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Α. Δήλωση μελών Διοικητικού συμβουλίου
(σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.2 του Ν.3556/2007)

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της «Α.Ε. ΕΛΛΑΤΕΞ – Συνθετικαί Ίνες»
1. Χαρίλαος Λιάμπεης του Λεωνίδα
Πρόεδρος του Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος
2. Νικόλαος Μαραγκός του Γεωργίου Ανεξάρτητο Μέλος του Δ.Σ.
3. Παύλος Τσουκλίδης του Πέτρου
Μέλος του Δ.Σ. εκτελεστικό,
με την ανωτέρω ιδιότητά μας, με την παρούσα δηλώνουμε ότι, εξ όσων γνωρίζουμε :
α) Οι εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις της Α.Ε. ΕΛΛΑΤΕΞ – Συνθετικαί Ίνες της
χρονικής περιόδου 01.01. – 30.06.2008, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα
λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού,
την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα χρήσεως της άνω εταιρείας, καθώς και των εταιρειών που
περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις
παραγράφους 3 έως 5, του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007.
β) Η εξαμηνιαία έκθεση του διοικητικού συμβουλίου που συνοδεύει τις ανωτέρω
οικονομικές καταστάσεις, απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει
της παραγράφου 6, του ιδίου άρθρου.
γ) οι συνημμένες ενδιάμεσες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι
εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της 22/8/2008 και έχουν δημοσιοποιηθεί με
την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.hellatex.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 έχει συμπεριληφθεί η συμμετοχή σε συγγενή εταιρεία με τη μέθοδο της
ολικής ενοποίησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.
Αθήνα, 22 Αυγούστου 2008
Οι Δηλούντες

ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΛΙΑΜΠΕΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΤΣΟΥΚΛΙΔΗΣ

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
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B. Έκθεση επισκόπησης ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης
Προς τους κ.κ. μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «ΕΛΛΑΤΕΞ ΑΕ – ΣΥΝΘΕΤΙΚΑΙ ΙΝΕΣ »
Εισαγωγή
Επισκοπήσαμε τον συνημμένο εταιρικό και ενοποιημένο (συνοπτικό) ισολογισμό της Ανώνυμης Εταιρείας «ΕΛΛΑΤΕΞ

ΑΕ – ΣΥΝΘΕΤΙΚΑΙ ΙΝΕΣ» (η «Εταιρεία») και των θυγατρικών της (ο «Όμιλος») της 30ης Ιουνίου 2008, τις
σχετικές εταιρικές και ενοποιημένες (συνοπτικές) καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και
ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτήν την ημερομηνία, καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές
σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση οικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007. Η Διοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την
κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής οικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και
εφαρμόζονται στην ενδιάμεση οικονομική πληροφόρηση («ΔΛΠ 34»). Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση ενός
συμπεράσματος επί αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής οικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας.

Εύρος της εργασίας επισκόπησης
Διενεργήσαμε την επισκόπηση σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση Ενδιάμεσης
Οικονομικής Πληροφόρησης που Διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οικονομικής Μονάδας» στο οποίο
παραπέμπουν τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα. Η επισκόπηση συνίσταται στη διενέργεια διαδικασιών για την
αναζήτηση πληροφοριών, κυρίως από άτομα που είναι υπεύθυνα για οικονομικά και λογιστικά θέματα και στην
εφαρμογή κριτικής ανάλυσης και λοιπών διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος μίας εργασίας επισκόπησης είναι
ουσιωδώς μικρότερο από έναν έλεγχο που διενεργείται σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα και επομένως,
δεν μας δίδει την δυνατότητα να αποκτήσουμε την διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα
σημαντικά θέματα τα οποία θα είχαν επισημανθεί σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, η παρούσα δεν αποτελεί έκθεση
ελέγχου.

Βάση για έκφραση συμπεράσματος με αντίθεση.
Από την επισκόπησή μας προέκυψαν τα κατωτέρω θέματα:
1) Η αποτίμηση της συμμετοχής στις Οικονομικές Καταστάσεις της μητρικής εταιρείας στην αξία των 5.600 χιλ. €,
έγινε με τη χρήση μεθόδου προσδιορισμού η οποία δεν προβλέπεται από το Δ.Λ.Π. 39 «Χρηματοοικονομικά μέσα:
Αναγνώριση και αποτίμηση».
2) Μετά την ημερομηνία Ισολογισμού και πριν από την έγκριση των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων του
πρώτου εξαμήνου 2008, κοινοποιήθηκαν στη μητρική εταιρεία διαφορές φόρων και προσαυξήσεις του φορολογικού
ελέγχου που αφορούσε τις χρήσεις 2002 έως 2004, και οι οποίες ανέρχονται σε 255.239 € και 512.458 € αντίστοιχα.
Η εταιρεία έχει αναγνωρίσει σχετική δαπάνη ύψους 76.770 € αντί του συνόλου των κοινοποιηθέντων φόρων και
προσαυξήσεων. Η διαφορά ποσού 690.927 € θα έπρεπε να επιβαρύνει τα αποτελέσματα και τα ίδια κεφάλαια της
30/6/2008.
3) Όπως αναφέρεται και στην Σημείωση 4.16 των Οικονομικών Καταστάσεων, οι φορολογικές δηλώσεις της
μητρικής των χρήσεων 2005 έως 2007, δεν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές και κατά συνέπεια οι
φορολογικές υποχρεώσεις για τις χρήσεις, αυτές δεν έχουν καταστεί οριστικές. Για ενδεχόμενες υποχρεώσεις που θα
προκύψουν από μελλοντικό έλεγχο των ανέλεγκτων χρήσεων, η εταιρεία δεν έχει σχηματίσει προβλέψεις σε βάρος
των αποτελεσμάτων της τρέχουσας περιόδου και παρελθουσών χρήσεων.
4) Λαμβανομένου υπ’ όψη του γεγονότος ότι τα ίδια κεφάλαια τόσο σε επίπεδο μητρικής όσο και σε επίπεδο Ομίλου
έχουν καταστεί αρνητικά, δημιουργούνται σοβαρές αμφιβολίες ως προς την δυνατότητα της μητρικής εταιρείας να
συνεχίσει την δραστηριότητά της.

Συμπέρασμα με αντίθεση
Λόγω της σημαντικότητας των θεμάτων που περιγράφονται στην παραπάνω παράγραφο, η συνημμένη ενδιάμεση
οικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34.
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Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων
Πέραν της ανωτέρω ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης επισκοπήσαμε και τα υπόλοιπα στοιχεία της εξαμηνιαίας
οικονομικής έκθεσης του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού του Νόμου, Αποφάσεων
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Από την ανωτέρω επισκόπηση διαπιστώσαμε ότι η εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει τα
στοιχεία και τις πληροφορίες που προβλέπονται από το Νόμο και τις Αποφάσεις και είναι συνεπής με την συνημμένη
οικονομική πληροφόρηση.

