
ΕΛΛΑΤΕΞ – ΣΥΝΘΕΤΙΚΑΙ ΙΝΕΣ Α.Ε. 
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Έδρα : Ασκληπιού 23, ΑΘΗΝΑ 
ΣTOIXEIA KAI ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 

(δημοσιευόμενα βάσει του κ.ν.2190/20,άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις,ενοποιημένες και μη,κατά τα Δ.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 «ΕΛΛΑΤΕΞ – 
ΣΥΝΘΕΤΙΚΑΙ ΙΝΕΣ Α.Ε.» και του Ομίλου της. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιουδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, 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 : 
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Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου : 
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Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων : 
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Ελεγκτική εταιρεία : 
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Μέθοδος συμπλήρωσης κατάστασης Ταμιακών Ροών : 
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MAZARS Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε. 
Γνώμη με επιφύλαξη – Με έμφαση θεμάτων 
Άμεση μέθοδος (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ  
(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε € 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013 

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 82.001 50.659 0 0 
Αϋλα περιουσιακά στοιχεία 690.000 690.000 0 0 
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 85.798 85.261 751.264 751.264 
Αποθέματα 791.146 744.707 0 0 
Απαιτήσεις από πελάτες 232.978 272.646 0 0 
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  447.342 326.281 98.732 92.880 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.329.265 2.169.554 849.996 844.144 
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     
Μετοχικό κεφάλαιο 6.703.863 6.703.863 6.703.863 6.703.863 
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων  (16.459.245) (16.480.069) (17.415.616) (17.365.824) 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) (9.755.382) (9.776.206) (10.711.753) (10.661.961) 
Δικαιώματα μειοψηφίας (β) 92 87 0 0 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) (9.755.290) (9.776.119) (10.711.753) (10.661.961) 
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 888.844 849.830 818.815 816.009 
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 0 0 0 0 
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 11.195.711 11.095.843 10.742.934 10.690.096 
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 12.084.555 11.945.673 11.561.749 11.506.105 
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 2.329.265 2.169.554 849.996 844.144 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε € 
 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 1/1 – 31/12/2014 1/1 – 31/12/2013 1/1 – 31/12/2014 1/1 – 31/12/2013 
 Συνεχιζόμενες δραστηριότητες Συνεχιζόμενες δραστηριότητες 

Κύκλος εργασιών  3.216.837 3.322.216 0 0 
Μικτά κέρδη / (ζημίες) 658.454 663.121 0 0 
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων  85.801 47.012 (81.377) (123.288) 
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων 71.965 33.517 (49.792) (125.107) 
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (Α) 20.829 14.878 (49.792) (125.107) 
- Ιδιοκτήτες μητρικής 20.824 14.871 (49.792) (125.107) 
- Δικαιώματα μειοψηφίας 5 7   
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) 0 0 0 0 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β) 20.829 14.878 (49.792) (125.107) 
- Ιδιοκτήτες μητρικής 20.824 14.871 (49.792) (125.107) 
- Δικαιώματα μειοψηφίας 5 7   
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €) 0,0021 0,0015 (0,0049) (0,0123) 
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων 
και συνολικών αποσβέσεων 

 
88.801 

 
50.012 

 
(81.377) 

 
(123.288) 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  
(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε € 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1.01.2014 και 1.01.2013 αντίστοιχα) (9.776.119) (9.790.997) (10.661.961) (10.536.854) 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 20.829 14.878 (49.792) (125.107) 
Ζημία αποτίμησης μεταφερόμενη απ’ ευθείας στα ίδια κεφάλαια 0 0 0 0 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.12.2014 και 31.12.2013 αντίστοιχα) (9.755.290) (9.776.119) (10.711.753) (10.661.961) 

 



 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  

(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε € 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 1/1 – 31/12/2014 1/1 – 31/12/2013 1/1 – 31/12/2014 1/1 – 31/12/2013 

Λειτουργικές δραστηριότητες :     
Εισπράξεις από απαιτήσεις 3.295.218 3.289.274 (1.942) (2.530) 
Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζομένους κλπ. (3.080.266) (3.426.211) (25.006) 2.113 
Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων (42.427) (15.989) (727) 507 
Τόκοι πληρωθέντες (36.244) (33.930) 0 0 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 136.281 (186.856) (27.675) 90 
Επενδυτικές δραστηριότητες :     
Τόκοι εισπραχθέντες 0 0 0 0 
Μερίσματα εισπραχθέντα 0 0 31.585 0 
Σύνολο εισροών /(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 0 0 31.585 0 
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες:     
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 0 0 0 0 
Εξοφλήσεις δανείων 0 0 0 0 
Μερίσματα πληρωθέντα 0 0 0 0 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 0 0 0 0 
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) 136.281 (186.856) 3.910 90 
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 213.616 400.472 20.973 20.883 
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 349.897 213.616 24.883 20.973 

 
Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες : 

 
1. Στην Έκθεση Ελέγχου του ο Ορκωτός Ελεγκτής λογιστής εκφέρει γνώμη με επιφύλαξη για τον μη σχηματισμό πρόβλεψης για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις σε σχέση 

με την ανέλεγκτη φορολογικά χρήση 2010, και θέμα έμφασης ως προς το ότι τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας έχουν καταστεί αρνητικά και συντρέχει περίπτωση εφαρμογής του 
άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/1920. 

