλλεται υποχρεωτικά από
άλλα πρότυπα. Το ∆ΠΧΑ 13 παρέχει ακριβή ορισµό της εύλογης αξίας, καθώς και οδηγίες αναφορικά µε την
επιµέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις, ανεξάρτητα από το πρότυπο µε βάση το οποίο
γίνεται χρήση των εύλογων αξιών. Επιπλέον, οι απαραίτητες γνωστοποιήσεις έχουν διευρυνθεί και καλύπτουν όλα
τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που επιµετρούνται στην εύλογη αξία και όχι µόνο τα
χρηµατοοικονοµικά. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
∆ΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2012). Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από τις οικονοµικές
οντότητες να διαχωρίσουν τα στοιχεία που παρουσιάζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα σε δύο οµάδες, µε
βάση το αν αυτά στο µέλλον είναι πιθανό να µεταφερθούν στα αποτελέσµατα χρήσεως ή όχι. Η τροποποίηση δεν
έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
∆ΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήµατος» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν
την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2012). Η τροποποίηση του ∆ΛΠ 12 παρέχει µια πρακτική µέθοδο για την επιµέτρηση
των αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων και αναβαλλόµενων φορολογικών περιουσιακών στοιχείων όταν
επενδυτικά ακίνητα επιµετρώνται µε τη µέθοδο εύλογης αξίας σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα».
Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
∆ΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζοµένους» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013).
Αυτή η τροποποίηση επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στην
αναγνώριση και επιµέτρηση του κόστους των προγραµµάτων καθορισµένων παροχών και των παροχών εξόδου
από την υπηρεσία (κατάργηση της µεθόδου του περιθωρίου), καθώς και στις γνωστοποιήσεις όλων των παροχών
σε εργαζοµένους. Οι βασικές αλλαγές αφορούν κυρίως στην αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών και ζηµιών,
στην αναγνώριση του κόστους προϋπηρεσίας/ περικοπών, στην επιµέτρηση του εξόδου συντάξεων, στις
απαιτούµενες γνωστοποιήσεις, στο χειρισµό των εξόδων και των φόρων που σχετίζονται µε τα προγράµµατα
καθορισµένων παροχών, καθώς και στη διάκριση µεταξύ βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων παροχών. Ο
Όµιλος άλλαξε από την χρήση του 2010 την λογιστική του πολιτική, προκειµένου να απεικονίζει µε πιο ορθολογικό
τρόπο την χρηµατοοικονοµική του θέση, διευκολύνοντας παράλληλα την µετάβαση στο αναθεωρηµένο ∆ΛΠ 19.
∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013). Το Σ∆ΛΠ δηµοσίευσε αυτή την τροποποίηση
προκειµένου να συµπεριλάβει επιπλέον πληροφόρηση η οποία θα βοηθήσει τους χρήστες των οικονοµικών
καταστάσεων µίας οικονοµικής οντότητας να αξιολογήσουν την επίδραση ή την πιθανή επίδραση που θα έχουν οι
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συµφωνίες
για
διακανονισµό
χρηµατοοικονοµικών
περιουσιακών
στοιχείων
και
υποχρεώσεων,
συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος για συµψηφισµό που σχετίζεται µε αναγνωρισµένα χρηµατοοικονοµικά
περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις, στην οικονοµική θέση της οικονοµικής οντότητας. Η τροποποίηση δεν έχει
υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014). Αυτή η τροποποίηση στις οδηγίες εφαρµογής του
∆ΛΠ 32 παρέχει διευκρινήσεις σχετικά µε κάποιες απαιτήσεις για τον συµψηφισµό χρηµατοοικονοµικών
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην κατάσταση οικονοµικής θέσης.
Η τροποποίηση δεν έχει
υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τµήµα του προγράµµατος ετησίων βελτιώσεων για το
2011 του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων
Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα ∆ΠΧΑ ως
επακόλουθο των αποτελεσµάτων του ετησίου προγράµµατος βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ που δηµοσιεύτηκε τον Μάιο
του 2012.
∆ΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων
Η αναβάθµιση αυτή διευκρινίζει τη διαφορά µεταξύ της εθελοντικής και επιπλέον συγκριτικής πληροφόρησης και
την ελάχιστη απαιτούµενη συγκριτική πληροφόρηση. Σε γενικές γραµµές, το ελάχιστο που απαιτείται είναι
συγκριτικά στοιχεία της προηγούµενης περιόδου.
∆ΛΠ 16 «Ενσώµατα πάγια»
Η τροποποίηση διευκρινίζει πως τα ανταλλακτικά και ο λοιπός εξοπλισµός συντήρησης ταξινοµούνται ως
ενσώµατα πάγια και όχι ως αποθέµατα όταν πληρούν τον ορισµό των ενσώµατων παγίων, δηλαδή όταν
χρησιµοποιούνται για περισσότερες από µία περιόδους.
∆ΛΠ 32 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση»
Η τροποποίηση διευκρινίζει πως ο φόρος εισοδήµατος που σχετίζεται µε τη διανοµή αναγνωρίζεται στα
αποτελέσµατα και ο φόρος εισοδήµατος που σχετίζεται µε τα έξοδα συναλλαγών αναγνωρίζεται απευθείας στην
καθαρή θέση, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 12.
∆ΛΠ 34 «Ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική αναφορά»
Η τροποποίηση διευκρινίζει τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις για τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις των
τοµέων στην ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική αναφορά, σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τοµείς».

Οµάδα προτύπων σχετικά µε ενοποίηση και από κοινού συµφωνίες (εφαρµόζονται στις ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013)
Το Σ∆ΛΠ δηµοσίευσε πέντε νέα πρότυπα σχετικά µε ενοποίηση και τις από κοινού συµφωνίες: ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ
11, ∆ΠΧΑ 12, ∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση), ∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση). Αυτά τα πρότυπα εφαρµόζονται στις ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013. Επιτρέπεται η πρόωρη εφαρµογή τους
µόνο εάν ταυτόχρονα εφαρµοστούν και τα πέντε αυτά πρότυπα. Τα πρότυπα δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Όµιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης των νέων προτύπων στις
ενοποιηµένες οικονοµικές του καταστάσεις. Οι κυριότεροι όροι των προτύπων είναι οι εξής:
∆ΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις».
Το ∆ΠΧΑ 10 αντικαθιστά στο σύνολό τους τις οδηγίες αναφορικά µε τον έλεγχο και την ενοποίηση, που
παρέχονται στο ∆ΛΠ 27 και στο SIC 12. Το νέο πρότυπο αλλάζει τον ορισµό του ελέγχου ως καθοριστικού
παράγοντα προκειµένου να αποφασιστεί εάν µια οικονοµική οντότητα θα πρέπει να ενοποιείται. Το πρότυπο
παρέχει εκτεταµένες διευκρινίσεις που υπαγορεύουν τους διαφορετικούς τρόπους κατά τους οποίους µία
οικονοµική οντότητα (επενδυτής) µπορεί να ελέγχει µία άλλη οικονοµική οντότητα (επένδυση). Ο αναθεωρηµένος
ορισµός του ελέγχου εστιάζει στην ανάγκη να υπάρχει ταυτόχρονα το δικαίωµα (η δυνατότητα να κατευθύνονται οι
δραστηριότητες που επηρεάζουν σηµαντικά τις αποδόσεις) και οι µεταβλητές αποδόσεις (θετικές, αρνητικές ή και
τα δύο) προκειµένου να υπάρχει έλεγχος. Τα νέο πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις αναφορικά µε
συµµετοχικά δικαιώµατα και δικαιώµατα άσκησης βέτο (protective rights), καθώς επίσης και αναφορικά µε σχέσεις
πρακτόρευσης / πρακτορευοµένου.
∆ΠΧΑ 11 «Από κοινού Συµφωνίες».
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∆ΠΧΑ 11 παρέχει µια πιο ρεαλιστική αντιµετώπιση των από κοινού συµφωνιών εστιάζοντας στα δικαιώµατα και τις
υποχρεώσεις, παρά στη νοµική τους µορφή. Οι τύποι των συµφωνιών περιορίζονται σε δύο: από κοινού
ελεγχόµενες δραστηριότητες και κοινοπραξίες. Η µέθοδος της αναλογικής ενοποίησης δεν είναι πλέον επιτρεπτή.
Οι συµµετέχοντες σε κοινοπραξίες εφαρµόζουν υποχρεωτικά την ενοποίηση µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης. Οι
οικονοµικές οντότητες που συµµετέχουν σε από κοινού
ελεγχόµενες δραστηριότητες εφαρµόζουν παρόµοιο λογιστικό χειρισµό µε αυτόν που εφαρµόζουν επί του
παρόντος οι συµµετέχοντες σε από κοινού ελεγχόµενα περιουσιακά στοιχεία ή σε από κοινού ελεγχόµενες
δραστηριότητες. Το πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις σχετικά µε τους συµµετέχοντες σε από κοινού
συµφωνίες, χωρίς να υπάρχει από κοινού έλεγχος.
∆ΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συµµετοχής σε άλλες οικονοµικές οντότητες».
Το ∆ΠΧΑ 12 αναφέρεται στις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις µιας οικονοµικής οντότητας, συµπεριλαµβανοµένων
σηµαντικών κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν στους αναγνώστες των οικονοµικών καταστάσεων να
αξιολογήσουν τη φύση, τους κινδύνους και τις οικονοµικές επιπτώσεις που σχετίζονται µε τη συµµετοχή της
οικονοµικής οντότητας σε θυγατρικές, συγγενείς, από κοινού συµφωνίες και µη ενοποιούµενες οικονοµικές
οντότητες (structured entities). Μία οικονοµική οντότητα έχει τη δυνατότητα να προβεί σε κάποιες ή όλες από τις
παραπάνω γνωστοποιήσεις χωρίς να είναι υποχρεωµένη να εφαρµόσει το ∆ΠΧΑ 12 στο σύνολό του, ή το ∆ΠΧΑ
10 ή 11 ή τα τροποποιηµένα
∆ΛΠ 27 ή 28.
∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις».
Το Πρότυπο αυτό δηµοσιεύθηκε ταυτόχρονα µε το ∆ΠΧΑ 10 και σε συνδυασµό, τα δύο πρότυπα αντικαθιστούν το
∆ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις». Το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 ορίζει το λογιστικό
χειρισµό και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις αναφορικά µε τις συµµετοχές σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και
συγγενείς όταν µία οικονοµική οντότητα ετοιµάζει ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις. Παράλληλα, το Συµβούλιο
µετέφερε στο ∆ΛΠ 27 όρους του ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις» και του ∆ΛΠ 31 «Συµµετοχές σε
Κοινοπραξίες» που αφορούν τις ατοµικές
οικονοµικές καταστάσεις.
∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες».
Το ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» αντικαθιστά το ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε
Συγγενείς επιχειρήσεις». Ο σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να ορίσει τον λογιστικό χειρισµό αναφορικά µε τις
επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και να παραθέσει τις απαιτήσεις για την εφαρµογή της µεθόδου της καθαρής
θέσης κατά τη λογιστική των επενδύσεων σε συγγενείς και κοινοπραξίες, όπως προκύπτει από τη δηµοσίευση του
∆ΠΧΑ 11.

3.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑ∆ΟΧΕΣ
Η προετοιµασία των Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ απαιτεί από τη ∆ιοίκηση τη διενέργεια
κρίσεων, εκτιµήσεων και παραδοχών οι οποίες επηρεάζουν τα ποσά του Ενεργητικού και των Υποχρεώσεων,
όπως επίσης και τις Γνωστοποιήσεις για ενδεχόµενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την ηµεροµηνία των
Οικονοµικών Καταστάσεων καθώς και τα παρουσιαζόµενα ποσά εσόδων και δαπανών κατά τη διάρκεια της
παρουσιαζόµενης περιόδου. Τα πραγµατικά αποτελέσµατα µπορεί να διαφέρουν από αυτές τις εκτιµήσεις.
Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις συνεχώς αποτιµούνται και βασίζονται στην ιστορική εµπειρία και άλλες
παραµέτρους, συµπεριλαµβανοµένων και των εκτιµήσεων για µελλοντικά γεγονότα τα οποία θεωρούνται
εύλογα σύµφωνα µε τις περιστάσεις.