Αθήνα, 26 Αυγούστου 2008
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΜΑΚΡΗΣ
Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 26771
RPS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Α.Ε.
Πανόρμου 66, 115 23 Αθήνα
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 154
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Γ. Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
επί του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων χρήσεως
του χρονικού διαστήματος από 01.01.2008 – 30.06.2008
---------- . ---------Η παρούσα, που αφορά στο χρονικό διάστημα του πρώτου εξαμήνου της τρεχούσης χρήσεως 2008,
συνετάγη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του Ν. 3556/07 και τις σχετικές αποφάσεις της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Συνοδεύει τις εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας της χρονικής
περιόδου 01.01 – 30.06.2008 και περιλαμβάνεται, μαζί με τις δηλώσεις του Προέδρου του Δ.Σ. και
Δ/ντος Συμβούλου καθώς και δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, στις ανωτέρω εξαμηνιαίες
οικονομικές καταστάσεις, της χρήσεως 2008.
Επιδόσεις και χρηματοοικονομική θέση
Με δεδομένο, τον αυξημένο ανταγωνισμό στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας, τα αποτελέσματα της
εταιρείας τόσο σε επίπεδο ομίλου όσο και σε επίπεδο μητρικής παρουσίασαν κάμψη σε σχέση με την
αντίστοιχη περίοδο.
Έτσι σε επίπεδο ομίλου, οι ζημίες μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν σε € 314,6 χιλ.
έναντι ζημιών € 106,6 χιλ. της αντίστοιχης περιόδου του 2007. Σημαντικό μέρος των ζημιών οφείλεται σε
διενεργηθείσα απομείωση υπερξίας στις οικονομικές καταστάσεις της θυγατρικής εταιρείας RONALTEX
SAS, ύψους 200 χιλ € και σε πρόβλεψη για δαπάνες φόρων και προσαυξήσεων στην μητρική εταιρεία
ύψους 77 χιλ € περίπου. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ των προαναφερθεισών δαπανών ανέρχονται
σε 37 χιλ € ζημίες, μειωμένα σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
Σε επίπεδο μητρικής τα αποτελέσματα μετά φόρων ανήλθαν σε ζημίες € 173,3 χιλ. έναντι ζημιών € 143
χιλ. το 2007.
Σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας, οι ενοποιημένες ζημίες προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων
(EBITDA) ανήλθαν σε € 56,2 χιλ. έναντι € 36,1 χιλ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου.
Οι ζημίες προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) σε επίπεδο μητρικής ανήλθαν σε € 81,1 χιλ.
έναντι € 116 χιλ. του 2007.
Ο κύκλος εργασιών, σε επίπεδο μητρικής είναι μηδενικός όπως και στο αντίστοιχο διάστημα του 2007,
ενώ σε ενοποιημένη βάση ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 2.067 χιλ. έναντι € 2.440 χιλ.
Παρά τη μείωση του κύκλου εργασιών το ποσοστό μικτού περιθωρίου κέρδους διατηρήθηκε σταθερό και
σε ενοποιημένη βάση ανήλθε σε 13,9% έναντι 15,7% του αντίστοιχου διαστήματος του 2007 (14,0%
β΄εξαμ 2008 έναντι 15,7% β΄εξαμ 2007), ενώ σε επίπεδο μητρικής παρέμεινε μηδενικό όπως και το
2007 λόγω μηδενικού κύκλου εργασιών.
Το περιθώριο των ζημιών προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) σε επίπεδο ομίλου ανήλθε σε
3,1% σε σύγκριση με 1,8% του α’ εξαμήνου του 2007, ενώ σε επίπεδο μητρικής παρέμεινε μηδενικό
όπως και το 2007 λόγω μηδενικού κύκλου εργασιών.
– Α – Σημαντικά γεγονότα Α’ εξαμήνου 2008
1. Κατά τη λήξη της προηγουμένης χρήσεως τα Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας παρέμειναν κατώτερα του
ημίσεως του μετοχικού κεφαλαίου και η Καθαρά Θέση της εταιρείας επίσης, σε αρνητικά επίπεδα.
Τούτο συνέβη διότι δεν υλοποιήθηκαν οι αποφάσεις της Επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως των
μετόχων της 16/7/07, μεταξύ των οποίων και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, λόγω της μη
εγκαίρου εγκρίσεως του Ενημερωτικού Δελτίου που συνετάγη για την αύξηση του μετοχικού
κεφαλαίου. Η συγκληθείσα με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης νέα Έκτακτη Γενική Συνέλευση των
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μετόχων στις 24/1/2008 (Επαναληπτική), προέβη στην επανέγκριση των αποφάσεων της Γενικής
Συνελεύσεως της 16/7/07. Και πάλι όμως, για τους ίδιους λόγους, οι αποφάσεις και της δεύτερης
Γενικής Συνελεύσεως δεν υλοποιήθηκαν, και δεν κατέστη εφικτή η ολοκλήρωση της διαδικασίας της
αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου εντός των προβλεπομένων προθεσμιών.
Για τα διατρέξαντα, που συνοπτικά εκτίθενται ανωτέρω, αφού ενημερώθηκαν πλήρως οι μέτοχοι της
εταιρείας κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30/6/2008, εξουσιοδότησαν το Διοικητικό
Συμβούλιο, που μελετά ενδελεχώς όλες τις παραμέτρους του θέματος, εφ’ όσον συντρέξουν
κατάλληλες προϋποθέσεις να αποφασίσει, ενδεχομένως, τη σύγκληση Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως
των μετόχων, σε κατάλληλο χρόνο, προκειμένου να λάβει αποφάσεις για την ανάκληση των μη
υλοποιηθεισών αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων της 16/7/07 και 24/1/08, και περαιτέρω για
την μείωση και ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με όποιους όρους ήθελε προκρίνει, εις
τρόπον ώστε να εξυγιανθεί οικονομικά η εταιρεία, να επανέλθουν σε θετικά επίπεδα τα ίδια κεφάλαιά
της και να εκλείψει ο κίνδυνος της λύσεως του νομικού προσώπου της εταιρείας, σύμφωνα με τις
ήδη ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας.

2. Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας

Στις 30 Ιουνίου 2008 πραγματοποιήθηκε στο Ξενοδοχείο ATHENS IMPERIAL η Τακτική Γενική
Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. Στη Συνέλευση παρευρέθησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες
ποσοστό 50,98% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και με ψήφους 5.178.206, ήτοι, παμψηφεί
και ομόφωνα εγκρίθηκαν όλα τα θέματα της ημερησίας διατάξεώς της :
Συγκεκριμένα, εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, εταιρικές και ενοποιημένες, της
χρήσεως 01.01 – 31.12.2007, καθώς και οι εναπαδιατυπωμένες κατά τα ΔΠΧΠ της χρήσεως 2006,
απηλάγη το Διοικητικό Συμβούλιο και οι Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα
της ελεγχθείσης χρήσεως, εγκρίθηκαν οι αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου, στα οποία περαιτέρω παρεσχέθη η αιτηθείσα, κατ’ αρθρ. 23 και 42ε § 5 του Κ.Ν
2190/20, άδεια προς τα μέλη του Δ.Σ. και τα Δ/ντικά στελέχη.
Εξελέγη η Ελεγκτική εταιρεία «RPS Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι ΑΕ» για να
διενεργήσει τον Έλεγχο της χρήσεως 2008.
Εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο για την σύγκληση Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως κατά τα
ειδικώτερα στην προηγούμενη § 1 του παρόντος διαλαμβανόμενα.

– Β – Κυριώτεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες για το Β’ εξάμηνο της χρήσης

1. Ανταγωνισμός που αντιμετωπίζει η RONALTEX SAS

Η θυγατρική μας RONALTEX SAS δραστηριοποιείται στο χώρο της εμπορίας κλωστοϋφαντουργικών
προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έναν έντονα ανταγωνιστικό κλάδο. Από την χρήση του έτους
2007 η Ronaltex εφαρμόζει κατά τη σύνταξη των οικονομικών της καταστάσεων τα ΔΠΧΠ. Με βάση
τ’ ανωτέρω, τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου της τρεχούσης χρήσεως είναι αρνητικά κατά το
ποσό των € 141.307,00. Τούτο οφείλεται αφ’ ενός στην διενεργηθείσα δεύτερη απομείωση της
υπεραξίας της Ronaltex, από € 1.000.000,00 σε € 800.000,00 ήτοι μείωση κατά ποσοστό 20%.
Σημειώνεται ότι από της συστάσεως της Ronaltex η υπεραξία παγίως απετιμάτο σε € 1.241.405,00.
Στις 31/12/2007, κατά την εφαρμογή στις οικονομικές καταστάσεις των ΔΠΧΠ η υπεραξία μειώθηκε
(1η μείωση) επίσης, κατά ποσοστό περίπου 20% και προσδιορίσθηκε σε € 1.000.000,00, και αφ’
ετέρου στη σχηματισθείσα στις οικείες καταστάσεις πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων ύψους
77.329,00. Εάν δεν εφαρμόζοντο τ’ ανωτέρω, τα αποτελέσματα του α’ εξαμήνου της θυγατρικής μας
θα ήσαν θετικά.

