
ΕΛΛΑΤΕΞ – ΣΥΝΘΕΤΙΚΑΙ ΙΝΕΣ Α.Ε. 
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 1270/01/Β/86/155(09) – Γ.Ε.ΜΗ 264101000 

Έδρα : Ασκληπιού 23, ΑΘΗΝΑ 
ΣTOIXEIA KAI ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΩΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 

(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 «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 : 
Εποπτεύουσα Αρχή : 

 
Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου : 
 
∆ιεύθυνση διαδικτύου: 

Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των οικονοµικών καταστάσεων : 
Νόµιµος Ελεγκτής : 
Ελεγκτική εταιρεία : 
Τύπος έκθεσης ελέγχου : 

Μέθοδος συµπλήρωσης κατάστασης Ταµιακών Ροών : 
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19/05/2016 
Ζαφειρόπουλος Γ. Ηλίας (Α.Μ.  ΣΟΕΛ  22811) 
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 

 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014 

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 44.726 82.001 0 0 
Αϋλα περιουσιακά στοιχεία 584.075 690.000 0 0 

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 62.644 85.798 618.390 751.264 
Αποθέµατα 728.117 791.146 0 0 
Απαιτήσεις από πελάτες 213.755 232.978 0 0 
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  554.243 447.342 124.442 98.732 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.187.560 2.329.265 742.832 849.996 
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     
Μετοχικό κεφάλαιο 6.703.863 6.703.863 6.703.863 6.703.863 

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων  (16.024.022) (16.459.245) (17.058.487) (17.415.616) 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) (9.320.159) (9.755.382) (10.354.624) (10.711.753) 
∆ικαιώµατα µειοψηφίας (β) 94 92 0 0 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) (9.320.065) (9.755.290) (10.354.624) (10.711.753) 

Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 281.269 888.844 243.252 818.815 
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 0 0 0 0 
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 11.226.356 11.195.711 10.854.204 10.742.934 

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 11.507.625 12.084.555 11.097.456 11.561.749 

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 2.187.560 2.329.265 742.832 849.996 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 

(ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) ποσά εκφρασµένα σε € 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 1/1 – 
31/12/2015 

1/1 – 
31/12/2014 

1/1 – 
31/12/2015 

1/1 – 
31/12/2014 

 Συνεχιζόµενες δραστηριότητες Συνεχιζόµενες δραστηριότητες 

Κύκλος εργασιών  2.807.884 3.216.837 0 0 
Μικτά κέρδη / (ζηµίες) 582.780 658.454 0 0 
Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων  91.823 85.801 (76.185) (81.377) 
Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων 452.529 71.965 357.129 (49.792) 

Κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους (Α) 435.225 20.829 357.129 (49.792) 
- Ιδιοκτήτες µητρικής 435.223 20.824 357.129 (49.792) 
- ∆ικαιώµατα µειοψηφίας 2 5   
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) 0 0 0 0 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α) + (Β) 435.225 20.829 357.129 (49.792) 
- Ιδιοκτήτες µητρικής 435.223 20.824 357.129 (49.792) 

- ∆ικαιώµατα µειοψηφίας 2 5   
Κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή – βασικά (σε €) 0,0428 0,0021 0,0352 (0,0049) 
Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων 

και συνολικών αποσβέσεων 

 

94.823 

 

88.801 

 

(76.185) 

 

(81.377) 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  

(ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) ποσά εκφρασµένα σε € 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1.01.2015 και 1.01.2014 αντίστοιχα) (9.755.290) (9.776.119) (10.711.753) (10.661.961) 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 435.225 20.829 357.129 (49.792) 

Ζηµία αποτίµησης µεταφερόµενη απ’ ευθείας στα ίδια κεφάλαια 0 0 0 0 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.12.2015 και 31.12.2014 αντίστοιχα) (9.320.065) (9.755.290) (10.354.624) (10.711.753) 

 



 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  

(ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) Ποσά εκφρασµένα σε € 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 1/1 – 31/12/2015 1/1 – 31/12/2014 1/1 – 31/12/2015 1/1 – 31/12/2014 

Λειτουργικές δραστηριότητες :     
Εισπράξεις από απαιτήσεις 3.272.992 3.295.218 472.894 (1.942) 
Πληρωµές σε προµηθευτές, εργαζοµένους κλπ. (3.135.197) (3.080.266) (513.493) (25.006) 

Πληρωµές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων (51.775) (42.427) (36) (727) 
Τόκοι πληρωθέντες (28.597) (36.244) 0 0 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 57.423 136.281 (40.635) (27.675) 
Επενδυτικές δραστηριότητες :     
Τόκοι εισπραχθέντες 0 0 0 0 
Μερίσµατα εισπραχθέντα 0 0 65.000 31.585 

Σύνολο εισροών /(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 0 0 65.000 31.585 

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) 57.423 136.281 24.365 3.910 

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 349.897 213.616 24.883 20.973 

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 407.320 349.897 49.248 24.883 

 
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 31/12/2015 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 ∆εκεµβρίου 2015 : Οµίλου 8 άτοµα, Εταιρείας 3 άτοµα     -     31 ∆εκεµβρίου 2014 : Οµίλου 8 άτοµα , Εταιρείας 3 άτοµα  
6. Η καθαρή θέση της µητρικής εταιρείας παρέµεινε σε αρνητικά επίπεδα κατά την 31/12/2015 και το ∆.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 31/12/2015 αναλύονται ως εξής: α)  προβλέψεις για αποζηµιώσεις προσωπικού:   € 52.286 ο Όµιλος και € 14.269 η Εταιρεία β) για επισφαλείς  

απαιτήσεις € 2.179.314 ο Όµιλος και € 2.144.237 η Εταιρεία και γ) για πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις € 228.983 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 ∆.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 10.839.863 10.839.863 

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 
 

19/05/2016 
 

                    Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.                                                                             Ένας Σύµβουλος                                                                Ο ∆/ντής Οικ/κών Υπηρεσιών  
                   & ∆/νων Σύµβουλος 
 
 

 
 
                     Χαρίλαος Λιάµπεης                                                                           Νικόλαος Μαραγκός                                                                   Παύλος Τσουκλίδης 
 

 