3.1 Κρίσεις
Κατά τη διαδικασία εφαρµογής των λογιστικών πολιτικών της εταιρείας, κρίσεις, πέραν αυτών που
περιλαµβάνουν εκτιµήσεις, διενεργούνται από τη ∆ιοίκηση και οι οποίες επηρεάζουν τα ποσά που
αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι σηµαντικότερες κρίσεις σχετίζονται µε την ανακτησιµότητα
των εισπρακτέων λογαριασµών.
Η ∆ιοίκηση, εξετάζει κατ’ έτος την ανακτησιµότητα των κονδυλίων που περιλαµβάνονται στους εισπρακτέους
λογαριασµούς, σε συνδυασµό και µε εξωτερική πληροφόρηση, (βάσεις δεδοµένων αξιολόγησης πιστοληπτικής
ικανότητας πελατών και συναλλασσοµένων, πληροφορίες, εκτιµήσεις νοµικών κ.λ.π.) προκειµένου να
αποφασίσει για την ανακτησιµότητα των κονδυλίων που περιλαµβάνονται στους εισπρακτέους λογαριασµούς.
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3.2 Εκτιµήσεις και παραδοχές
Συγκεκριµένα ποσά που περιλαµβάνονται ή επηρεάζουν τις Οικονοµικές Καταστάσεις και τις σχετικές
αποκαλύψεις θα πρέπει να εκτιµηθούν, απαιτώντας από τη ∆ιοίκηση να χρησιµοποιήσει παραδοχές
αναφορικά µε τις αξίες ή τις συνθήκες οι οποίες δεν µπορούν να είναι γνωστές µε βεβαιότητα κατά τη στιγµή
προετοιµασίας των Οικονοµικών Καταστάσεων. Μία «κρίσιµη λογιστική εκτίµηση» είναι εκείνη που συνδυάζει
σηµαντικότητα στην απεικόνιση της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης της επιχείρησης και των αποτελεσµάτων
της και απαιτεί από τη ∆ιοίκηση της εταιρείας πιο δύσκολες, υποκειµενικές ή σύνθετες κρίσεις, ενώ συχνά
υπάρχει ανάγκη εκτιµήσεων σχετικά µε την επίδραση γεγονότων τα οποία θεωρούνται ως ενδογενώς αβέβαια.
Η Εταιρεία αποτιµά τέτοιες κρίσεις σε µία συνεχή βάση, στηριζόµενη σε ιστορικά στοιχεία και εµπειρία, σε
συµβουλές ειδικών, σε τάσεις και µεθόδους οι οποίες θεωρούνται εύλογες σε σχέση µε τις περιστάσεις, καθώς
και σε προβλέψεις αναφορικά µε το πώς αυτές ενδέχεται να µεταβληθούν στο µέλλον. Επίσης, στη σηµείωση
υπ’ αριθ. 5 «Σύνοψη σηµαντικών λογιστικών αρχών», γίνεται αναφορά στις λογιστικές αρχές που έχουν
επιλεχθεί από τις προτεινόµενες αποδεκτές εναλλακτικές.
Προβλέψεις
Οι επισφαλείς απαιτήσεις παρουσιάζονται στο ποσό που πιθανολογείται ότι θα εισπραχθεί βάση ιστορικής
εµπειρίας της υπερηµερίας των πελατών. Από τη στιγµή που αναγνωρίζεται ότι συγκεκριµένο ποσό είναι
υποκείµενο σε κίνδυνο πάνω και πέρα από τον κανονικό πιστωτικό κίνδυνο (π.χ. χαµηλή πιστοληπτική αξία
πελάτη, αµφισβήτηση για την ύπαρξη ή το ύψος της απαίτησης ) διενεργείται πρόβλεψη ή διαγράφεται ο
λογαριασµός, αν τα γεγονότα δείχνουν ότι ο λογαριασµός δεν µπορεί να εισπραχθεί.
Εκτιµώµενη αποµείωση υπεραξίας
Η Εταιρεία διενεργεί σε ετήσια βάση έλεγχο για τυχόν αποµείωση της υπεραξίας και ενδιάµεσα, όταν τα
γεγονότα ή οι συνθήκες καθιστούν πιθανή την ύπαρξη αποµείωσης (π.χ. µία σηµαντική δυσµενής αλλαγή στο
εταιρικό κλίµα ή µία απόφαση για πώληση ή διάθεση µιας µονάδας). Ο καθορισµός της ύπαρξης αποµείωσης
απαιτεί την αποτίµηση της αντίστοιχης µονάδας η οποία εκτιµάται χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της
προεξόφλησης των ταµειακών ροών. Όταν αυτό κρίνεται διαθέσιµο και απαραίτητο, χρησιµοποιούνται σχετικοί
συντελεστές πολλαπλασιασµού της αγοράς, προκειµένου να επιβεβαιωθούν τα αποτελέσµατα από τις
προεξοφληµένες ταµειακές ροές. Εφαρµόζοντας αυτή τη µεθοδολογία, η εταιρεία βασίζεται σε µία σειρά από
παράγοντες, στους οποίους περιλαµβάνονται τα πραγµατικά λειτουργικά αποτελέσµατα, τα µελλοντικά
εταιρικά σχέδια, οι οικονοµικές προεκτάσεις και τα δεδοµένα της αγοράς. Στην περίπτωση που από αυτή την
ανάλυση προκύπτει αποµείωση της υπεραξίας, τότε η µέτρηση της αποµείωσης απαιτεί εκτίµηση της εύλογης
αξίας για κάθε αναγνωριζόµενο ενσώµατο ή άυλο περιουσιακό στοιχείο. Σε αυτήν την περίπτωση ,
χρησιµοποιείται η προσέγγιση των ταµειακών ροών η οποία αναφέρεται ανωτέρω από ανεξάρτητους
εκτιµητές, όπου κρίνεται κατάλληλο.
∆ιενεργείται έλεγχος για άλλα αναγνωριζόµενα άυλα περιουσιακά στοιχεία µε καθορισµένες ωφέλιµες ζωές και
υποκείµενα σε απόσβεση, συγκρίνοντας την λογιστική αξία µε το άθροισµα των µη προεξοφληµένων
ταµειακών ροών που αναµένεται να δηµιουργηθούν από το περιουσιακό στοιχείο. Ελέγχονται τα άυλα
περιουσιακά στοιχεία µε αόριστες ωφέλιµες ζωές ετησίως χρησιµοποιώντας µία µέθοδο εύλογης αξίας όπως
τις προεξοφληµένες ταµειακές ροές. Η Εταιρεία ετησίως διενεργεί έλεγχο για αποµείωση της υπεραξίας,
σύµφωνα µε την λογιστική πολιτική, όπως αυτή αναφέρεται στη Σηµείωση 28.3. Τα ανακτήσιµα ποσά των
µονάδων δηµιουργίας ταµειακών ροών έχουν καθοριστεί βασιζόµενα σε υπολογισµούς της αξίας σε χρήση
(value-in-use calculations). Αυτοί οι υπολογισµοί απαιτούν τη χρήση εκτιµήσεων.
Ενδεχόµενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις
Η εταιρεία εµπλέκεται σε δικαστικές διαµάχες και αξιώσεις κατά τη συνήθη πορεία της λειτουργίας του. Η
∆ιοίκηση έχει την άποψη ότι οποιοιδήποτε διακανονισµοί επιτευχθούν δε θα επηρεάσουν σηµαντικά τη
χρηµατοοικονοµική θέση της εταιρείας όπως αυτή παρουσιάζεται την 23η Μαΐου 2013. Ωστόσο, ο
προσδιορισµός ενδεχόµενων υποχρεώσεων συνδεµένων µε δικαστικές διαµάχες και αξιώσεις είναι µία
σύνθετη διαδικασία, που απαιτεί κρίσεις αναφορικά µε το αποτέλεσµα και την εφαρµογή νόµων και ρυθµίσεων.
Αλλαγή στις κρίσεις ή στην εφαρµογή µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση ή τη µείωση των
ενδεχόµενων υποχρεώσεων στο µέλλον.

4. ΣΥΝΟΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ
Οι σηµαντικότερες λογιστικές αρχές οι οποίες χρησιµοποιούνται για τη σύνταξη των Οικονοµικών
Καταστάσεων συνοψίζονται κατωτέρω. Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι χρησιµοποιούνται λογιστικές εκτιµήσεις
και παραδοχές για τη σύνταξη των Οικονοµικών Καταστάσεων. Αν και αυτές οι εκτιµήσεις στηρίζονται στη
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καλύτερη δυνατή γνώση της ∆ιοίκησης για τα τρέχοντα γεγονότα, τα πραγµατικά αποτελέσµατα µπορεί να
διαφέρουν σε σχέση µε αυτές τις εκτιµήσεις. Οι Οικονοµικές Καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ.
5. ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΕΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ
Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, που συνέτασσε οι εταιρεία στις προηγούµενες χρήσεις,
περιλάµβαναν τους λογαριασµούς της εταιρείας, της θυγατρικής της ΕΛΛΑΤΕΞ Α.Ε. – ΣΥΝΘΕΤΙΚΑΙ ΙΝΕΣ και
της υποθυγατρικής RONALTEX
Θυγατρικές είναι οι επιχειρήσεις (συµπεριλαµβανοµένων των επιχειρήσεων ειδικού σκοπού) πάνω στις οποίες
ασκείται οικονοµικός και λειτουργικός έλεγχος από την µητρική επί των δικαιωµάτων ψήφου των οποίων η
µητρική κατέχει ποσοστό µεγαλύτερο του 50%. Η ύπαρξη και επίδραση τυχόν δυνητικών δικαιωµάτων ψήφου
τα οποία, έχουν θεµελιώσει δικαίωµα εξάσκησης κατά τον χρόνο σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων ή
είναι µετατρέψιµα, λαµβάνεται υπόψη προκειµένου να στοιχειοθετηθεί εάν η µητρική ασκεί τον έλεγχο επί µιας
άλλης επιχείρησης. Οι θυγατρικές ενοποιούνται µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης από την ηµεροµηνία που
αποκτάται ο έλεγχος επ’ αυτών και παύουν να ενοποιούνται από την ηµεροµηνία που τέτοιος έλεγχος δεν
υφίσταται.
Η εξαγορά θυγατρικής από τον Όµιλο λογιστικοποιείται βάσει της µεθόδου εξαγοράς. Το κόστος κτήσης µιας
θυγατρικής είναι η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων που δόθηκαν, των µετοχών που εκδόθηκαν και
των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής, πλέον τυχόν κόστους άµεσα
συνδεδεµένου µε την συναλλαγή. Τα εξατοµικευµένα περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις και ενδεχόµενες
υποχρεώσεις που αποκτώνται σε µία επιχειρηµατική συνένωση επιµετρούνται αρχικά κατά την εξαγορά στις
εύλογες αξίες τους ανεξαρτήτως του ποσοστού των δικαιωµάτων µειοψηφίας. Το κόστος εξαγοράς πέραν της
εύλογης αξίας του ποσοστού των εξατοµικευµένων στοιχείων που αποκτήθηκαν από τον Όµιλο, καταχωρείται
ως υπεραξία. Αν το συνολικό κόστος της εξαγοράς είναι µικρότερο από την εύλογη αξία των επί µέρους
στοιχείων που αποκτήθηκαν, η διαφορά αναγνωρίζεται απ’ ευθείας στα αποτελέσµατα.
Η επίπτωση στα αποτελέσµατα εις νέον και δικαιώµατα µειοψηφίας λόγω αλλαγής ποσοστού σε συµµετοχές,
θεωρούνται ως συναλλαγές µεταξύ µετόχων του Οµίλου και συνεπώς αναγνωρίζονται κατευθείαν στα Ίδια
Κεφάλαια.
∆ιεταιρικές συναλλαγές, υπόλοιπα και µη πραγµατοποιηµένα κέρδη από συναλλαγές µεταξύ των εταιρειών του
Οµίλου απαλείφονται. Οι µη πραγµατοποιηθείσες ζηµιές απαλείφονται επίσης, εκτός εάν η συναλλαγή παρέχει
ενδείξεις αποµείωσης του µεταβιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου. Οι λογιστικές αρχές των θυγατρικών
έχουν µεταβληθεί στις περιπτώσεις που ήταν απαραίτητο, ώστε να είναι συνεπείς µε αυτές που έχουν
υιοθετηθεί από τον Όµιλο.
Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις δεν περιλαµβάνουν ενοποιηµένα στοιχεία του οµίλου γιατί έχουν
συνταχθεί αποκλειστικά για τον σκοπό της έναρξης εκκαθάρισης της εταιρείας.
6. ΜΕΤΡΟΠΗ ΞΕΝΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ
Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας επιµετρούνται βάσει του νοµίσµατος του οικονοµικού
περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργεί η εταιρεία (λειτουργικό νόµισµα). Οι Οικονοµικές Καταστάσεις της
εταιρείας, παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόµισµα. Οι θυγατρικές εταιρείες στην Κίνα, που
χρησιµοποιούν ξένο νόµισµα (γουάν), δεν ενοποιούνται, ούτε παρουσιάζουν δραστηριότητα.
Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στο λειτουργικό νόµισµα µε την χρήση των ισοτιµιών που
ισχύουν κατά την ηµεροµηνία των συναλλαγών (spot exchange rate).
Κέρδη και ζηµιές από συναλλαγµατικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση τέτοιων
συναλλαγών κατά την διάρκεια της περιόδου και από την µετατροπή των νοµισµατικών στοιχείων που
εκφράζονται σε ξένο νόµισµα µε τις ισχύουσες ισοτιµίες κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού, καταχωρούνται στα
αποτελέσµατα, υπό τον τίτλο «Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα» ή «Χρηµατοοικονοµικά έξοδα» αντίστοιχα, εκτός
και αν καταχωρηθούν στην καθαρή θέση ως χαρακτηριζόµενες ως αντιστάθµιση ταµειακών ροών ή
αντιστάθµιση καθαρών επενδύσεων.
Μεταβολές στην εύλογη αξία χρεογράφων εκφρασµένων σε ξένο νόµισµα τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί ως
διαθέσιµα προς πώληση αναλύονται σε συναλλαγµατικές διαφορές προερχόµενες από µεταβολή στο
αποσβεσµένο κόστος και σε λοιπές µεταβολές της αξίας των χρεογράφων. Οι συναλλαγµατικές διαφορές που
σχετίζονται µε µεταβολή στο αποσβεσµένο κόστος αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων ενώ αυτές
που σχετίζονται µε λοιπές µεταβολές αναγνωρίζονται απευθείας στα ίδια κεφάλαια.
Οι συναλλαγµατικές διαφορές από µη νοµισµατικά στοιχεία που αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους,
θεωρούνται ως τµήµα της εύλογης αξίας και συνεπώς καταχωρούνται όπου και οι διαφορές της εύλογης αξίας.
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Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόµισµα µετατρέπονται σε Ευρώ µε την ισοτιµία κλεισίµατος κατά το
τέλος της χρήσεως.
Η Εταιρεία έχει θυγατρικές εγκατεστηµένες εκτός Ελλάδας: Οι θυγατρικές α) HEILONGJIANG ETMA Chemiπal
Fibre Πo. Ltd και β) HEILONGJIANG LONGMA Chemical Fibre Πo. Ltd, είναι εγκατεστηµένες στην Κίνα, (εκτός
ζώνης ευρώ) και γ) Της RONALTEX S.A.S, στην οποία η ΕΤΜΑ συµµετέχει µέσω της θυγατρικής ΕΛΛΑΤΕΞ
Α.Ε. η οποία είναι εγκατεστηµένη στην Γαλλία (ζώνη ευρώ).

7. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Τα πάγια στοιχεία του ενεργητικού (έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός) απεικονίζονται στις οικονοµικές
καταστάσεις στις αξίες κτήσεως τους, µείον, τις σωρευµένες αποσβέσεις και ζηµίες αποµείωσης. Το κόστος
κτήσεως περιλαµβάνει όλες τις άµεσα καταλογισµένες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων.
Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωµάτων παγίων ή ως
ξεχωριστό πάγιο µόνον κατά την έκταση που οι δαπάνες αυτές αυξάνουν τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που
αναµένεται να εισρεύσουν από την χρήση του παγίου στοιχείου και το κόστος τους µπορεί να επιµετρηθεί
αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσµατα όταν πραγµατοποιούνται.
Κατά την πώληση ενσωµάτων ακινητοποιήσεων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται και της
λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στα αποτελέσµατα. Οι επισκευές και συντηρήσεις
καταχωρούνται στα έξοδα της περιόδου που αφορούν.
Οι αποσβέσεις των στοιχείων των ενσωµάτων παγίων (πλην οικοπέδων τα οποία δεν αποσβένονται)
υπολογίζονται µε την σταθερή µέθοδο µέσα στην ωφέλιµη ζωή τους.
Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε
ηµεροµηνία ισολογισµού. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωµάτων ακινητοποιήσεων υπερβαίνουν την
ανακτήσιµη αξία τους, η διαφορά (αποµείωση) καταχωρείται άµεσα ως έξοδο στα αποτελέσµατα.
8. ΥΠΕΡΑΞΙΑ
Η Υπεραξία επιχειρήσεως (Goodwill) που δηµιουργείται κατά την εξαγορά ή συγχώνευση ολόκληρης
οικονοµικής µονάδας µετράται αρχικά στο κόστος το οποίο είναι ίσο µε τη διαφορά µεταξύ του ολικού
τιµήµατος αγοράς και της πραγµατικής αξίας των επιµέρους στοιχείων ενεργητικού, υποχρεώσεων και
ενδεχόµενων υποχρεώσεων. Μετά την αρχική αναγνώριση, η υπεραξία µετράται στο κόστος µείον σωρευµένες
ζηµίες αποµείωσης. Ο αγοραστής εξετάζει την υπεραξία για αποµείωση σε ετήσια βάση, ή συχνότερα εφόσον
γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες υποδεικνύουν ότι η υπεραξία µπορεί να έχει αποµειωθεί. Η εταιρεία ετησίως
διενεργεί έλεγχο για αποµείωση της υπεραξίας, σύµφωνα µε την λογιστική πολιτική, όπως αυτή αναφέρεται
στη Σηµείωση 28.3.
9. ΑΫΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Στα άυλα περιουσιακά στοιχεία συµπεριλαµβάνονται οι άδειες λογισµικού, οι οποίες έχουν καθορισµένη
διάρκεια ζωής.
Λογισµικό: Οι άδειες λογισµικού αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις
διενεργούνται µε την σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία
κυµαίνεται από 1 έως 5 χρόνια και περιλαµβάνονται στο κόστος πωλήσεων, διοικήσεως και διαθέσεως στην
κατάσταση αποτελεσµάτων.
10. ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Η Υπεραξία καθώς τα ασώµατα περιουσιακά στοιχεία που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιµη ζωή δεν
αποσβένονται και υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης ετησίως. Τα λοιπά στοιχεία του ενεργητικού υπόκεινται
σε έλεγχο αποµείωσης ετησίως όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η λογιστική αξία µπορεί να µην είναι
ανακτήσιµη. Η ανακτήσιµη αξία είναι το µεγαλύτερο ποσό µεταξύ της καθαρής τιµής πώλησης και της αξίας
λόγω χρήσης. Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται το ποσό από την πώληση ενός στοιχείου του ενεργητικού στα
πλαίσια µιας αµφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα µέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν
οικειοθελώς, µετά από την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άµεσου κόστους διάθεσης του στοιχείου ενεργητικού,
ενώ αξία χρήσης βασίζεται σε αποτίµηση της παρούσας αξίας µελλοντικών ταµειακών ροών, καθώς είναι η
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παρούσα αξία των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών που αναµένεται να εισρεύσουν στην επιχείρηση
από τη χρήση ενός στοιχείου ενεργητικού και από την διάθεση του στο τέλος της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής
του.
Για σκοπούς ελέγχου αποµείωσης, τα στοιχεία του Ενεργητικού οµαδοποιούνται στο χαµηλότερο επίπεδο
Μονάδας δηµιουργίας ταµειακών ροών (cash-generating units). Ως αποτέλεσµα, ορισµένα στοιχεία
Ενεργητικού εξετάζονται αυτόνοµα, ενώ κάποια άλλα σε επίπεδο µονάδας δηµιουργίας ταµειακών ροών.
Η ζηµία λόγο µείωσης της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού αναγνωρίζεται από την επιχείρηση, όταν η
λογιστική αξία των στοιχείων αυτών (ή της Μονάδας ∆ηµιουργίας Ταµειακών Ροών) είναι µεγαλύτερη από το
ανακτήσιµο ποσό τους. Η ζηµία αποµείωσης χρεώνεται pro rata σε όλα τα στοιχεία της Μονάδας ∆ηµιουργίας
Ταµειακών Ροών. Με εξαίρεση το λογαριασµό «Υπεραξία», όλα τα λοιπά στοιχεία ενεργητικού εξετάζονται σε
επόµενες περιόδους καθώς ενδείξεις που οδήγησαν σε αναγνώριση ζηµίας αποµείωσης στο παρελθόν µπορεί
να µην υφίστανται πλέον.
11. ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ ΩΣ ∆ΙΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣ
ΠΩΛΗΣΗ
Τα περιουσιακά στοιχεία που διατηρούνται προς πώληση συµπεριλαµβάνουν τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία
(συµπεριλαµβανοµένης της υπεραξίας) και τα ενσώµατα πάγια που η Εταιρεία σκοπεύει να πουλήσει εντός
ενός έτους από την ηµεροµηνία ταξινόµησής τους ως «κρατούµενα προς πώληση».
Τα περιουσιακά στοιχεία που ταξινοµούνται ως «κρατούµενα προς πώληση» αποτιµώνται στη χαµηλότερη
αξία µεταξύ της λογιστικής αξίας τους αµέσως πριν την ταξινόµησή τους ως κρατούµενα προς πώληση, και την
εύλογή τους αξία µείον το κόστος πώλησης. Τα περιουσιακά στοιχεία που ταξινοµούνται ως «κρατούµενα
προς πώληση» δεν υπόκεινται σε απόσβεση. Το κέρδος ή η ζηµία που προκύπτει από την πώληση και
επανεκτίµηση των «κρατουµένων προς πώληση» περιουσιακών στοιχείων συµπεριλαµβάνεται στα «άλλα
έσοδα» και «άλλα έξοδα», αντίστοιχα, στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης
Ο Όµιλος δεν έχει ταξινοµήσει µη κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία ως κρατούµενα προς πώληση
12. ΛΟΙΠΑ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Το µη κυκλοφορούν ενεργητικό καταχωρείται πάντα στο ιστορικό κόστος χωρίς έκπτωση παρούσας αξίας από
την ηµεροµηνία της αναµενόµενης λήξης ή πραγµατοποίησης.
Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές καταβολές αφορούν καταθέσεις για ορισµένους πιστωτές (π.χ. ∆ΕΗ, ενοίκια, κλπ) για να
εξασφαλίσουν τις υποχρεώσεις της εταιρείας προς αυτούς τους πιστωτές. Τα ποσά παραµένουν ως
απαιτήσεις κατά τη διάρκειά τους. Με τη λήξη αυτών των υποχρεώσεων, τα καταβληµένα ποσά µπορούν να
συµψηφισθούν έναντι όλου ή τµήµατος εκκρεµών υποχρεώσεων σύµφωνα µε τους όρους της καταβολής, ενώ
το υπόλοιπο επιστρέφεται στην εταιρεία.
13. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ
Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού περιλαµβάνουν ταµειακά και χρηµατοοικονοµικά µέσα.
Χρηµατοοικονοµικό µέσο είναι κάθε σύµβαση που δηµιουργεί ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού σε
µία επιχείρηση και µια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ή ένα συµµετοχικό τίτλο σε µια άλλη επιχείρηση. Τα
χρηµατοοικονοµικά µέσα εκτός από χρηµατοοικονοµικά µέσα αντιστάθµισης, µπορούν να χωρισθούν στις
κάτωθι κατηγορίες: δάνεια και απαιτήσεις, χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους
µέσω της κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσης, διαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία
ενεργητικού και επενδύσεις κατεχόµενες ως την λήξη. Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα ταξινοµούνται στις
ανωτέρω κατηγορίες από τη ∆ιοίκηση της εταιρείας κατά την αρχική αναγνώριση, ανάλογα µε το σκοπό για τον
οποία αποκτήθηκαν. Ο χαρακτηρισµός των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού επανεκτιµάται στο
τέλος κάθε ηµεροµηνίας δηµοσίευσης κατά την οποία είναι διαθέσιµη η επιλογή κατηγορίας ή λογιστικού
χειρισµού.
Συνήθεις αγοραπωλησίες χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού, αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία
τακτοποίησής τους. Όλα τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού τα οποία δεν έχουν ταξινοµηθεί ως
αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µέσω της κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσης, αναγνωρίζονται αρχικά
στην εύλογη αξία τους πλέον τα κόστη της συναλλαγής.
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Η εταιρεία εξετάζει αν ένα συµβόλαια εµπεριέχει ενσωµατωµένο παράγωγο κατά τη σύναψη της συµφωνίας.
Το ενσωµατωµένο παράγωγο διαχωρίζεται από το βασικό συµβόλαιο και λογιστικοποιείται ως παράγωγο,
όταν η ανάλυση καταδεικνύει ότι όλα τα οικονοµικά χαρακτηριστικά και οι κίνδυνοι του παραγώγου δεν
σχετίζονται άµεσα µε το βασικό συµβόλαιο.
∆ιακοπή αναγνώρισης χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού επέρχεται από τη στιγµή όπου το δικαίωµα
λήψης ταµειακών ροών από την επένδυση έχει λήξει ή έχει µεταφερθεί.
Η εταιρεία εξετάζει σε κάθε ηµεροµηνία δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων αν ένα χρηµατοοικονοµικό
στοιχείο ενεργητικού ή οµάδα χρηµατοοικονοµικών στοιχείων έχει υποστεί αποµείωση.
i) ∆άνεια και απαιτήσεις
Περιλαµβάνουν µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού µε σταθερές ή προσδιορισµένες
πληρωµές, τα οποία δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές. Προκύπτουν όταν η εταιρεία παρέχει
χρήµατα, αγαθά ή υπηρεσίες απευθείας σε χρεώστες χωρίς την πρόθεση να εµπορευθεί τις δηµιουργηθείσες
απαιτήσεις.
Τα δάνεια και οι απαιτήσεις αποτιµώνται µεταγενέστερα στο αναπόσβεστο κόστος τους βάσει της µεθόδου του
πραγµατικού επιτοκίου, µείον ζηµίες αποµείωσης. Κάθε µεταβολή στην αξία όταν διακόπτεται η αναγνώριση, ή
αποµειώνεται ή κατά τη διαδικασία απόσβεσής, αναγνωρίζεται απευθείας στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων
Χρήσης. Το αναπόσβεστο κόστος υπολογίζεται λαµβάνοντας υπόψη κάθε προεξόφληση ή ανταµοιβή κατά
την εξαγορά και περιλαµβάνει αµοιβές οι οποίες είναι αναπόσπαστο µέρος του πραγµατικού επιτοκίου και του
κόστους της συναλλαγής.
Οι εµπορικές απαιτήσεις αποµειώνονται όταν υπάρχουν αντικειµενικές ενδείξεις ότι η εταιρεία δεν θα είναι σε
θέση να εισπράξει όλα τα ποσά σύµφωνα µε τους αρχικούς όρους είσπραξης. Το ποσό που καταγράφεται στα
αποτελέσµατα προσδιορίζεται ως η διαφορά µεταξύ της καταγραµµένης αξίας του στοιχείου του ενεργητικού
και της παρούσας αξίας των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών.
Τα ∆άνεια και οι απαιτήσεις περιλαµβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα µε λήξη
µεγαλύτερη των 12 µηνών από την ηµεροµηνία ισολογισµού. Τα τελευταία συµπεριλαµβάνονται στα µη
κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού.
ii) Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µέσω της κατάστασης
αποτελεσµάτων χρήσης
Πρόκειται για χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού, που ικανοποιούν οποιαδήποτε από τις παρακάτω
προϋποθέσεις:
- Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού που κατέχονται για εµπορικούς σκοπούς (συµπεριλαµβάνονται τα
παράγωγα, εκτός από εκείνα που είναι καθορισµένα και αποτελεσµατικά µέσα αντιστάθµισης, αυτά που
αποκτώνται ή δηµιουργούνται µε σκοπό την πώληση ή την επαναγορά και τέλος αυτά που αποτελούν µέρος
ενός χαρτοφυλακίου από αναγνωρισµένα χρηµατοοικονοµικά µέσα).
- Κατά την αρχική αναγνώριση ορίζεται από την επιχείρηση ως στοιχείο που αποτιµάται στην εύλογη αξία, µε
αναγνώριση των µεταβολών στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης.
Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που περιλαµβάνονται σε αυτήν την
κατηγορία αποτιµώνται στην εύλογη αξία και οι µεταβολές καταχωρούνται στα αποτελέσµατα της χρήσεως.
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που έχουν αρχικά χαρακτηρισθεί ως χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιµώµενα
στην εύλογη αξία τους µέσω της κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσης µπορεί µεταγενέστερα να µην
επαναταξινοµούνται.
iii) ∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού
Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε προσδιορίζονται σε αυτήν
την κατηγορία, είτε δεν µπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις άλλες κατηγορίες.
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Τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους και
τα σχετικά κέρδη ή ζηµιές καταχωρούνται σε αποθεµατικό των ιδίων κεφαλαίων καθαρά φόρων, µέχρι τα
στοιχεία αυτά πωληθούν ή χαρακτηρισθούν ως αποµειωµένα,.
Κατά την πώληση ή όταν χαρακτηρισθούν ως αποµειωµένα, τα κέρδη ή οι ζηµιές µεταφέρονται στα
αποτελέσµατα. Ζηµιές αποµείωσης που έχουν αναγνωρισθεί στα αποτελέσµατα δεν αντιστρέφονται µέσω
αποτελεσµάτων.
Σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού η Εταιρεία εκτιµά αν υπάρχουν αντικειµενικές ενδείξεις που να οδηγούν στο
συµπέρασµα ότι τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού έχουν υποστεί αποµείωση. Για µετοχές
εταιρειών που έχουν ταξινοµηθεί ως χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση, τέτοια ένδειξη
συνιστά η σηµαντική ή παρατεταµένη µείωση της εύλογης αξίας σε σχέση µε το κόστος κτήσεως. Αν
στοιχειοθετείται αποµείωση, η σωρευµένη στα ίδια κεφάλαια ζηµιά που είναι η διαφορά µεταξύ κόστους
κτήσεως και εύλογης αξίας, µεταφέρεται στα αποτελέσµατα.
iv) Επενδύσεις κατεχόµενες ως την λήξη
Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες ή προσδιορισµένες πληρωµές
και συγκεκριµένη λήξη και τα οποία η Εταιρεία έχει την πρόθεση και την δυνατότητα να τα διακρατήσει ως την
λήξη τους.
Οι κατεχόµενες µέχρι τη λήξη επενδύσεις αποτιµώνται µεταγενέστερα στο αναπόσβεστο κόστος τους βάσει της
µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου. Το αναπόσβεστο κόστος είναι το ποσό το οποίο αρχικά αναγνωρίσθηκε
µείον κεφαλαιακές πληρωµές, πλέον ή µείον σωρευτικές αποσβέσεις µε τη χρήση πραγµατικού επιτοκίου στη
διαφορά µεταξύ του αρχικά αναγνωρισθέντος ποσού και του ποσού ωρίµανσης και µείον κάθε πρόβλεψη
αποµείωσης. Ο υπολογισµός περιλαµβάνει όλες τις πληρωθείσες ή ληφθείσες αµοιβές µεταξύ των µερών του
συµβολαίου. Επιπρόσθετα, αν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι η επένδυση έχει αποµειωθεί, το
χρηµατοοικονοµικό µέσο αποτιµάται στην παρούσα αξία των εκτιµώµενων ταµειακών ροών. Κάθε µεταβολή
στην αξία της επένδυσης αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως.
v) Εύλογες αξίες
Οι εύλογες αξίες των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού που είναι διαπραγµατεύσιµα σε ενεργείς
αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιµές ζήτησης. Για τα µη διαπραγµατεύσιµα στοιχεία οι εύλογες
αξίες προσδιορίζονται µε την χρήση τεχνικών αποτίµησης όπως ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών,
συγκρίσιµων στοιχείων που διαπραγµατεύονται και προεξόφληση ταµειακών ροών. Οι µη διαπραγµατεύσιµοι
σε ενεργό αγορά συµµετοχικοί τίτλοι που έχουν ταξινοµηθεί στην κατηγορία ∆ιαθέσιµα προς πώληση
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και των οποίων η εύλογη αξία δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί µε αξιοπιστία
αποτιµώνται στο κόστος κτήσης τους.
.
14. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
Τα αποθέµατα αποτιµώνται στη χαµηλότερη αξία µεταξύ του κόστους κτήσεως και της καθαρής
ρευστοποιήσιµης αξίας αυτών. Το κόστος κτήσης προσδιορίζεται µε τη µέθοδο του µέσου σταθµικού κόστους.
Όσον αφορά στα έτοιµα και ηµιέτοιµα προϊόντα που συµπεριλαµβάνονται στα αποθέµατα, το κόστος τους
πέραν των υλικών συµπεριλαµβάνει και τα υπόλοιπα άµεσα κόστη παραγωγής, όπως εργατικό κόστος και
µεριζόµενα κόστη παραγωγής. Στο κόστος των αποθεµάτων δεν συµπεριλαµβάνονται χρηµατοοικονοµικά
έξοδα, όπως π.χ. κόστος δανεισµού.
Ως καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία, εκλαµβάνεται η αξία µε βάση τις τρέχουσες τιµές πώλησης των αποθεµάτων στα
πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας, µείον οποιαδήποτε σχετικά έξοδα συνδεόµενα άµεσα µε την πώληση.
15. ΤΑΜΕΙΑΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΑ
Τα διαθέσιµα και ισοδύναµα διαθεσίµων περιλαµβάνουν τα µετρητά στην τράπεζα και στο ταµείο καθώς
επίσης και τις βραχυπρόθεσµες επενδύσεις υψηλής ρευστότητας όπως τα προϊόντα της αγοράς χρήµατος και
τις τραπεζικές καταθέσεις µε χρονικό ορίζοντα τριών µηνών ή λιγότερο. Τα προϊόντα της αγοράς χρήµατος
είναι χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµώνται στην εύλογη αξία µέσω της κατάστασης
αποτελεσµάτων.
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16. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Το µετοχικό κεφάλαιο προσδιορίζεται από την ονοµαστική αξία των µετοχών που έχουν εκδοθεί. Οι κοινές
µετοχές χαρακτηρίζονται ως Ίδια Κεφάλαια.
Η διαφορά υπέρ το άρτιο περιλαµβάνει όλα τα επιπρόσθετα ποσά που λήφθηκαν κατά την έκδοση µετοχικού
κεφαλαίου. Έξοδα τα οποία πραγµατοποιήθηκαν για την έκδοση µετοχών εµφανίζονται µετά την αφαίρεση του
σχετικού φόρου εισοδήµατος, σε µείωση της διαφοράς υπέρ το άρτιο.
Τα στοιχεία των χρηµατοοικονοµικών µέσων τα οποία α) δηµιουργούν υποχρέωση στην εταιρεία και β) δίνουν
δικαίωµα στον κάτοχό τους να τα µετατρέψει σε στοιχεία της Καθαρής Θέσης, αναγνωρίζονται ξεχωριστά και
ταξινοµούνται ως χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις, χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού και στοιχεία της
καθαρής θέσης.
Τα έξοδα τα οποία σχετίζονται µε την έκδοση µετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαµβάνονται στο
κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που αποκτάται.
Κατά την απόκτηση ιδίων µετοχών, το καταβληθέν τίµηµα, συµπεριλαµβανοµένων και των σχετικών δαπανών,
απεικονίζεται µειωτικά των ιδίων κεφαλαίων. Κανένα κέρδος ή ζηµία δεν αναγνωρίζεται στην κατάσταση
αποτελεσµάτων χρήσης από την αγορά, πώληση, έκδοση ή διαγραφή ιδίων µετοχών.
17. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
Η επιβάρυνση της περιόδου µε φόρους εισοδήµατος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους και τους
αναβαλλόµενους φόρους, δηλαδή τους φόρους ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις που σχετίζονται µε τα
οικονοµικά οφέλη που προκύπτουν στην περίοδο αλλά έχουν ήδη καταλογιστεί ή θα καταλογιστούν από τις
φορολογικές αρχές σε διαφορετικές περιόδους. Ο φόρος εισοδήµατος αναγνωρίζεται στον λογαριασµό των
αποτελεσµάτων της περιόδου, εκτός του φόρου εκείνου που αφορά συναλλαγές που καταχωρήθηκαν
απευθείας στα ίδια κεφάλαια, στην οποία περίπτωση καταχωρείται απευθείας, κατά ανάλογο τρόπο, στα ίδια
κεφάλαια.
Οι τρέχοντες φόροι εισοδήµατος περιλαµβάνουν τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις ή και απαιτήσεις προς τις
δηµοσιονοµικές αρχές που σχετίζονται µε τους πληρωτέους φόρους επί του φορολογητέου εισοδήµατος της
περιόδου και οι τυχόν πρόσθετοι φόροι εισοδήµατος που αφορούν προηγούµενες χρήσεις. Οι τρέχοντες φόροι
επιµετρώνται σύµφωνα µε τους φορολογικούς συντελεστές και τους φορολογικούς νόµους που εφαρµόζονται
στις διαχειριστικές περιόδους µε τις οποίες σχετίζονται, βασιζόµενα στο φορολογητέο κέρδος για το έτος. Όλες
οι αλλαγές στα βραχυπρόθεσµα φορολογικά στοιχεία του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν
µέρος των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης.
Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε την µέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από τις
προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των στοιχείων του ενεργητικού
και των υποχρεώσεων. Ο αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση αναγνωρίζεται στο βαθµό όπου είναι πιθανό
ότι θα τακτοποιηθεί µε µελλοντικό φορολογητέο εισόδηµα. Αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση
αναγνωρίζεται για όλες τις φορολογητέες προσωρινές διαφορές. Ωστόσο, σύµφωνα και µε το ∆ΛΠ 12 ,
κανένας αναβαλλόµενος φόρος δεν αναγνωρίζεται σε σχέση µε την Υπεραξία. Αναβαλλόµενος φόρος
εισοδήµατος δεν λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε
συναλλαγή, εκτός επιχειρηµατικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε η συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το
λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζηµία. ∆εν αναγνωρίζεται αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος για τις
προσωρινές διαφορές που προκύπτουν από επενδύσεις σε θυγατρικές και κοινοπραξίες, µε εξαίρεση την
περίπτωση που η αναστροφή των προσωρινών διαφορών ελέγχεται από την Εταιρεία και είναι πιθανό ότι οι
προσωρινές διαφορές δεν θα αναστραφούν στο προβλεπτό µέλλον. Επιπλέον, φορολογητέες ζηµιές οι οποίες
µεταφέρονται σε επόµενες χρήσεις όπως και τυχόν πιστωτικοί φόροι της Εταιρείας εξετάζονται ως προς την
αναγνώρισή τους ως αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση.
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αποτιµώνται µε βάση τους φορολογικούς
συντελεστές που αναµένεται να εφαρµοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα διακανονιστεί η απαίτηση ή η
υποχρέωση, χωρίς προεξόφληση, λαµβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς
νόµους) που έχουν τεθεί σε ισχύ ή ουσιαστικά ισχύουν µέχρι την ηµεροµηνία του Ισολογισµού.
Οι περισσότερες αλλαγές στις αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν
ένα κοµµάτι των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης. Μόνο αλλαγές στις
αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις οι οποίες σχετίζονται µε αλλαγές σε στοιχεία του
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ενεργητικού και υποχρεώσεων καταλογισµένα απευθείας στην καθαρή θέση , αναγνωρίζονται απευθείας στην
καθαρή θέση.
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις επισκοπούνται κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού και µειώνονται
στην έκταση όπου δεν είναι πλέον πιθανό ότι επαρκή φορολογητέα κέρδη θα είναι διαθέσιµα ώστε να
επιτρέψουν την ωφέλεια από τη χρήση µέρους ή του συνόλου των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων.
Η εταιρεία αναγνωρίζει προηγούµενη µη αναγνωρισθείσα αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση κατά την
ηµεροµηνία Ισολογισµού, στο βαθµό που γίνεται πιθανό ότι µελλοντικά φορολογητέα κέρδη θα επιτρέψουν την
ανάκτηση αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων.
Κατά την 31/12/2009 η εταιρεία εκτιµά ότι τα µελλοντικά της φορολογικά κέρδη δεν θα είναι τέτοια ώστε να
συµψηφίσουν φορολογικές ζηµιές εις νέο, οι οποίες µπορούν, σύµφωνα µε την νοµοθεσία, να µεταφερθούν
προς συµψηφισµό σε επόµενα πέντε, από την δηµιουργία, έτη.
18. ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Βραχυπρόθεσµες παροχές
Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς τους εργαζοµένους (εκτός από παροχές λήξης της εργασιακής σχέσης) σε
χρήµα και σε είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευµένες. Τυχόν ανεξόφλητο ποσό
καταχωρείται ως υποχρέωση, ενώ σε περίπτωση που το ποσό που ήδη καταβλήθηκε υπερβαίνει το ποσό των
παροχών, η επιχείρηση αναγνωρίζει το υπερβάλλον ποσό ως στοιχείο του ενεργητικού της (προπληρωθέν
έξοδο) µόνο κατά την έκταση που η προπληρωµή θα οδηγήσει σε µείωση µελλοντικών πληρωµών ή σε
επιστροφή.
Κόστος παροχών αποχώρησης
Σύµφωνα µε τη συλλογική σύµβαση µεταξύ της Εταιρείας και του προσωπικού της, η Εταιρεία είναι υποχρεωµένη
να καταβάλλει στο προσωπικό της συνταξιοδοτικές παροχές µετά την συµπλήρωση της απαραίτητης
προϋπηρεσίας. Το κόστος αυτών των παροχών καθορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της εργατικής
νοµοθεσίας στην Ελλάδα. Η ∆ιοίκηση της εταιρείας εκτιµά ότι τα κόστη αποχώρησης δεν θα διαφέρουν
ουσιαστικά σηµαντικά αν υπολογίζονταν βάσει αναλογιστικής µελέτης, καθώς ο αριθµός του προσωπικού είναι
µικρός.
19. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει παρούσες νοµικές ή τεκµαιρόµενες υποχρεώσεις ως
αποτέλεσµα παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους µέσω εκροών πόρων και η εκτίµηση
του ακριβούς ποσού της υποχρέωσης µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε αξιοπιστία. Ο χρόνος εκκαθάρισης της
υποχρέωσης µπορεί να παραµένει αβέβαιος. ∆εν διενεργούνται προβλέψεις για µελλοντικές λειτουργικές
ζηµιές. Όταν µέρος ή το σύνολο της απαιτούµενης δαπάνης για διακανονισµό µίας πρόβλεψης αναµένεται να
διακανονισθεί από άλλο µέρος, ο διακανονισµός αναγνωρίζεται µόνο όταν είναι ουσιαστικά βέβαιο ότι θα
ληφθεί όταν η εταιρεία διακανονίσει την υποχρέωση και απεικονίζεται ως ξεχωριστή απαίτηση. Το ποσό που
αναγνωρίζεται καταυτόν τον τρόπο δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό της πρόβλεψης. Η δαπάνη που
σχετίζεται µε µία πρόβλεψη παρουσιάζεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως, καθαρή από το ποσό
που αναγνωρίζεται ως διακανονισµός τρίτου. Στις περιπτώσεις όπου η χρονική αξία του χρήµατος είναι
σηµαντική, το ποσό της πρόβλεψης είναι η παρούσα αξία των δαπανών που αναµένονται να απαιτηθούν για
το διακανονισµό της υποχρέωσης. Ο συντελεστής προεξόφλησης αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες συνθήκες της
αγοράς αναφορικά µε την διαχρονική αξία του χρήµατος καθώς και τους σχετιζόµενους µε την υποχρέωση
κινδύνους. Όταν χρησιµοποιείται προεξόφληση, το σωρευτικό ποσό της πρόβλεψης αυξάνεται κάθε περίοδο
για να αποδώσει τη χρονική µεταβολή. Αυτό το ποσό αναγνωρίζεται ως κόστος δανεισµού στην κατάσταση
αποτελεσµάτων χρήσεως.
Οι προβλέψεις επισκοπούνται κατά την ηµεροµηνία σύνταξης κάθε ισολογισµού και προσαρµόζονται
προκειµένου να αντανακλούν τις τρέχουσες εκτιµήσεις. Αν δεν είναι πλέον πιθανό ή αποµακρύνεται το
ενδεχόµενο εκκαθάρισης της υποχρέωσης µέσω εκροών πόρων, η πρόβλεψη αναστρέφεται.
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Στις περιπτώσεις όπου η ενδεχόµενη εκροή πόρων ως αποτέλεσµα τρέχουσας υποχρέωσης δεν είναι πιθανή
ή το ποσό δεν µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα τότε καµία υποχρέωση δεν αναγνωρίζεται στις Οικονοµικές
Καταστάσεις εκτός και αν προέκυψαν από συνένωση επιχειρήσεων. Αυτές οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις
αναγνωρίζονται κατά τον καθορισµό της κατανοµής της αξίας εξαγοράς σε απαιτήσεις και υποχρεώσεις που
εξαγοράσθηκαν κατά τη συνένωση επιχειρήσεων. Οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις
οικονοµικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός αν η πιθανότητα εκροών πόρων οι οποίοι
ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη είναι ελάχιστη.
Πιθανές χρηµατικές ροές οικονοµικών οφελών προς την εταιρεία οι οποίες δεν ικανοποιούν τα κριτήρια
αναγνώρισης µιας απαίτησης θεωρούνται ενδεχόµενες απαιτήσεις. Οι ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν
αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονοµικών οφελών
είναι πιθανή.
20. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις της εταιρείας περιλαµβάνουν δάνεια και υπεραναλήψεις, εµπορικές και
λοιπές υποχρεώσεις και υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης. Περιλαµβάνονται στις Οικονοµικές
Καταστάσεις υπό τους τίτλους: «Βραχυπρόθεσµες ∆ανειακές υποχρεώσεις» και «Προµηθευτές και λοιπές
υποχρεώσεις».
Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία γίνεται συµβαλλόµενο µέρος σε σχετική
σύµβαση και διακόπτεται η αναγνώριση όταν η υποχρέωση λήγει, ακυρώνεται ή εκπληρώνεται. Όλοι οι τόκοι
αναγνωρίζονται ως δαπάνες υπό τον τίτλο «Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα» της κατάστασης αποτελεσµάτων
χρήσεως.
Οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από χρηµατοοικονοµικές µισθώσεις µετρούνται στην αρχική αξία µείον το
κεφαλαιουχικό στοιχείο των πληρωµών των µισθωµάτων
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην ονοµαστική τους αξία και αποτιµώνται
µεταγενέστερα στο αναπόσβεστο κόστος τους µείον τις πληρωµές.
Κέρδη και ζηµίες από την διακοπή αναγνώρισης καθώς και από τη διαδικασία απόσβεσης, καταχωρούνται
στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης.
Όταν υπάρχουσα υποχρέωση ανταλλάσσεται από άλλον ή τον ίδιο δανειστή µε διαφορετικούς όρους, ή οι όροι
της τρέχουσας υποχρέωσης µεταβάλλονται σηµαντικά, αυτή η αλλαγή χειρίζεται ως διαγραφή της αρχικής
υποχρέωσης και αναγνωρίζεται ως νέα υποχρέωση. Οποιαδήποτε διαφορά στα σωρευµένα ποσά
αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης.