2. Ανέλεγκτες Φορολογικά Χρήσεις

Η εταιρεία έχει ελεχθεί φορολογικά από τακτικούς φορολογικούς ελέγχους μέχρι και τη χρήση 2004.
Ο πρόσφατα περατωθείς τακτικός φορολογικός έλεγχος των χρήσεων 2002 έως και 2004 κατελόγισε
στην εταιρεία κυρίους φόρους ύψους € 255.239,00 και πρόσθετους φόρους προσαυξήσεις και
πρόστιμα ύψους € 512.458,00. Σημειώνεται, ότι, οι καταλογισθείσες φορολογικές διαφορές αφορούν
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σε αυτοτελείς φορολογίες για τις οποίες δεν είχε γίνει σχετική πρόβλεψη. Σε κάθε περίπτωση η
εταιρεία θα προσβάλλει τις καταλογισθείσες διαφορές την νομιμότητα και βασιμότητα των οποίων
αμφισβητεί, ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστηρίων.
Η θυγατρική εταιρεία RONALTEX SAS έχει ελεγχθεί φορολογικά από τις αρμόδιες αρχές της έδρας της
στη Γαλλία για το χρονικό διάστημα από 1/11/1997 μέχρι 31/3/2001 και οι καταλογισθείσες
φορολογικές διαφορές για όλες τις χρήσεις ήσαν ασήμαντες (14.000 € περίπου). Η θυγατρική
εταιρεία εκτιμά ότι δεν θα προκύψουν φορολογικές διαφορές κατά τον φορολογικό έλεγχο των
χρήσεων 2002 – 2007 και δεν έχει διενεργήσει σχετική πρόβλεψη στις οικονομικές της καταστάσεις.
Παρά ταύτα, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο η διεξαγωγή φορολογικού ελέγχου στο
μέλλον, να επιφέρει φορολογικά βάρη και να επιβαρύνει τα οικονομικά αποτελέσματα και τη
χρηματοοικονομική κατάσταση του Ομίλου.

3. Κίνδυνος αγοράς

Οι συναλλαγές του Ομίλου είναι κυρίως σε €. Στις περιπτώσεις συναλλαγών σε Ξ. Ν. ο Όμιλος
προβαίνει σε έγκαιρη διαχείριση των συναλλαγματικών διαφορών έτσι ώστε να μην επιβαρύνεται
κατά τον διακανονισμό των υποχρεώσεών του.

– Γ – Οικονομική θέση της εταιρείας
Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας έχει ως εξής :
α. Τα ίδια κεφάλαια κατά την 30/6/08 ανέρχεται σε ποσό € -4.496.037,00 έναντι € -4.322.759,00 στην
αρχή της χρήσεως.
β. Το κυκλοφορούν ενεργητικό
€
279.033,00
Σύνολο ενεργητικού
€ 5.882.826,00
Πάγιο ενεργητικό
€ 5.603.793,00
Σύνολο ενεργητικού
€ 5.882.826,00
Ίδια κεφάλαια
€ -4.496.037,00
Σύνολο υποχρεώσεων προς Τράπεζες
€
Ø
Σύνολο λοιπών υποχρεώσεων
€ 10.378.863,00
Σύνολο Παθητικού
€ 5.882.826,00
Η εταιρεία έχει μηδενίσει τις δανειακές της υποχρεώσεις από τραπεζικό δανεισμό.
– Δ – Σημαντικές συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη :
Πωλήσεις
Δεν υπάρχουν συναλλαγές (πωλήσεις) μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου.
– Ε – Παροχές προς τη Διοίκηση και Δ/ντικά στελέχη της εταιρείας
α) Αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης
Ομίλου € 40.300,00
Εταιρείας € 10.300,00
β) Απαιτήσεις από διευ/ντικά στελέχη & μέλη της Διοίκησης
Δεν υπάρχουν
γ) Υποχρεώσεις προς διευ/ντικά στελέχη & μέλη της Διοίκησης «
«
δ) Αμοιβές εσωτερικού ελεγκτού
€ 10.300,00
– Στ – Γενικές Πληροφορίες
Δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε διευθυντικά στελέχη της
εταιρείας.
Τα ποσά που αναφέρονται στο κεφάλαιο – Ε – (δ) ανωτέρω, αφορούν στο σύνολό τους αμοιβές που
έχουν καταβληθεί προς τον εσωτερικό ελεγκτή κατά το πρώτο εξάμηνο της χρήσεως για την εκ μέρους
του παροχή υπηρεσιών προς την εταιρεία.

8

ΕΛΛΑΤΕΞ ΑΕ – ΣΥΝΘΕΤΙΚΑΙ ΙΝΕΣ
Οικονομικές Καταστάσεις 30-06-2008

Εκτός των ανωτέρω αμοιβών δεν υφίστανται άλλες συναλλαγές μεταξύ της εταιρείας και των μελών του
Δ.Σ. και διευθυντικών στελεχών.
Αθήνα 22 Αυγούστου 2008
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
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Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις
για την περίοδο
η
1 Ιανουαρίου έως 30ης Ιουνίου 2008
Σύμφωνα με τα ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
( ΔΛΠ 34)
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1. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Της 30ης Ιουνίου 2008 και της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2007
(Ποσά σε ευρώ)
Σημ.
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη
κυκλοφορούντα
περιουσιακά
στοιχεία
Ιδιοχρησιμοποιούμενα
ενσώματα
πάγια
στοιχεία
Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

ΟΜΙΛΟΣ
30.06.2008 31.12.2007

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30.06.2008 31.12.2007

4.1

39.733

44.057

0

0

4.2
4.3
4.4

0
800.000
230.086

0
1.000.000
135.347

5.600.000
0
3.793

5.600.000
0
3.793

1.069.819

1.179.404

5.603.793

5.603.793

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Εμπορικές απαιτήσεις

4.5
4.6

973.334
936.946

1.088.155
800.495

0
194.237

0
209.680

Λοιπές απαιτήσεις

4.6

92.185

240.785

53.659

48.688

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

4.7

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετόχων της μητρικής :
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεματικό υπέρ το άρτιο
Αποθεματικά
Κέρδη (ζημίες) εις νέο
Δικαιώματα μειοψηφίας

4.8

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

Βραχυπρόθεσμα δάνεια
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

165.790

31.137

63.937

2.295.225

279.033

322.305

3.269.607

3.474.629

5.882.826

5.926.098

6.703.863
4.186.438
6.242.142
(25.693.442)
77

6.703.863
4.186.438
6.242.142
(25.378.861)
84

6.703.863
4.186.438
5.970.657
(21.356.995)
0

6.703.863
4.186.438
5.970.657
(21.183.717)
0

(8.560.922)

(8.246.334)

(4.496.037)

(4.322.759)

123.315

137.067

77.315

94.067

76.770

0

76.770

0

200.085

137.067

154.085

94.067

981.254
10.132.007
37.566

1.137.246
10.053.750
42.650

92.448
10.132.007
323

100.484
10.053.750
556

4.9

Προβλέψεις φόρων
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες εταιρείες
Φόροι εισοδήματος & λοιποί φόροι πληρωτέοι

