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 2015 ΕΩΣ 23 ΜΑΙΟΥ 2016 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ
5ο ΕΤΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ (24 Μαΐου 2015 – 23 Μαΐου 2016)
(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 :

094006108
ΕΒΕΑ – Γ.Ε.ΜΗ 225601000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 6018/01/Β/86/378(2009)
Παύλος Τσουκλίδης, Κάρολος Αµοιραλής & Όλγα Εµµανουηλίδου Σχοινοχωρίτη

∆ιεύθυνση διαδικτύου:
Ηµεροµηνία έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων :
Νόµιµος ελεγκτής :
Ελεγκτική εταιρεία :
Τύπος έκθεσης ελέγχου :
Μέθοδος συµπλήρωσης κατάστασης Ταµιακών Ροών :

www.etma.gr
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Αντώνιος Α. Προκοπίδης (Α.Μ. ΣΟΕΛ 14511)
PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε
Με σύµφωνη γνώµη – θέµατα έµφασης
Άµεση µέθοδος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Ποσά εκφρασµένα σε €

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
23/05/2016

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)

23/05/2015

186.457
0
3.707
0
0
1.341.724
1.531.888

186.457
0
3.707
0
0
1.560.528
1.750.692

22.583.672
(21.680.300)
903.372
0
903.372
152.127
0
476.389
628.516
1.531.888

22.583.672
(21.466.479)
1.117.193
0
1.117.193
152.127
0
481.372
633.499
1.750.692

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ
ποσά εκφρασµένα σε €
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
24/05/15 – 23/05/16

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

24/05/14 –
23/05/15

0
0
(227.919)
(213.821)
(213.821)
(213.821)

0
0
(284.738)
(251.695)
(251.695)
(251.695)

0
(213.821)
(213.821)

0
(251.695)
(251.695)

(0,0117)

(0,0138)

(227.919)

(284.738)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ποσά εκφρασµένα σε €
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
23/05/2016
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (24/05/2015 και
24/05/2014 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 (23/05/2016 και 23/05/2015
αντίστοιχα)

23/05/2015

1.117.193

1.368.888

(213.821)
0
0
903.372

(251.695)
0
0
1.117.193

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

24/05/15 -23/05/16

24/05/14 -23/05/15

(76.126)
(232.297)
(605)
0
(309.028)

(19.377)
(295.975)
0
0
(315.352)

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

(309.028)

(315.352)

1.225.301
916.273

1.540.653
1.225.301

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 2016 : 4 άτοµα
23 Μαΐου 2015 : 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 € 14.323, 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

0
0
349.900
61.542
51.925
0
0
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ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΤΣΟΥΚΛΙ∆ΗΣ τ ΠΕΤΡΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Α.∆.Τ. ΑΚ 221692

ΚΑΡΟΛΟΣ ΑΜΟΙΡΑΛΗΣ τ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Α.∆.Τ. ΑΚ 054035

ΟΛΓΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙ∆ΟΥ- ΣΧΟΙΝΟΧΩΡΙΤΗ τ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

Α.∆.Τ. Χ 506431