-Τραπεζικά δάνεια
Τα τραπεζικά δάνεια προκύπτουν για υποστήριξη της χρηµατοδότησης της δραστηριότητας της εταιρείας. Όλα τα
δάνεια αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος, το οποίο αποτελεί την εύλογη αξία των χρηµάτων που λήφθηκαν
καθαρά από κόστη έκδοσης που συνδέονται µε τα δάνεια. Μετά την αρχική αναγνώριση, τα δάνεια
αποτιµώνται µεταγενέστερα στο αναπόσβεστο κόστος και κάθε διαφορά µεταξύ των πληρωµών και την αξία
εξαργύρωσης αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως στη διάρκεια της περιόδου της
δανειοδότησης µε τη χρήση του πραγµατικού επιτοκίου.
21. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ∆ΩΝ
Έσοδα
Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά από Φόρο
Προστιθέµενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:
- Πωλήσεις αγαθών: Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία παραδίδει τα αγαθά στους
πελάτες, τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισµένη.
- Έσοδα από τόκους: Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και µε την χρήση του
πραγµατικού επιτοκίου. Όταν υπάρχει αποµείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών µειώνεται στο
ανακτήσιµο ποσό τους το οποίο είναι η παρούσα αξία των αναµενόµενων µελλοντικών ταµειακών ροών
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προεξοφλουµένων µε το αρχικό πραγµατικό επιτόκιο. Στην συνέχεια λογίζονται τόκοι µε το ίδιο επιτόκιο επί της
αποµειωµένης (νέας λογιστικής) αξίας.
- Μερίσµατα: Τα µερίσµατα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεµελιώνεται το δικαίωµα είσπραξής τους.
Έξοδα: Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα σε δεδουλευµένη βάση. Οι πληρωµές που
πραγµατοποιούνται για λειτουργικές µισθώσεις µεταφέρονται στο αποτελέσµατα ως έξοδα, κατά το χρόνο
χρήσεως του µισθίου. Τα έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευµένη βάση.

22. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ
Η Εταιρεία ως Μισθωτής: Οι µισθώσεις παγίων κατά τις οποίες µεταβιβάζονται στην εταιρεία όλοι οι κίνδυνοι
και τα οφέλη που έχουν σχέση µε την κυριότητα ενός στοιχείου του ενεργητικού, ανεξάρτητα από την τελική
µεταβίβαση ή µη του τίτλου κυριότητας του στοιχείου αυτού, αποτελούν τις χρηµατοοικονοµικές µισθώσεις. Οι
µισθώσεις αυτές κεφαλαιοποιούνται µε την έναρξη της µίσθωσης στη χαµηλότερη µεταξύ της εύλογης αξίας
του παγίου στοιχείου ή της παρούσας αξίας των ελάχιστων µισθωµάτων. Κάθε µίσθωµα επιµερίζεται µεταξύ
της υποχρέωσης και των χρηµατοοικονοµικών εξόδων έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο στην
υπολειπόµενη χρηµατοοικονοµική υποχρέωση. Οι αντίστοιχες υποχρεώσεις από µισθώµατα, καθαρές από
χρηµατοοικονοµικά έξοδα, απεικονίζονται στις υποχρεώσεις. Το µέρος του χρηµατοοικονοµικού εξόδου που
αφορά σε χρηµατοδοτικές µισθώσεις αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα χρήσης κατά τη διάρκεια της
µίσθωσης. Τα πάγια που αποκτήθηκαν µε χρηµατοδοτική µίσθωση αποσβένονται στη µικρότερη περίοδο
µεταξύ της ωφέλιµης ζωής των παγίων στοιχείων και της διάρκειας µίσθωσής τους.
Συµφωνίες µισθώσεων όπου ο εκµισθωτής µεταβιβάζει το δικαίωµα χρήσης ενός στοιχείου του ενεργητικού για
µια συµφωνηµένη χρονική περίοδο, χωρίς ωστόσο να µεταβιβάζει και τους κινδύνους και ανταµοιβές της
ιδιοκτησίας του παγίου στοιχείου, ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Οι πληρωµές που γίνονται για
λειτουργικές µισθώσεις (καθαρές από τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον εκµισθωτή) αναγνωρίζονται
στα αποτελέσµατα χρήσης αναλογικά κατά τη διάρκεια της µίσθωσης.
Η Εταιρεία ως εκµισθωτής: Όταν πάγια εκµισθώνονται µε χρηµατοδοτική µίσθωση, η παρούσα αξία των
µισθωµάτων καταχωρείται ως απαίτηση. Η διαφορά µεταξύ του µικτού ποσού της απαίτησης και της
παρούσας αξίας της απαίτησης καταχωρείται ως αναβαλλόµενο χρηµατοοικονοµικό έσοδο. Το έσοδο από την
εκµίσθωση αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα χρήσης κατά τη διάρκεια της µίσθωσης χρησιµοποιώντας τη
µέθοδο της καθαρής επένδυσης, η οποία αντιπροσωπεύει µια σταθερή περιοδική απόδοση. Πάγια που
εκµισθώνονται µε λειτουργικές µισθώσεις περιλαµβάνονται στις ενσώµατες ακινητοποιήσεις του ισολογισµού.
Αποσβένονται κατά τη διάρκεια της αναµενόµενης ωφέλιµης ζωής τους σε βάση συνεπή µε παρόµοιες
ιδιόκτητες ενσώµατες ακινητοποιήσεις. Το έσοδο του ενοικίου (καθαρό από τυχόν κίνητρα που δόθηκαν στους
µισθωτές) αναγνωρίζεται µε τη σταθερή µέθοδο κατά τη διάρκεια της περιόδου της µίσθωσης.