197.323
2.199.788

4.10
4.10
4.10

479.617

350.246

0

0

11.630.444

11.583.896

10.224.778

10.154.790

3.269.607

3.474.629

5.882.826

5.926.098
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2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ α΄Εξαμ 2008
Για την περίοδο 1/1 έως 30 Ιουνίου 2008 και 2007
(Ποσά σε Ευρώ)
ΟΜΙΛΟΣ
Σημ.
Κύκλος εργασιών

4.11

Κόστος πωληθέντων
Μικτά κέρδη (ζημίες)
Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως

1/1-30/06/2008

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/1-30/06/2007

1/1-30/06/2008

1/1-30/06/2007

2.067.087

2.440.340

0

0

(1.777.559)

(2.057.586)

0

0

289.528

382.754

0

0

8.505

0

0

0

Έξοδα διοίκησης

(164.752)

(239.007)

(81.140)

(116.004)

Έξοδα διάθεσης

(193.810)

(183.836)

0

0

(60.529)

(40.089)

(81.140)

(116.004)

4.12

(32.513)

(25.536)

47

41

4.13

(292.188)

(21.877)

(92.185)

(27.074)

(385.230)

(87.502)

(173.278)

(143.037)

70.642

(19.065)

0

0

(314.588)

(106.567)

(173.278)

(143.037)

Κέρδη (ζημίες) εκμετάλλευσης
Χρηματοοικονομικά

έσοδα/

έξοδα

(καθαρά)
Λοιπά έσοδα – έξοδα (καθαρά)
Κέρδη (ζημίες) προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Κέρδη (ζημίες) περιόδου
Κέρδη (ζημίες) μετόχων μειοψηφίας
Κέρδη (ζημίες) Μετόχων Μητρικής
Ζημίες κατά μετοχή που αναλογούν

(7)

2

(314.581)

(106.569)

(0,0310)

(0,0105)

(0,0171)

(0,0141)

10.157.368

10.157.368

10.157.368

10.157.368

4.19

στους μετόχους της μητρικής για την
περίοδο (σε Ευρώ)
Αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία
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2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ β’ τριμ 2008
Για την περίοδο 1/4 έως 30 Ιουνίου 2008 και 2007
(Ποσά σε Ευρώ)
ΟΜΙΛΟΣ
Σημ.
Κύκλος εργασιών

4.11

Κόστος πωληθέντων
Μικτά κέρδη (ζημίες)
Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
Έξοδα διοίκησης

1/4-30/06/2008

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/4-30/06/2007

1/4-30/06/2008

1/4-30/06/2007

986.870

1.079.523

0

0

(848.643)

(910.206)

0

0

138.227

169.317

0

0

4.274

0

0

0

(136.155)

(121.849)

(53.411)

(56.166)

Έξοδα διάθεσης

(92.530)

(81.323)

0

0

Κέρδη (ζημίες) εκμετάλλευσης

(86.184)

(33.855)

(53.411)

(56.166)

4.12

(19.165)

(13.778)

0

0

4.13

(276.709)

(29.957)

(76.770)

(34.353)

(382.058)

(77.590)

(130.181)

(90.519)

Χρηματοοικονομικά

έσοδα/

έξοδα

(καθαρά)
Λοιπά έσοδα – έξοδα (καθαρά)
Κέρδη (ζημίες) προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Κέρδη (ζημίες) περιόδου
Κέρδη (ζημίες) μετόχων μειοψηφίας
Κέρδη (ζημίες) Μετόχων Μητρικής
Ζημίες κατά μετοχή που αναλογούν

88.425

(5.005)

0

0

(293.633)

(82.595)

(130.181)

(90.519)

(8)

1

(293.625)

(82.596)

(0,0289)

(0,0081)

(0,0128)

(0,0089)

10.157.368

10.157.368

10.157.368

10.157.368

4.19

στους μετόχους της μητρικής για την
περίοδο (σε Ευρώ)
Αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία
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3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Για την περίοδο 1/1 έως 30 Ιουνίου 2008 και 2007

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/1–30/06/2008

1/1–30/06/2007

1/1–30/06/2008

1/1–30/06/2007

1.993.926

2.489.734

10.547

82.100

(2.127.141)

(2.421.224)

(43.114)

(103.814)

65.558

(24.639)

(233)

(2.178)

Τόκοι πληρωθέντες

(30.181)

(28.880)

0

0

Σύνολο Εισροών (Εκροών) από Λειτουργικές
Δραστηριότητες (α)

(97.838)

14.991

(32.800)

(23.892)

Εισπράξεις από πώληση ενσώματων και άϋλων
παγίων στοιχείων

0

0

0

0

Εισπράξεις (πληρωμές) από πώληση (αγορά)
επενδυτικών τίτλων (μετοχών, αξιογράφων)

0

0

0

0

Τόκοι εισπραχθέντες

0

0

0

0

Σύνολο Εισροών (Εκροών) από Επενδυτικές
Δραστηριότητες (β)

0

0

0

0

129.371

0

0

0

Εξοφλήσεις Δανείων

0

0

0

0

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές
μισθώσεις (χρεολύσια)

0

0

0

0

Μερίσματα πληρωθέντα

0

0

0

0

Σύνολο Εισροών / (Εκροών) από Χρηματοδοτικές
Δραστηριότητες (γ)

129.371

0

0

0

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα
και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)

31.533

14.991

(32.800)

(23.892)

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης
περιόδου

165.790

171.764

63.937

83.091

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης
περιόδου

197.323

186.755

31.137

59.199

Λειτουργικές Δραστηριότητες :
Εισπράξεις από απαιτήσεις
Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζομένους κλπ.
Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων

Επενδυτικές Δραστηριότητες :

Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες:
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
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4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Για την περίοδο 1/1 έως 30 Ιουνίου 2008 και 2007
(Ποσά σε Ευρώ)
Αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής
Μετοχικό
Κεφάλαιο

Υπέρ το
Άρτιο

Αποθεματικό
Επανεκτίμησης

Λοιπά
Αποθεματικά

Αποτελέσματα εις
νέον

Σύνολο

Υπόλοιπο κατά την 1 Ιανουαρίου 2007 σύμφωνα
με τα ΔΠΧΠ

6.703.863

4.186.438

0

5.970.658

Καθαρό κέρδος / (ζημία) περιόδου μετά φόρων
Υπόλοιπο κατά την 30 Ιουνίου 2007

(19.521.918)

(2.660.960)

(143.037)

(143.037)

6.703.863

4.186.438

0

5.970.658

(19.664.955)

(2.803.997)

6.703.863

4.186.438

0

5.970.658

(21.183.717)

(4.322.759)

(173.278)

(173.278)

(21.356.995)

(4.496.037)

Υπόλοιπο κατά την 1 Ιανουαρίου 2008
σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ
Καθαρό Κέρδος / (ζημία) περιόδου μετά φόρων
Υπόλοιπο κατά την 30 Ιουνίου 2008

6.703.863

4.186.438

0

5.970.658
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5. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Για την περίοδο 1/1 έως 30 Ιουνίου 2008 και 2007
(Ποσά σε Ευρώ)
Αποδιδόμενα στους μετόχους της ομίλου

Υπόλοιπο κατά την 1 Ιανουαρίου 2007 σύμφωνα με τα
ΔΠΧΠ

Μετοχικό
Κεφάλαιο

Υπέρ το
άρτιο

6.703.863

4.186.438

Λοιπά
Αποθεματικά

Αποτελέσματα εις
νέο

Σύνολο

0

6.106.871

(24.854.712)

(7.857.541)

90

(7.857.451)

(106.569

(106.569)

2

(106.567)

Καθαρό κέρδος / (ζημία)
περιόδου μετά φόρων
Υπόλοιπο κατά την 30
Ιουνίου 2007
Υπόλοιπο κατά την 1
Ιανουαρίου 2008 σύμφωνα
μετα ΔΠΧΠ
Καθαρό Κέρδος / (ζημία)
περιόδου μετά φόρων
Υπόλοιπο κατά την 30
Ιουνίου 2008