2. Η μητρική εταιρεία είναι θυγατρική της ΕΤΜΑ Α.Ε. Η καταστατική έδρα της ΕΤΜΑ ΑΕ βρίσκεται στην Ελλάδα και την 31/12/2014 κατείχε ποσοστό 50,60% στο μετοχικό 
κεφάλαιο του εκδότη.  

3. Η μητρική εταιρεία έχει ελεχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2009 και η θυγατρική RONALTEX S.A.S έχει ελεγχθεί μέχρι τις 31/3/2001. Περισσότερες 
πληροφορίες περιλαμβάνονται στη σημείωση 4.16 των οικονομικών καταστάσεων. 

4. Οι υφιστάμενες επίδικες διαφορές αναλύονται στη σημείωση 4.20 των οικονομικών καταστάσεων. Οι διαφορές αυτές δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην 
οικονομική κατάσταση της εταιρείας ή τη λειτουργία των εταιρειών και ως εκ τούτου δεν έχει γίνει καμία πρόβλεψη. 

5. Αριθμός απασχολουμένου προσωπικού : 31 Δεκεμβρίου 2014 : Ομίλου 8 άτομα, Εταιρείας 3 άτομα     -     31 Δεκεμβρίου 2013 : Ομίλου 8 άτομα , Εταιρείας 3 άτομα  
6. Η καθαρή θέση της μητρικής εταιρείας παρέμεινε σε αρνητικά επίπεδα κατά την 31/12/2014 και το Δ.Σ. της εταιρείας μας εξουσιοδοτηθέν από την Γεν. Συνέλευση της 30/6/08 

συνεκάλεσε Έκτακτη Γεν. Συνέλευση των μετόχων, η οποία στις 30/9/08 απεφάσισε, μεταξύ των άλλων, αύξηση του μ.κ. με καταβολή μετρητών, υπό τους ειδικώτερους όρους 
που αναφέρονται σ’ αυτή, για την αντιμετώπιση του θέματος. Καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ήταν η 28/2/2009 κατά την οποία δεν υλοποιήθηκαν 
οι αποφάσεις της Γεν. Συν/σης, λόγω της προηγηθείσης διαγραφής απο το Χ.Α. στις 11/02/2009. Η εταιρεία διά των αρμοδίων οργάνων της θα επανέλθει επί του θέματος. 

7. Οι σωρευμένες προβλέψεις την 31/12/2014 αναλύονται ως εξής: α)  προβλέψεις για αποζημιώσεις προσωπικού:   € 47.898 ο Όμιλος και € 11.506 η Εταιρεία β) για επισφαλείς  
απαιτήσεις € 2.180.855 ο Όμιλος και € 2.144.237 η Εταιρεία και γ) για πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις € 807.308 ο Όμιλος και η Εταιρεία. 

8. Η επωνυμία και η χώρα της καταστατικής έδρας για κάθε μια από τις εταιρίες περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και το ποσοστό με το οποίο 
η μητρική εταιρία συμμετέχει, άμεσα ή έμμεσα, στο μετοχικό τους κεφάλαιο. Η μέθοδος ενσωμάτωσης που εφαρμόστηκε, για κάθε εταιρία που περιλαμβάνεται στις 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, αναφέρεται αναλυτικά στη σημείωση 4.2 των οικονομικών καταστάσεων. 

9. 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 Δ.Λ.Π. 24 αναλύονται στον πίνακα : 

 
 Όμιλος Εταιρεία 
α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 0 0 
β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 0 0 
γ) Απαιτήσεις 0 0 
δ) Υποχρεώσεις 10.728.563 10.728.563 
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 60.000 0 
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 0 0 
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της δοίκησης 0 0 

 
20/03/2015 

 
                    Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                                                             Ένας Σύμβουλος                                                                Ο Δ/ντής Οικ/κών Υπηρεσιών  
                   & Δ/νων Σύμβουλος 
 
 
 
 
                     Χαρίλαος Λιάμπεης                                                                           Νικόλαος Μαραγκός                                                                   Παύλος Τσουκλίδης 
 

 