23. ∆ΙΑΝΟΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Η διανοµή µερισµάτων στους µετόχους της αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις οικονοµικές καταστάσεις την
ηµεροµηνία κατά την οποία η διανοµή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
24. ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ
Σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης οι δραστηριότητες της εταιρείας δεν
επηρεάζονται από εποχικούς ή κυκλικούς παράγοντες.
25. ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΥΛΟΓΩΝ ΑΞΙΩΝ
Συνεπεία της εκδόσεως, το β’ εξάµηνο του 2009, της αποφάσεως του ∆ιαιτητικού ∆ικαστηρίου του Πεκίνου µε
την οποία δεν έγιναν δεκτά τα προβληθέντα εναντίον των συµµετόχων – συνεταίρων στις εταιρείες της Κίνας, η
µέχρι 23/05/2011 ∆ιοίκηση της Εταιρείας καθόρισε ήδη από την χρήση του έτους 2009 τη συµµετοχή µας στις
εταιρείες αυτές σε 1 ευρώ.
Σηµειώνεται ότι δεν ενοποιούνται τα αποτελέσµατα των θυγατρικών µας εταιρειών της Κίνας οι µετοχές των
οποίων δεν είναι εισηγµένες σε Χρηµατιστήριο, ούτε στη χώρα της έδρας αυτών προβλέπεται δυνητική
εφαρµογή των ∆ΛΠ και κατά συνέπεια σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην § 1 εδ. (β) του άρθρου 134 του Ν.
2190/20, όπως ισχύει, δεν υπόκεινται σε ενοποίηση. Τις απόψεις µας αυτές έχουµε περιλάβει στην από
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26/6/2006 Αίτησή µας Ακυρώσεως ενώπιον του ∆. Εφετείου Αθηνών της από 26/4/2006 Αποφάσεως του Χ.Α.
και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την προσωρινή αναστολή της διαπραγµατεύσεως των µετοχών της
εταιρείας µας. Η υπόθεση εξεδικάσθη στις 15/11/07 και η σχετική απόφαση του ∆ιοικητικού ∆ικαστού ήταν η
παραποµπή του θέµατος στην κρίση του Συµβουλίου της Επικρατείας.
26. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η εταιρεία δεν ασκεί βιοµηχανική και εµπορική δραστηριότητα και η διαπραγµάτευση των µετοχών της
η
ανεστάλη µε απόφαση του Χ.Α. από την 1 Σεπτεµβρίου 2006. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διέγραψε τις
µετοχές της Εταιρείας από το Χ.Α. στις 28/9/2009.
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28. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
28.1. Ιδιοχρησιµοποιούµενα Ενσώµατα Πάγια Στοιχεία
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
23/05/2013
23/05/2012
Γήπεδα – Οικόπεδα
Μείωση λόγω απαλλοτριώσεως

445.879

469.056

0

(23.177)

445.879

445.879

Κτίρια –Εγκαταστάσεις Κτιρίων

0

296.186

Αποσβέσεις

0

(16.832)

0

279.354

0

(279.354)

0

0

435.771

435.771

(435.324)

(435.324)

447

447

446.326

446.326

∆ιαγραφή λόγω απαλλοτριώσεως

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός
Αποσβέσεις

ΣΥΝΟΛΟ

28.2. Επενδύσεις σε θυγατρικές
Η εταιρεία κατά την 23/5/2013συµµετείχε στις εξής εταιρείες:
Μέθοδος
Ενοποίησης

Εταιρεία

Έδρα

% Συµµετοχής

ΕΛΛΑΤΕΞ Α.Ε.

Αθήνα

50,6%

∆εν ενοποιείται

RONALTEX S.A.S

Γαλλία

∆εν ενοποιείται

HEILONGJIANG ETMA
Πhemiπal Fibre Πo. Ltd και

Κίνα

Έµµεση συµµετοχή µέσω της θυγατρικής
ΕΛΛΑΤΕΞ Α.Ε. η οποία συµµετέχει κατά
ποσοστό 99,995%
51,00%

HEILONGJIANG LONGMA
Πhemiπal Fibre Πo. Ltd,

Κίνα

51,00%

∆εν ενοποιείται

∆εν ενοποιείται

Η εταιρεία, από της θέσεώς σε εκκαθάριση (23/5/2011) δεν συντάσσει ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις.
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ
23/05/2013

23/05/2012

Συµµετοχή εις ΕΛΛΑΤΕΞ Α.Ε. (A)

1

1

Συµµετοχή εις επιχειρήσεις Κίνας

1

1

ΣΥΝΟΛΟ

2

2

Η Εταιρεία προέβει σε αποµείωση της αξίας της συµµετοχής της στις επιχειρήσεις Κίνας στην διάρκεια της χρήσης
2009. Το ύψος της αποµείωσης αυτής ανήλθε σε 19.469.428 €.
Στην χρήση 24/5/2011 έως 23/5/2012 προέβει σε αποµείωση της αξίας της συµµετοχής της στην θυγατρική
εταιρεία ΕΛΛΑΤΕΞ Α.Ε. λόγω των αρνητικών κεφαλαίων της. Το ύψος της αποµείωσης αυτής ανήλθε σε 2.055.991 €.

28.3. Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
ΣΥΝΟΛΟ

23/05/2013
0

23/05/2012
0

3.705
3.705

3.705
3.705

28.4. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
23/05/2013

23/05/2012

1.375.988

1.375.988

Γραµµάτια σε καθυστέρηση

32.228

32.228

Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση

20.105

20.105

10.772.950

10.726.000

Πελάτες

Απαιτήσεις κατά συνδεδ. Επιχ/σεων

12.201.271

12.154.321

(12.201.271)

(9.570.597)

Σύνολο Α: Απαιτήσεις από πελάτες

0

2.583.724

∆ήµος Αθηναίων

0

999.047

93.293

58.429

Μείον Προβλέψεις

Χρεώστες διάφοροι
Λογ/σµοί διαχ/σεως Προκ/λων & Πιστώσεων

Μείον Προβλέψεις

Σύνολο Β: Λοιπές απαιτήσεις

7.120

6.320

100.413

1.063.796

(68.544)

0

31.869

1.063.796

28.5. Χρηµατικά διαθέσιµα και Ισοδύναµα
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
23/05/2013
618

Ταµείο

23/05/2012
1.708

Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας

1.778.411

524.930

ΣΥΝΟΛΟ

1.779.029

526.638
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28.6. Μετοχικό κεφάλαιο
Με 23/05/2013 το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας παραµένει το ίδιο ως ήταν την 24/05/2011.
Αναλύεται σε :
Κοινές µετοχές
Προνοµιούχες Μετοχές
Σύνολο

13.237.251 Χ 1,24 =

16.414.191,24

4.975.388 Χ 1,24 =

6.169.481,12
22.583.672,36

18.212.639

28.7. Προβλέψεις / Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
23/05/2013
23/05/2012
33.854
143.695

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

137.804

70.000

ΣΥΝΟΛΟ

171.658

213.695

Η Εταιρεία σχηµατίζει προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία σύµφωνα µε τον
Ν.2112/1920, καθώς εκτιµά ότι δεν θα υπάρχουν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις από την εκτίµηση της πρόβλεψης
βάση αναλογιστικής µεθόδου, καθώς το προσωπικό της βρίσκεται κοντά σε συντάξιµη ηλικία.
Σε ότι αφορά τις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις αυτές αφορούν πρόβλεψη για διαφορές φορολογικού ελέγχου,
ύψους 137.804€, που ενδέχεται να προκύψουν κατά τον φορολογικό έλεγχο των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων
της .

28.8. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Προµηθευτές
Γραµµάτια πληρωτέα
Ασφαλιστικοί Οργανισµοί
Πιστωτές διάφοροι
Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένες επιχειρήσεις

23/05/2013
32.498

23/05/2012
32.447

0

45.444

5.244

4.534

13.540

85.674

61.542

61.542

Πρόβλεψη για επιδικασθείσα αποζηµ. σε ΑΤΡΙΑ Α.Ε.

372.232

0

Προµηθευτές & λοιπές υποχρεώσεις

485.056

229.641

15.541
0

1.472
709.755

500.597

940.868

Φόροι - τέλη
∆άνεια τραπεζών
ΣΥΝΟΛΟ

Οι υποχρεώσεις προς συνδεδεµένες επιχειρήσεις αφορούν υποχρεώσεις προς τις θυγατρικές εταιρείες στην Κίνα.

28.19. Ανάλυση κύκλου εργασιών κατά γεωγραφική περιοχή
Η εταιρεία δεν εµφανίζει κύκλο εργασιών.
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28.20. Λοιπά έσοδα/(έξοδα) (καθαρά)
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
Αχρησιµοποίητη πρόβλεψη αποζηµιώσεως
προσωπικού
Κέρδος απαλλοτριώσεως ακινήτων
Έσοδα προηγουµένων χρήσεων
Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
Πρόβλεψη φόρων και προσαυξήσεων
Πρόβλεψη µειώσεως πελατών (ΕΛΛΑΤΕΞ Α.Ε)
(και Κίνας)
Πρόβλεψη µειώσεως συµ/χών (ΕΛΛΑΤΕΞ Α.Ε.)
Πρόβλεψη για επιδικασθείσα αποζηµ. σε ΑΤΡΙΑ Α.Ε.
Πρόβλεψη µειώσεως Φ.Π.Α.
΄Εξοδα προηγουµένων χρήσεων
Σύνολα

24/05/12 23/05/13
236.903

24/05/11 23/05/12
409.387

0

0

0
0

133.692
0

(818)

(50)

(67.804)

0

(2.630.674)

(8.000.000)

0

(2.055.991)

(372.232)

0

(68.544)

0

(2.406)
(2.905.575)

(4.063)
(9.517.025)

28.21. Χρηµατοοικονοµικά έξοδα (καθαρά)
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
24/05/12 23/05/2013

24/05/11 23/05/2012

Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα

35.102

6.107

Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα

(6.683)

(60.258)

Σύνολα

28.419

(54.151)

28.22. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού
Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού στις 23/05/2013:

4 άτοµα.