Δικ/τα
μειοψηφίας

Αποθεματικό
Επανεκτίμησης

Σύνολο

6.703.863

4.186.438

0

6.106.871

(24.961.281)

(7.964.110)

92

(7.964.018)

6.703.863

4.186.438

0

6.242.142

(25.378.861)

(8.246.418)

84

(8.246.334)

(314.581)

(314.581)

(7)

(314.588)

(25.693.442)

(8.560.999)

77

(8.560.922))

6.703.863

4.186.438

0

6.242.142
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Δ.ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η εταιρεία μας, σύμφωνα με το ισχύον καταστατικό της, έχουσα πλην των άλλων χαρακτήρα
συμμετοχικής εταιρείας, ασκεί την εμπορική της δραστηριότητα μέσω της θυγατρικής της εταιρείας
RONALTEX S.A.S.
Η έδρα της ΕΛΛΑΤΕΞ Α.Ε. ευρίσκεται στην Αθήνα (οδός Ασκληπιού αρ. 23) και η διεύθυνσή της
στο διαδίκτυο είναι www.hellatex.gr
Η έδρα και οι εγκαταστάσεις της θυγατρικής RONALTEX S.A.S ευρίσκονται στη ΓΑΛΛΙΑ.
Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2008 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό
Συμβούλιο την 22/8/2008 και υπόκεινται σε οριστική έγκριση από την ετήσια Γενική Συνέλευση των
Μετόχων.

2. Πλαίσιο κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων
Οι ενοποιημένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της ΕΛΛΑΤΕΞ Α.Ε. που καλύπτουν περίοδο από 1
Ιανουαρίου 2008 έως 30η Ιουνίου 2008, καθώς και οι αντίστοιχες συγκριτικές καταστάσεις του 2007,
έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως αυτή τροποποιείται με την
αναπροσαρμογή συγκεκριμένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε τρέχουσες αξίες, την αρχή της
συνέχισης της δραστηριότητάς (going concern) και είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών
Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των ερμηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την
Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB. Ειδικότερα είναι σύμφωνες με το Δ.Λ.Π. 34 περί
ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων.
Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις δεν περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες και
σημειώσεις που απαιτούνται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου της 31η Δεκεμβρίου και
πρέπει να διαβάζονται σε συνάρτηση με τις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου της 31ης Δεκεμβρίου
2007.
Οι λογιστικές αρχές και οι υπολογισμοί βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις, είναι
συνεπείς με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της
χρήσης 2007 και έχουν εφαρμοσθεί με συνέπεια σε όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται.
Σημειώνεται ότι, η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ (ή IFRS) απαιτεί τη χρήση
εκτιμήσεων και κρίσης από πλευράς της Διοίκησης κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών της
Εταιρείας. Οι συγκεκριμένες παραδοχές που έχουν υιοθετηθεί από την Διοίκηση για την εφαρμογή των
λογιστικών μεθόδων της Εταιρείας έχουν επισημανθεί όπου κρίνεται κατάλληλα.

3. Εποχικότητα
Τέλος αναφέρεται ότι σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης οι
δραστηριότητες της εταιρείας δεν επηρεάζονται από εποχικούς ή κυκλικούς παράγοντες.
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4. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
4.1. Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός
Αποσβέσεις
Αναπόσβεστο υπόλοιπο

ΟΜΙΛΟΣ
30/06/2008 31/12/2007
154.247
154.247
(114.514)
(110.190)
39.733
44.057

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/06/2008 31/12/2007
0
0
0
0
0
0

4.2. Επενδύσεις σε θυγατρικές
Η δομή του Ομίλου κατά την 30/06/2008 έχει ως εξής:
Εταιρεία

Έδρα

RONALTEX S.A.S

Γαλλία

%
Συμμετοχής

Μέθοδος
Ενοποίησης

99,995%

Ολική
Ενοποίηση

Το ποσοστό συμμετοχής

ΟΜΙΛΟΣ
30/06/2008 31/12/2007
Συμμετοχή εις RONALTEX S.A.S

0

Λόγος που υπαγορεύει την
ενοποίηση

0

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/06/2008 31/12/2007
5.600.00

5.600.000

Η μητρική εταιρεία απεικονίζει στα βιβλία της την συμμετοχή της στην θυγατρική εταιρεία RONALTEX SA
με αξία 5,6 εκατ € (7,0 εκατ € το 2006). Η διαφορά από την αναπροσαρμογή της αξίας αυτής στην
χρήση 2007, περιλαμβάνεται στο κονδύλι «Αποτελέσματα εις νέο» των Ιδίων Κεφαλαίων. Η αξία αυτή
έχει προσδιορισθεί με βάση μεθοδολογία η οποία δεν προβλέπεται από το ΔΛΠ 39.

4.3. Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/06/2008

31/12/2007

30/06/2008

31/12/2007

Υπεραξία επιχειρήσεως

1.241.405

1.241.405

0

0

Απομειώσεις

(441.405)

(241.405)

0

0

Σύνολο

800.000

1.000.000

0

0

Το ποσό της ανωτέρω αξίας αφορά την υπεραξία η οποία είχε δημιουργηθεί στην θυγατρική εταιρεία
RONALTEX SA με έδρα την Γαλλία, κατά την συγχώνευσή της με άλλες δύο εταιρείες κατά την δεκαετία
του 1990. Το ποσό αυτό εξετάζεται ετησίως για απομείωση. Από τον έλεγχο απομείωσης που
διενεργήθηκε για το 2007 προέκυψε αναγκαία απομείωση ύψους 241 χιλ € περίπου σε βάρος των
αποτελεσμάτων της χρήσης 2007, ενώ στο α’ εξάμηνο 2008 δημιουργήθηκε επιπλέον απομείωση 200 χιλ
€ σε βάρος των αποτελεσμάτων της τρέχουσας χρήσης. Η εταιρεία θα προβεί ξανά σε έλεγχο
απομείωσης στο τέλος της χρήσης.
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4.4 Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΟΜΙΛΟΣ
30/06/2008 31/12/2007

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/06/2008
31/12/2007

Αναβαλλομενος φόρος εισοδήματος

94.738

23.695

0

0

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

135.348

135.348

3.793

3.793

230.086

159.043

3.793

3.793

Σύνολο

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος ο οποίος περιλαμβάνεται στις μακροπρόθεσμες απαιτήσεις αφορά
δικαίωμα μεταφοράς φορολογικών αποτελεσμάτων της θυγατρικής εταιρείας στο μέλλον. Η διοίκηση του
Ομίλου εκτιμά ότι η θυγατρική θα ανακτήσει στο μέλλον την συγκεκριμένη αναβαλλόμενη φορολογία
(βλέπε και σημείωση 4.16).