στις 23/05/2012:

4 άτοµα.

28.23. Υφιστάµενα εµπράγµατα βάρη
∆εν υφίστανται υποθήκες και προσηµειώσεις υποθηκών επί των ακινήτων της εταιρείας. Αναλυτικές πληροφορίες
στην έκθεση των εκκαθαριστών στις σελ. 5 και 6 των οικονοµικών καταστάσεων.

28.24. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
Η Εταιρεία έχει υπαχθεί στην περαίωση φόρου εισοδήµατος κατα τις συνδυασµένες διατάξεις των νόµων
3888/2010 και 4002/2011 µέχρι και την χρήση 2009. Η εταιρεία εκτιµά ότι κατα τις επόµενες χρήσεις δεν θα
προκύψουν φορολογικές διαφορές φόρου εισοδήµατος λόγω της παρουσίας ζηµιών και ως εκ τούτου δεν έχει
διενεργήσει σχετική πρόβλεψη στις οικονοµικές της καταστάσεις. Παρά ταύτα, δεν µπορεί να αποκλειστεί η
περίπτωση το αποτέλεσµα του φορολογικού ελέγχου να επιφέρει φορολογικά βάρη και να επιβαρύνει τα
οικονοµικά αποτελέσµατα και τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση. Ως εκ τούτου έγινε πρόβλεψη € 137.804,00.

28.25. Κεφαλαιουχικές δαπάνες
∆εν υπάρχουν.
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28.26. Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές
Σχετικά µε την από 16.12.2011 αγωγή της «ΑΤΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ» κατά της «ΑΕ ΕΤΜΑ» ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η
οποία συζητήθηκε, µετ’ αναβολή, την 18.12.2012 για αξίωσή της ποσού 558.348,00 Ευρώ από µεσιτική αµοιβή
της για πώληση ακινήτου της εταιρείας µας, εκδόθηκε ήδη η υπ’ αρίθµ.96/2013 οριστική απόφαση του ως άνω
∆ικαστηρίου, η οποία έκανε εν µέρει δεκτή την εν λόγω αγωγή για ποσό Ευρώ 372.232,00 και κατά της οποίας θα
ασκήσουµε το ένδικο µέσο της εφέσεως µε βάσιµες πιθανότητες ευδοκιµήσεώς της, η δε τυχόν οικονοµική
επίδραση για την εταιρεία µας θα εξαρτηθεί από την έκβαση της κατ΄έφεσιν δίκης.

28.27. Αποτέλεσµα ανά µετοχή
Το αποτέλεσµα ανά µετοχή υπολογίστηκε µε βάση το µέσο σταθµισµένο αριθµό επί του συνόλου των
κοινών µετοχών.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Κέρδη (Ζηµίες) που αναλογούν στους µετόχους
Σταθµισµένος µέσος όρος του αριθµού των κοινών
µετοχών
Βασικές ζηµίες ανά κοινή µετοχή (€ ανά µετοχή)

23/05/2013
(3.117.449)

23/05/2012
(9.834.919)

13.237.251
(0,2355)

13.237.251
(0,7432)

28.28. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις
Φορολογικές υποχρεώσεις
Κατά την εκτίµηση της εταιρείας για τις επόµενες χρήσεις οι διαφορές φορολογικού ελέγχου δεν θα είναι
σηµαντικές και δεν προβλέπεται η καταβολή φόρου εισοδήµατος λόγω της ευχέρειας συµψηφισµού του µε τις
σηµαντικής έκτασης ζηµιές. Παρά ταύτα έχει γίνει πρόβλεψη ποσού € 137.804,00.
∆ικαστικές υποθέσεις
Υπάρχουν εκκρεµούσες επίδικες αξιώσεις κατά της εταιρείας συνολικού ύψους ευρώ 372.232,00.

28.29. Σηµαντικές συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη
Στην παρούσα ενότητα περιλαµβάνονται οι σηµαντικότερες συναλλαγές και µεταβολές συναλλαγών µεταξύ
της Εταιρείας και κάθε συνδεδεµένου προσώπου, όπως αυτό ορίζεται βάσει του ∆.Λ.Π. 24, οι οποίες
πραγµατοποιήθηκαν κατά τις περιόδους 24/05/12 - 23/05/13 και 24/5/11 – 23/05/12 και θα µπορούσαν να έχουν
ουσιαστικές συνέπειες, ή επηρέασαν ουσιαστικά τη χρηµατοοικονοµική θέση ή τις επιδόσεις της Εταιρείας και του
Οµίλου κατά την παραπάνω χρονική περίοδο.
Η αναφορά στις παραπάνω συναλλαγές που ακολουθεί, περιλαµβάνει τα εξής στοιχεία:
• Το ποσό των συναλλαγών για την περίοδο 24/05/12-23/05/13
• Το ανεξόφλητο υπόλοιπο των συναλλαγών στις 23/05/2013
• Την φύση της σχέσεως του συνδεδεµένου προσώπου µε τον εκδότη και
• Πληροφοριακά στοιχεία για τις συναλλαγές, απαραίτητα για τη κατανόηση της οικονοµικής θέσης της
Εταιρείας, µόνον εφόσον οι εν λόγω συναλλαγές είναι ουσιώδεις και δεν έχουν πραγµατοποιηθεί υπό τους
συνήθεις όρους της αγοράς.
Αναλυτικότερα οι συναλλαγές έχουν ως εξής:

28.29.1. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα νοµικά πρόσωπα
(α) Πωλήσεις - αγορές αγαθών και υπηρεσιών
∆εν υπήρχαν πωλήσεις της εταιρείας προς συνδεδεµένα µέρη κατά την περίοδο 24/05/12 – 23/05/13. ∆εν
υπήρχαν κατά την συγκεκριµένη περίοδο αγορές από συνδεδεµένα µέρη. Οµοίως δεν υπήρχαν αγοραπωλησίες
προς συνδεδεµένα µέρη κατά την περίοδο 24/05/12 – 23/05/13.
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(β) Υπόλοιπα τέλους χρήσης
Εταιρεία

(ποσά σε Ευρώ)

23/05/2013

23/05/2012

Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη
• ΕΛΛΑΤΕΞ Α.Ε.
HEILONGJIANG ETMA Πhemiπal Fibre Πo. Ltd
HEILONGJIANG LONGMA Πhemiπal Fibre Πo. Ltd
Σύνολο

0
0
0
0

2.358.737
67.419
157.568
2.583.724

• ΕΛΛΑΤΕΞ Α.Ε.
HEILONGJIANG ETMA Πhemiπal Fibre Πo. Ltd
HEILONGJIANG LONGMA Πhemiπal Fibre Πo. Ltd
Σύνολο

0
5.526
56.016
61.542

0
5.526
56.016
61.542

28.29.2. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα φυσικά πρόσωπα
(ποσά σε Ευρώ)

68.925

Ανεξόφλητο
υπόλοιπο
απαιτήσεων
0

Ανεξόφλητο
υπόλοιπο
υποχρεώσεων
0

0

0

0

0

0

0

Συναλλαγές και
Αµοιβές

Συνδεδεµένο Φυσικό πρόσωπο
Αµοιβές Εκκαθαριστών ΕΤΜΑ
Έξοδα παραστάσεως Μελών ∆. Σ. ΕΤΜΑ
Αµοιβές για παροχή µισθωτών υπηρεσιών σε Λοιπά ∆ιοικητικά
Στελέχη

28.30. Σκοποί και Πολιτικές ∆ιαχείρισης Κινδύνων
Η εταιρεία είναι εκτεθειµένη σε χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως ο κίνδυνος της αγοράς (διακυµάνσεις
επιτοκίων, τιµών της αγοράς κτλ), πιστωτικός κίνδυνος και κίνδυνος ρευστότητας.
Τα χρηµατοοικονοµικά της Εταιρείας αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε τράπεζες, εµπορικούς
χρεώστες και πιστωτές, δάνεια και υποχρεώσεις από µισθώσεις.

28.30.1. Συναλλαγµατικός κίνδυνος
Η Εταιρεία για τις συναλλαγές τις οποίες έχει µε προµηθευτές του εξωτερικού λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα
αποφυγής του κινδύνου µεταβολών στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες, έτσι ώστε να περιορίζονται σηµαντικά οι
συναλλαγµατικοί κίνδυνοι. Άλλωστε οι συναλλαγές σε νοµίσµατα εκτός του ευρώ είναι ελάχιστες.

28.30.2. Ανάλυση ευαισθησίας κινδύνου επιτοκίου
Κατά την 23η Μαΐου 2012 η εταιρεία δεν είχε καµία έντοκη οφειλή ή τραπεζικό δανεισµό. Επίσης δεν
προβλέπεται να υπάρξει ανάγκη δανεισµού κατά την επόµενη χρήση. Κατά συνέπεια η εταιρεία δεν είναι
εκτεθειµένη στις µεταβολές της αγοράς του επιτοκίου όσον αφορά την χρηµατοδότησή της.
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία του αποτελέσµατος της χρήσης προ φόρων καθώς και
των ιδίων κεφαλαίων σε µια λογική µεταβολή του κόστους χρηµατοδότησης κατά 5%.

Ποσά σε €
Αποτέλεσµα Χρήσης προ
φόρων
Καθαρή Θέση

24/05/12-23/5/2013
+5%
(0,00)
(0,00)

-5%
0,00
0,00
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28.30.3 Ανάλυση πιστωτικού κινδύνου
Η έκθεση της εταιρείας όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα χρηµατοοικονοµικά
περιουσιακά στοιχεία (µέσα) τα οποία την ηµεροµηνία του Ισολογισµού αναλύονται ως εξής:
Ποσά σε €
23/5/2013
1.779.029
31.869
1.810.898

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Σύνολο

23/5/2012
526.638
3.647.520
4.174.158

Η Εταιρεία ελέγχει διαρκώς τις απαιτήσεις της, είτε χωριστά είτε κατά οµάδα και ενσωµατώνει τις
πληροφορίες αυτές στις υπάρχουσες δικλείδες ασφαλείας του πιστωτικού ελέγχου. Η πολιτική της εταιρείας είναι
να συνεργάζεται µόνο µε αξιόπιστους πελάτες.
Η διοίκηση της εταιρείας θεωρεί ότι όλα τα ανωτέρω χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία
έχουν αποµειωθεί σε προηγούµενες ηµεροµηνίες σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων είναι υψηλής
πιστωτικής ποιότητας, συµπεριλαµβανοµένων και των οφειλοµένων.
Για τις εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις, η εταιρεία εκτίθεται σε σηµαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. Ο
σηµαντικός πιστωτικός κίνδυνος για απαιτήσεις ρευστοποιήσιµες καθώς και για άλλα βραχυπρόθεσµα
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία προέρχεται κατά κύριο λόγο από την δυσπραγία των θυγατρικών εταιρειών και
κυρίως της θυγατρικής εταιρείας ΕΛΛΑΤΕΞ Α.Ε. η οποία εµφανίζει αρνητικά ίδια κεφάλαια σηµαντικού ύψους. Για
τον λόγο αυτό στην χρήση 24/5/11 – 23/5/12 σχηµατίσθηκε πρόσθετη πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις
ποσού ευρώ 8.000.000 και στη χρήση 24/5/12 – 23/5/13 ποσού ευρώ 2.630.674.

28.30.4. Ανάλυση κινδύνου ρευστότητας
Η εταιρεία διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας της µε προσεκτική παρακολούθηση των
χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων καθώς επίσης και των πληρωµών που πραγµατοποιούνται καθηµερινά. Οι
ανάγκες ρευστότητας παρακολουθούνται σε διάφορες χρονικές ζώνες, σε καθηµερινή και εβδοµαδιαία βάση
καθώς και σε µια κυλιόµενη περίοδο 30 ηµερών. Οι µακροπρόθεσµες ανάγκες ρευστότητας για τους επόµενους 6
µήνες και το επόµενο έτος προσδιορίζονται µηνιαία.
Ειδικά η θυγατρική εταιρεία ΕΛΛΑΤΕΞ, στερείται λειτουργικών ταµειακών ροών χρηµατοδότησης, και
εξαρτάται ταµειακά από την χρηµατοδότηση κεφαλαίου κίνησης από την µητρική εταιρεία ΕΤΜΑ ΑΕ.
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Ε. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Μετοχές της Εταιρείας
Οι µετοχές της εταιρείας είναι κοινές ονοµαστικές και προνοµιούχες άνευ ψήφου µετοχές.
Κάθε κοινή µετοχή έχει δικαίωµα µίας ψήφου.

2. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού
∆εν υπάρχουν.