4.5 Αποθέματα
Τα αποθέματα του Ομίλου και της εταιρείας κατά την 30/6/2008 και 31/12/2007 αντίστοιχα
παρουσιάζονται ακολούθως:
ΟΜΙΛΟΣ

Εμπορεύματα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/06/2008

31/12/2007

30/06/2008

31/12/2007

973.334

1.088.155

0

0

973.334

1.088.155

0

0

4.6. Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Οι απαιτήσεις κατά πελατών του Ομίλου και της εταιρείας κατά την 30/06/2008 και 31/12/2007
αντίστοιχα παρουσιάζονται ακολούθως:
Απαιτήσεις κατά πελατών

ΟΜΙΛΟΣ
30/06/2008

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2007

30/06/2008

31/12/200
7

Πελάτες
Γραμμάτια σε καθυστέρηση
Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση
Μείον Προβλέψεις
Σύνολο

2.466.849

2.253.398

1.647.140

1.662.583

60.177

60.177

60.177

60.177

436.920

436.920

436.920

436.920

2.963.946

2.750.495

2.144.237

2.159.680

(2.027.000)

(1.950.000)

(1.950.000)

(1.950.000)

936.946

800.495

194.237

209.680

Τα Λοιπά στοιχεία απαιτήσεων του Ομίλου και της εταιρείας κατά την 30/06/2008 και 31/12/2007
αντίστοιχα αφορούν στα ακόλουθα:
ΟΜΙΛΟΣ
30/06/2008
31/12/2007
Χρεώστες διάφοροι
Έξοδα επομένων Χρήσεων
Λογαριασμοί διαχειρίσεως
Προκαταβολων και Πιστώσεων
Σύνολο

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/06/2008
31/12/2007

89.836

181.215

51.310

46.142

0

33.328

0

0

2.349
92.185

2.546
217.089

2.349
53.659

2.546
48.688
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Οι απαιτήσεις της μητρικής εταιρείας από πελάτες είναι όλες άνω του έτους. Η διοίκηση της εταιρείας
θεωρεί ότι έχει σχηματίσει ικανοποιητική πρόβλεψη για τις απαιτήσεις και ότι το ακάλυπτο ποσό είναι
εισπράξιμο.
Οι απαιτήσεις της θυγατρικής εταιρείας είναι εισπράξιμες και εντός του συνήθους χρονικού διαστήματος
λειτουργίας της εταιρείας.

4.7 Χρηματικά διαθέσιμα και Ισοδύναμα
ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/06/2008

31/12/2007

30/06/2008

31/12/2007

7.243

2.286

7.022

1.930

190.080

163.504

24.115

62.007

197.323

165.790

31.137

63.937

Ταμείο
Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

4.8. Μετοχικό κεφάλαιο
Με 30/06/2008 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας παραμένει το ίδιο ως ήταν την 1/1/2004.Αποτελείται
από 10.157.368 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,66 (10.157.368 μετοχές Χ 0,66 = 6.703.862,88). Η
Γενική Συνέλευση της εταιρείας στο 2008, έχει λάβει απόφαση για μείωση του κεφαλαίου της εταιρείας
με συμψηφισμό ζημιών και ταυτόχρονη αύξηση του κεφαλαίου με μετρητά (βλέπε και σχετικά στην
Σημείωση 4.22), η οποία δεν υλοποιήθηκε.

4.9. Προβλέψεις
ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2007
30/06/2008
Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού
λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Προβλέψεις φόρων

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/06/2008
31/12/2007

123.315

137.067

77.315

94.067

76.770

0

76.770

0

200.085

137.067

154.085

94.067

Η μητρική εταιρεία σχηματίζει προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
σύμφωνα με τον Ν2112/1920, 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.
Η θυγατρική εταιρεία σχηματίζει πρόβλεψη αποζημίωση προσωπικού σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
Γαλλικής ασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας.

4.10. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Προμηθευτές
Γραμμάτια πληρωτέα
Φόροι – τέλη
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχ/σεις
Βραχ/σμες υποχρεώσεις προς τράπεζες
Πιστωτές διάφοροι

ΟΜΙΛΟΣ
30/06/2008 31/12/2007
805.424
670.071
35.655
221.030
37.566
42.650
57.401
123.778
10.132.007
10.053.750
479.617
350.246
82.774
122.367

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/06/2008 31/12/2007
4.530
5.004
35.655
35.655
323
556
5.669
16.023
10.132.007
10.053.750
0
0
46.594
43.802
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Σύνολο

11.630.444

11.583.892

10.224.778

10.154.790

Οι υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις αφορούν υποχρεώσεις προς την μητρική εταιρεία ΕΤΜΑ
ΑΕ.

4.11. Ανάλυση κύκλου εργασιών κατά γεωγραφική περιοχή
ΟΜΙΛΟΣ
1/11/130/06/08
30/06/07

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.)
Γαλλία
Ελλάδα
Λοιπές χώρες (Ε.Ε)
ΣΥΝΟΛΟ

1.858.937
0
208.150
2.067.087

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/11/130/06/08
30/06/07

1.939.804
0
500.536
2.440.340

0
0
0
0

0
0
0
0

Η επιχειρηματική δραστηριότητα του Ομίλου ασκείται από τη θυγατρική του εταιρεία. Ο τρόπος
λειτουργίας της εταιρείας, το αντικείμενο δραστηριότητάς της και το σύστημα αναφορών οδηγούν ότι
υπάρχει κατ’ ουσία ένας επιχειρηματικός και γεωγραφικός τομέας δραστηριοποίησης του Ομίλου.

4.12. Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα

Χρεωστικοί τόκοι
Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα
Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων

30/06/2008
(29.677)
(2.883)
(32.560)

ΟΜΙΛΟΣ
30/06/2007
(28.880)
0
(28.880)

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων

47
47

3.344
3.344

47
47

41
41

(32.513)

(25.536)

47

41

Καθαρά χρηματοοικονομικά έσοδα
(έξοδα)

30/06/2008
0
0
0

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/06/2007
0
0
0

4.13. Λοιπά έσοδα/ έξοδα

Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
Έκτατα και ανόργανα έξοδα
Πρόβλεψη φόρων & προσαυξήσεων
Απομείωση αυλων περιουσιακών στοιχείων
Σύνολο

ΟΜΙΛΟΣ
1/11/130/06/08
30/06/07
730
29.860
(16.148)
(51.737)
(76.770)
0
(200.000)
0
(292.188)
(21.877)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/11/130/06/08
30/06/07
28
24.323
(15.443)
(51.397)
(76.770)
0
0
0
(92.185)
(27.074)

4.14. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού
Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στις 30/06/2008 : Ομίλου 12 άτομα και Εταιρείας 3 άτομα.
Στις 30/06/2007 : Ομίλου 16 άτομα και Εταιρείας 6 άτομα.
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4.15. Υφιστάμενα εμπράγματα βάρη
Δεν υφίστανται υποθήκες και προσημειώσεις υποθηκών.

4.16. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
Η εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2004. Κατά την εκτίμηση
της εταιρείας για τις επόμενες χρήσεις 2005 έως και 2007, 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.
Ο πρόσφατα περατωθείς τακτικός φορολογικός έλεγχος των χρήσεων 2002 έως και 2004
κατελόγισε στην εταιρεία κυρίους φόρους ύψους € 255.239,00 και πρόσθετους φόρους προσαυξήσεις και
πρόστιμα ύψους € 512.458,00. Σημειώνεται, ότι, οι καταλογισθείσες φορολογικές διαφορές αφορούν σε
αυτοτελείς φορολογίες, κυρίως για τις οποίες δεν είχε γίνει σχετική πρόβλεψη στο παρελθόν. Σε κάθε
περίπτωση η εταιρεία θα προσβάλλει τις καταλογισθείσες διαφορές την νομιμότητα και βασιμότητα των
οποίων αμφισβητεί, ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστηρίων, εντός των προβλεπόμενων
χρονικών περιθωρίων.
Στις οικονομικές καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου έχει διενεργηθεί πρόβλεψη ποσού €
76.770,00 που αφορά στην υποχρέωση καταβολής ποσοστού 10% επι του συνόλου των
καταλογισθέντων κύριων, προσθέτων φόρων, προσαυξήσεων κ.λ.π. σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου
74 του κώδικα φορολογίας εισοδήματος, που βεβαιώνεται κατά την άσκηση προσφυγών.
Η θυγατρική εταιρεία RONALTEX SAS έχει ελεγχθεί φορολογικά από τις αρμόδιες αρχές της έδρας
της στη Γαλλία για το χρονικό διάστημα από 1/11/1997 μέχρι 31/3/2001 και καταλογισθείσες
φορολογικές διαφορές για όλες τις χρήσεις ήσαν ασήμαντες (14.000 € περίπου ). Η εταιρεία εκτιμά ότι
δεν θα προκύψουν φορολογικές διαφορές κατά τον φορολογικό έλεγχο των χρήσεων 2002 – 2007 και
δεν έχει διενεργήσει σχετική πρόβλεψη στις οικονομικές της καταστάσεις. Παρά ταύτα, δεν μπορεί να
αποκλειστεί το ενδεχόμενο η διεξαγωγή φορολογικού ελέγχου στο μέλλον, να επιφέρει φορολογικά βάρη
και να επιβαρύνει τα οικονομικά αποτελέσματα και τη χρηματοοικονομική κατάσταση του Ομίλου.

4.17. Κεφαλαιουχικές δαπάνες
Δεν υπάρχουν.

4.18. Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές
Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές που ενδέχεται, κατά την εκτίμηση της εταιρείας
να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της εταιρείας ή τη λειτουργία των εταιρειών.

4.19. Κέρδη (Ζημίες) ανά μετοχή

Μέσος σταθμισμένος αριθμός μετοχών σε
κυκλοφορία
Κέρδη (ζημίες) μετά φόρων
Κατανεμημένο σε:
Μετόχους μητρικής
Δικαιώματα μειοψηφίας

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/06/2008

30/06/2007

30/06/2008

30/06/2007

10.157.368

10.157.368

10.157.368

10.157.368

(314.588)

(106.567)

(173.278)

(143.037)

(314.581)
(7)

(106.569)
2

(173.278)

(143.037)
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Κέρδη (Ζημίες) ανά μετοχή
Βασικά (σε ευρώ)
(0,0310)
(0,0105)
(0,0171)
(0,0141)
Οι ζημίες ανά μετοχή υπολογίστηκαν με βάση το μέσο σταθμισμένο αριθμό επί του συνόλου των
μετοχών.

4.20. Ενδεχόμενες απαιτήσεις και 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.
Δικαστικές υποθέσεις
Η εταιρεία έχει ασκήσει αγωγή εναντίων της εταιρείας Ευκλείδης ΑΤΕ και του Ελληνικού Δημοσίου
για αποζημίωση ποσού 4.167.921,06 € για ζημιές που προκλήθηκαν από την υπερχείλιση-πλημμύρες του
Κηφισού ποταμού λόγω εκτέλεσης του τεχνικού έργου κατασκευής της νέας Λ. Κηφισού. Η συζητηθείσα
αγωγή στις 11.10.2007 απερρίφθη και θα ασκηθεί έφεση κατά της πρωτοβαθμίου κρίσεως. Παραλλήλως
έχει ασκηθεί όμοια αγωγή αυτοτελής κατά του Ελληνικού Δημοσίου ενώπιον των Διοικητικών
Δικαστηρίων η εκδίκαση της οποίας δεν έχει προσδιορισθεί.
Κατά της εταιρείας έχουν ασκηθεί αγωγές υπό της εταιρείας «Κυριακόπουλος Ιωάννης & ΣΙΑ ΕΕ»
για καταγγελία της σύμβασης εργολαβίας με την οποία ζητούνται συνολικές αποζημιώσεις ύψους 366 χιλ
€. Η δικάσιμος της υπόθεσης αυτής, που είχε οριστεί εξ αναβολής για τις 10/4/08, ανεβλήθη και πάλι με
πρωτοβουλία του δικαστηρίου για τις 28/5/2009.
Εναντίον της εταιρείας έχουν ασκηθεί αγωγές για εργατικές υποθέσεις συνολικού ποσού 633 χιλ €.
Οι αγωγές αυτές έχουν απορριφθεί από το Εφετείο Αθηνών και μέχρι τώρα δεν έχουν ασκηθεί αιτήσεις
αναιρέσεως κατά των αποφάσεων του Εφετείου.

4.21. Συναλλαγές συνδεδεμένων μερών
α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
γ) Απαιτήσεις
δ) Υποχρεώσεις
ε) Αμοιβές διευθυντικών στελεχών και
εσωτερικών ελεγκτών
στ)Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη
της διοίκησης
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και
μέλη της διοίκησης

Όμιλος
0,00
0,00
0,00
10.132.007,00

Εταιρεία
0,00
0,00
0,00
10.132.007,00

40.300,00

10.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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4.22. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1.
Μετοχές της Εταιρείας
Οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τον κωδικό ΕΛΑΤ. Κάθε μετοχή
έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Η συνολική κεφαλαιοποίηση της ΕΛΛΑΤΕΞ Α.Ε. με ημερομηνία 30/06/2008
ανήρχετο σε 4.062.947 ευρώ.
2.

Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού

Η καθαρή θέση της μητρικής εταιρείας παρέμεινε σε αρνητικά επίπεδα κατά την 30/06.2008 και το Δ.Σ.
της εταιρείας μας εξουσιοδοτήθηκε από την Γενική Συνέλευση της 30/6/2008, αφού μελετήσει όλες τις
πλευρές του θέματος να προβεί στις προβλεπόμενες από τον νόμο ενέργειες για την αντιμετώπιση του
προβλήματος αυτού.
Την 8/7/2008 κοινοποιήθηκαν στην εταιρεία τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου των χρήσεων
2002 έως και 2004 από την οποία προέκυψαν κύριοι φόροι ύψους € 255.239,00 και πρόσθετοι φόροι
προσαυξήσεις και πρόστιμα ύψους € 512.458,00. Η εταιρεία θα προσβάλλει τις καταλογισθείσες διαφορές
την νομιμότητα και βασιμότητα των οποίων αμφισβητεί, ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών
Δικαστηρίων, εντός των προβλεπόμενων χρονικών περιθωρίων (βλέπε και σημ. 4.16).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΕΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΛΙΑΜΠΕΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΤΣΟΥΚΛΙΔΗΣ
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Ε. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2008
έως 30η Ιουνίου 2008
ΕΛΛΑΤΕΞ – ΣΥΝΘΕΤΙΚΑΙ ΙΝΕΣ Α.Ε.
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 1270/06/Β/86/06
Έδρα : Ασκληπιού 23, ΑΘΗΝΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008
( σύμφωνα με το Ν.3556/2007 και την υπ’ αριθμ. 6/448/11.10.2007 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΕΛΛΑΤΕΞ – ΣΥΝΘΕΤΙΚΑΙ ΙΝΕΣ Α.Ε. και του ομίλου
ΕΛΛΑΤΕΞ – Συνθετικαί Ίνες Α.Ε. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε 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 επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτε ίται

.

.

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου :
Εποπτεύουσα Αρχή :
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :
Διεύθυνση διαδικτύου:
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων :
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής :
Ελεγκτική εταιρεία :
Τύπος έκθεσης επισκόπησης :
Μέθοδος συμπλήρωσης κατάστασης Ταμιακών Ροών :

094024600
Υπουργείο Ανάπτυξης – Διεύθυνση Εμπορίου
Χαρίλαος Λιάμπεης, Αλέξανδρος Μάσχας, Νικόλαος Μαραγκός,
Παύλος – Στυλιανός Τσουκλίδης, Γρηγόριος Μαρκουϊζος
www.hellatex.gr
22/8/2008
Κωνσταντίνος Γ. Μακρής (Α.Μ. ΣΟΕΛ 26771)
R P S Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε.
Με αντίθετη γνώμη
Άμεση μέθοδος (ετήσια ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της 30 Ιουνίου 2008 (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά σε €
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία

30/06/2008
39.733

31/12/2007
44.057

30/06/2008
0

31/12/2007
0

Αϋλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

800.000
230.086
973.334
936.946
92.185
197.323
3.269.607

1.000.000
159.043
1.088.155
800.495
217.089
165.790
3.474.629

0
5.603.793
0
194.237
53.659
31.137
5.882.826

0
5.603.793
0
209.680
48.688
63.937
5.926.098

6.703.863
(15.264.862)
(8.560.999)
77
(8.560.922)
200.085
479.617
11.150.827
11.830.529
3.269.607