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΤΣΟΥΚΛΙ∆ΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Α.∆.Τ. ΑΚ 221692

ΚΑΡΟΛΟΣ ΑΜΟΙΡΑΛΗΣ

Α.∆.Τ. ΑΚ 054035

- 34 -

ΟΛΓΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙ∆ΟΥ- ΣΧΟΙΝΟΧΩΡΙΤΗ

Α.∆.Τ. Χ 506431

Z. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ 24 ΜΑΙΟΥ 2012 ΕΩΣ 23 ΜΑΙΟΥ 2013
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΜΕΤΑΞΗΣ ΕΤΜΑ Α.Ε. ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
ΕΒΕΑ – Γ.Ε.ΜΗ 225601000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 6018/01/Β/86/378(2009)
Έδρα : Ασκληπιού 23, ΑΘΗΝΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ 24 ΜΑΙΟΥ 2012 ΕΩΣ 23 ΜΑΙΟΥ 2013 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ
2ο ΕΤΟΣ EΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ( 24 Μαΐου 2012 – 23 Μαΐου 2013 )
(δηµοσιευόµενα βάσει του κ.ν.2190/20,άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες
και µη, κατά τα ∆.Λ.Π.)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µια γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και
τα αποτελέσµατα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΜΕΤΑΞΗΣ ΕΤΜΑ Α.Ε. ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ. Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη να ανατρέξει στη διεύθυνση
διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόµιµου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

Αριθµός Φορολογικού Μητρώου :
Εποπτεύουσα Αρχή :
Εκκαθαριστές :
∆ιεύθυνση διαδικτύου:
Ηµεροµηνία έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων :
Νόµιµος ελεγκτής :
Ελεγκτική εταιρεία :
Τύπος έκθεσης ελέγχου :
Μέθοδος συµπλήρωσης κατάστασης Ταµιακών Ροών :

094006108
ΕΒΕΑ – Γ.Ε.ΜΗ 225601000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 6018/01/Β/86/378(2009)
Παύλος Τσουκλίδης, Κάρολος Αµοιραλής & Όλγα Εµµανουηλίδου Σχοινοχωρίτη
www.etma.gr
17 Οκτωβρίου 2013
∆ήµος Ν. Πιτέλης (Α.Μ. ΣΟΕΛ 14481)
PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε
Με σύµφωνη γνώµη – θέµατα έµφασης
Άµεση µέθοδος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Ποσά εκφρασµένα σε €

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
23/05/2013

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία
Αϋλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών εταιρείας (α)
∆ικαιώµατα µειοψηφίας (β)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)
Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)

23/05/2012

446.326
0
3.707
0
0
1.810.898
2.260.931

446.326
0
3.707
0
2.583.724
1.590.434
4.624.191

22.583.672
(20.994.996)
1.588.676
0
1.588.676
171.658
0
500.597
672.255
2.260.931

22.583.672
(19.114.044)
3.469.628
0
3.469.628
213.695
709.755
231.113
1.154.563
4.624.191

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ
ποσά εκφρασµένα σε €
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
24/05/12 – 23/05/13

Κύκλος εργασιών
Μικτά κέρδη / (ζηµίες)
Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων
Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων
Κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους (Α)
- Ιδιοκτήτες εταιρείας
- ∆ικαιώµατα µειοψηφίας
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α) + (Β)
- Ιδιοκτήτες εταιρείας
- ∆ικαιώµατα µειοψηφίας
Κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή – βασικά (σε €)
Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών
αποσβέσεων

24/05/11 –
23/05/12

0
0
(231.823)
(3.108.979)
(3.117.449)
(3.117.449)

0
0
(228.638)
(9.799.814)
(9.834.919)
(9.834.919)

0
(3.117.449)
(3.117.449)

0
(9.834.919)
(9.834.919)

(0,1712)

(0,5400)

(231.823)

(228.638)

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΜΕΤΑΞΗΣ ΕΤΜΑ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Οικονοµικές Καταστάσεις 23-05-2013

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ποσά εκφρασµένα σε €
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
23/05/2013
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (24/05/2012 και
24/05/2011 αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους
Κέρδος που αναγνωρίστηκε άµεσα στα ίδια κεφάλαια
Ζηµία αποτίµησης µεταφερόµενη απ’ ευθείας στα ίδια κεφάλαια
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (23/05/2013 και 23/05/2012
αντίστοιχα)

23/05/2012

3.469.628

13.304.547

(3.117.449)
1.236.497
0
1.588.676

(9.834.919)
0
0
3.469.628

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Ποσά εκφρασµένα σε €
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Λειτουργικές δραστηριότητες :
Εισπράξεις από απαιτήσεις
Πληρωµές σε προµηθευτές, εργαζοµένους κλπ.
Πληρωµές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων
Τόκοι πληρωθέντες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Πώληση ενσώµατων ακινητοποιήσεων
Τόκοι εισπραχθέντες
Μερίσµατα εισπραχθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες:
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Μερίσµατα πληρωθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
(γ)
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
περιόδου (α) + (β) + (γ)
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου

24/05/12 -23/05/13

24/05/11 -23/05/12

1.188.438
(461.705)
5.599
(6.683)
725.649

1.088.267
(443.319)
(38.513)
(60.258)
546.177

1.236.497
0
0
1.236.497

436.223
0
0
436.223

0
(709.755)
0
(709.755)

0
(475.245)
0
(475.245)

1.252.391

507.155

526.638
1.779.029

19.483
526.638

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες :
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

Η εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές µέχρι και τη χρήση 2009. Περισσότερες πληροφορίες περιλαµβάνονται στην
παράγραφο 28.24 των οικονοµικών καταστάσεων.
∆εν υφίστανται υποθήκες και προσηµειώσεις υποθηκών επί των ακινήτων της, ενώ όλα τα ακίνητα, πλην ενός, τελούν υπό απαλλοτρίωση.
Περισσότερες πληροφορίες στα οικεία κεφάλαια των οικονοµικών καταστάσεων.
Οι υφιστάµενες επίδικες διαφορές, κατά την εκτίµηση των εκκαθαριστών πιθανόν να έχουν επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση της
εταιρείας, αναλόγως της εκβάσεως των δικών. Περισσότερες πληροφορίες στην παράγραφο 28.26 των οικονοµικών καταστάσεων.
Αριθµός απασχολουµένου προσωπικού : 23 Μαΐου 2013 : 4 άτοµα
23 Μαΐου 2012 : 4 άτοµα
Συνεπεία της εκδόσεως, το β’ εξάµηνο του 2009, της αποφάσεως του ∆ιαιτητικού ∆ικαστηρίου του Πεκίνου µε την οποία δεν έγιναν δεκτά
τα προβληθέντα εναντίον των συµµετόχων – συνεταίρων στις εταιρείες της Κίνας, καθορίσθηκε η αξία της συµµετοχής στις εταιρείες αυτές
σε 1 ευρώ.
Έχουν διενεργηθεί προβλέψεις για αποζηµιώσεις προσωπικού ύψους € 33.854, για απαιτήσεις από πελάτες - χρεώστες ύψους €
12.269.815 και πρόβλεψη φόρων € 137.804.
Στην Έκθεση Ελέγχου του ο Ορκωτός Ελεγκτής εκφέρει σύµφωνη γνώµη µε θέµατα έµφασης ως προς τα εξής: 1) Οι συµµετοχές της
εταιρείας στις δύο θυγατρικές εταιρείες στην Κίνα, οι οποίες έχουν αναστείλει την παραγωγική τους δραστηριότητα από τις αρχές του 2006,
αποτιµήθηκαν στην αξία του 1 €. 2) Η αποτίµηση των ακινήτων της εταιρείας έγινε στις αντικειµενικές αξίες που εφαρµόζει το υπουργείο
οικονοµικών.
Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της οικονοµικής χρήσης που έχουν προκύψει από συναλλαγές µε τα
συνδεδεµένα προς αυτή µέρη, κατά την έννοια του ∆.Λ.Π. 24 αναλύονται στον πίνακα :
Εταιρεία
α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
γ) Απαιτήσεις
δ) Υποχρεώσεις
ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και εκκαθαριστών
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και εκκαθαριστές
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και εκκαθαριστές
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0
0
0
61.542
68.925
0
0

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΜΕΤΑΞΗΣ ΕΤΜΑ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Οικονοµικές Καταστάσεις 23-05-2013

17 Οκτωβρίου 2013

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΤΣΟΥΚΛΙ∆ΗΣ τ ΠΕΤΡΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Α.∆.Τ. ΑΚ 221692

ΚΑΡΟΛΟΣ ΑΜΟΙΡΑΛΗΣ τ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Α.∆.Τ. ΑΚ 054035
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ΟΛΓΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙ∆ΟΥ- ΣΧΟΙΝΟΧΩΡΙΤΗ τ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
Α.∆.Τ. Χ 506431

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΜΕΤΑΞΗΣ ΕΤΜΑ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Οικονοµικές Καταστάσεις 23-05-2013

ΒΕΒΑΙΩΣΗ
Βεβαιώνουµε ότι οι ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις που περιλαµβάνονται στις σελίδες 9 - 38 είναι
αυτές που αναφέρονται στην έκθεση ελέγχου που χορηγήσαµε στην εταιρεία µε ηµεροµηνία 23
Οκτωβρίου 2013.
Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2013
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

∆ΗΜΟΣ Ν. ΠΙΤΕΛΗΣ
Α.Μ. ΣΟΕΛ 14481
PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.
Λ. Κηφισίας 124, 115 26 Αθήνα
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 132

- 38 -

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΜΕΤΑΞΗΣ ΕΤΜΑ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Οικονοµικές Καταστάσεις 23-05-2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΜΕΤΑΞΗΣ Ε Τ Μ Α υπό εκκαθάριση

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 225601000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6018/01/Β/86/378(2009)
Ασκληπιού 23 Αθήνα FAX 2103470230 e-mail info@etmagroup.gr

-----------------------------------Καλούνται οι κύριοι Μέτοχοι της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 22 Νοεµβρίου
2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10η προµεσηµβρινή στην έδρα της εταιρείας, οδός Ασκληπιού
αρ. 23 , προκειµένου να συσκεφθούν και ν’ αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεµάτων
ηµερησίας διατάξεως :
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ
1)
Υποβολή & έγκριση των ετησίων οικονοµικών καταστάσεων της διαχειριστικής περιόδου
24.05.2012 έως 23.05.2013 , µετά των Εκθέσεων των εκκαθαριστών και του Ορκωτού
Ελεγκτού.
2)
Απαλλαγή των εκκαθαριστών και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγµένα
της χρήσεως 24.05. 2012 -23.05.2013
3)
Έγκριση αµοιβών, αποζηµιώσεων συµβάσεων και µισθών των εκκαθαριστών της άνω
χρήσεως.
4)
΄Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών τακτικών και αναπληρωµατικών για τον έλεγχο της
τρεχούσης χρήσεως 24/05/2013 – 23/5/2014.Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωµα παράστασης όλοι οι µέτοχοι αυτοπροσώπως ή δι’
αντιπροσώπου. Με δεδοµένο ότι οι µετοχές της εταιρείας είναι ονοµαστικές και έχουν εκδοθεί
προσωρινοί τίτλοι µετοχών, όσοι εκ των κ.κ. µετόχων έχουν ήδη παραλάβει τους προσωρινούς
τίτλους πρέπει να τους καταθέσουν στο ταµείο της εταιρείας ή στο Τ.Π.∆.Α., ή σε οποιαδήποτε
Τράπεζα και την σχετική βεβαίωση καταθέσεως να αποστείλουν στην εταιρεία , µαζί µε τα
τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεώς τους , πέντε ( 5 ) ηµέρες πρό της Γεν. Συνελεύσεως. Όσοι
µέτοχοι δεν έχουν παραλάβει τους προσωρινούς τίτλους των µετοχών τους και επιθυµούν να
µετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει να το γνωρίσουν στην εταιρεία (Αθήνα FAX 210
34.70.230, e-mail info@etmagroup.gr) µε έγγραφη δήλωσή τους που θα πρέπει να αναφέρει
τα πλήρη στοιχεία της ταυτότητός τους, προκειµένου να πιστοποιηθεί η µετοχική τους ιδιότητα
µε βάση το µετοχολόγιο, καθώς και τον αριθµό των µετοχών µε τις οποίες επιθυµούν να
παρασταθούν στη Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω δήλωση µαζί µε τυχόν έγγραφα
αντιπροσωπεύσεώς τους πρέπει να περιέλθουν στην εταιρεία το βραδύτερο πέντε (5)
τουλάχιστον ηµέρες προ της ανωτέρω ορισθείσης ηµεροµηνίας της Γενικής Συνελεύσεως.
Αθήνα 17 Οκτωβρίου 2013
ΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ
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