6.703.863
(14.950.281)
(8.246.418)
84
(8.246.334)
137.067
350.246
11.233.650
11.720.963
3.474.629

6.703.863
(11.199.900)
(4.496.037)
0
(4.496.037)
154.085
0
10.224.778
10.378.863
5.882.826

6.703.863
(11.026.622)
(4.322.759)
0
(4.322.759)
94.067
0
10.154.790
10.248.857
5.926.098

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης μετόχων εταιρείας
Σύνολο καθαρής θέσης μετόχων εταιρείας (α)
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)
Σύνολο Καθαρής Θέσης (γ) = (α) + (β)
Προβλέψεις
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1/1–30 Ιουνίου 2008 (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά σε €
Ο ΟΜΙΛΟΣ
1/1 – 30/06/2008
1/1 – 30/06/2007
Κύκλος εργασιών (έσοδα)
Μικτά κέρδη / (ζημίες)
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους
Κατανέμονται σε :
Μετόχους εταιρείας
Μετόχους μειοψηφίας
Κέρδος (ζημία) μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €)
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/1 – 30/06/2007

2.067.087
289.528
(60.529)
(385.230)
(314.588)

2.440.340
382.754
(40.089)
(87.502)
(106.567)

0
0
(81.140)
(173.278)
(173.278)

0
0
(116.004)
(143.037)
(143.037)

(314.581)
(7)
(0,0310)
(56.200)

(106.569)
2
(0,0105)
(36.089)

(173.278)

(143.037)

(0,0171)
(81.140)

(0,0141)
(116.004)

Ο ΟΜΙΛΟΣ
1/4 – 30/06/2008
1/4 – 30/06/2007
Κύκλος εργασιών (έσοδα)
Μικτά κέρδη / (ζημίες)
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους
Κατανέμονται σε :
Μετόχους εταιρείας
Μετόχους μειοψηφίας
Κέρδος (ζημία) μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €)
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων

1/1 – 30/06/2008

1/4 – 30/06/2008

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/4 – 30/06/2007

986.870
138.227
(86.184)
(382.058)
(293.633)

1.079.523
169.317
(33.855)
(77.590)
(82.595)

0
0
(53.411)
(130.181)
(130.181)

0
0
(56.166)
(90.519)
(90.519)

(293.625)
(8)
(0,0289)
(84.034)

(82.596)
1
(0,0081)
(31.855)

(130.181)

(90.519)

(0,0128)
(53.411)

(0,0089)
(56.166)
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 – 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά σε €
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης περιόδου (1.01.2008 και 1.01.2007 αντίστοιχα)
Κέρδη / (ζημίες) περιόδου μετά από φόρους
ΣΥΝΟΛΟ
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης περιόδου (30.06.2008 και 30.06.2007 αντίστοιχα)

30/06/2008
(8.246.334)
(314.588)
(8.560.922)
(8.560.922)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/06/2007
(7.857.450)
(106.567)
(7.964.017)
(7.964.017)

30/06/2008
(4.322.759)
(173.278)
(4.496.037)
(4.496.037)

30/06/2007
(2.660.960)
(143.037)
(2.803.997)
(2.803.997)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1/1 – 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά σε €
Ο ΟΜΙΛΟΣ
1/1 – 30/06/2008
1/1 – 30/06/2007
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 :
Σύνολο Εισροών (Εκροών) από Επενδυτικές Δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες:
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
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

1/1 – 30/06/2008

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/1 – 30/06/2007

1.993.926
(2.127.141)
65.558
(30.181)
(97.838)

2.489.734
(2.421.224)
(24.639)
(28.880)
14.991

10.547
(43.114)
(233)
0
(32.800)

82.100
(103.814)
(2.178)
0
(23.892)

0

0

0

0

129.371
129.371
31.533
165.790
197.323

0
0
14.991
171.764
186.755

0
0
(32.800)
63.937
31.137

0
0
(23.892)
83.091
59.199
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Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες :
1.

H Έκθεση Επισκόπησης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή είναι με αρνητική γνώμη για τους ακόλουθους λόγους: α) Η αποτίμηση της συμμετοχής στις Οικονομικές Καταστάσεις της μητρικής
εταιρείας στην αξία των 5.600 χιλ. €, έγινε με τη χρήση μεθόδου προσδιορισμού η οποία δεν προβλέπεται από το Δ.Λ.Π. 39. β) Ποσό 690.927 € το οποίο οφείλεται σε διαφορές φόρων και
προσαυξήσεις του φορολογικού ελέγχου που αφορούσε τις χρήσεις 2002 έως 2004 θα έπρεπε να επιβαρύνει τα αποτελέσματα και τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας και του Ομίλου της
30/6/2008. γ) Για ενδεχόμενες υποχρεώσεις που θα προκύψουν από μελλοντικό έλεγχο των ανέλεγκτων χρήσεων, η εταιρεία δεν έχει σχηματίσει προβλέψεις σε βάρος των αποτελεσμάτων
της τρέχουσας περιόδου και παρελθουσών χρήσεων. δ) Τα ίδια κεφάλαια τόσο σε επίπεδο μητρικής όσο και σε επίπεδο Ομίλου έχουν καταστεί αρνητικά με αποτέλεσμα να δημιουργούνται
σοβαρές αμφιβολίες ως προς την δυνατότητα της μητρικής εταιρείας να συνεχίσει την δραστηριότητά της.

2.

Οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της ΕΤΜΑ Α.Ε με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης. Η καταστατική έδρα της ΕΤΜΑ ΑΕ
βρίσκεται στην Ελλάδα και την 30/6/2008 κατείχε ποσοστό 50,60% στο μετοχικό κεφάλαιο του εκδότη.

3.

Η μητρική εταιρεία έχει ελεχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2004 και η θυγατρική RONALTEX S.A.S έχει ελεγχθεί μέχρι τις 31/3/2001. Περισσότερες πληροφορίες
περιλαμβάνονται στη σημείωση 4.16 των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων.

4.

Οι υφιστάμενες επίδικες διαφορές, οι οποίες αναλύονται στη σημείωση 4.20 των ενδιάμεσων 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 : 30 Ιουνίου 2008 : Ομίλου 12 άτομα, Εταιρείας 3 άτομα -

6.

Από τα τέλη μηνός Ιουλίου 2004 η εταιρία διέκοψε τη βιομηχανική της εκμετάλλευση. Από την 1η Σεπτεμβρίου 2006 το ΧΑ την έθεσε σε αναστολή.

7.

Στο τέλος της προηγουμένης χρήσεως η καθαρή θέση της μητρικής εταιρείας παρέμεινε σε αρνητικά επίπεδα και το Δ.Σ. της εταιρείας μας εξουσιοδοτήθηκε από την Γενική Συνέλευση της
30/6/08, αφού μελετήσει όλες τις πλευρές του θέματος να προβεί στις προβλεπόμενες από το νόμο ενέργειες, για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού.

8.

Οι σωρευμένες προβλέψεις την 30/6/2008 αναλύονται ως εξής: α) προβλέψεις για αποζημιώσεις προσωπικού: € 123.315 ο Όμιλος και € 77.315 η Εταιρεία β) για επισφαλείς απαιτήσεις €
2.027.000 ο Όμιλος και 1.950.000 η Εταιρεία και γ) για πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις € 76.770 ο Όμιλος και η Εταιρεία.

9.

Η επωνυμία και η χώρα της καταστατικής έδρας για κάθε μια από τις εταιρίες που 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.

10.

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
0,00
0,00
β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
0,00
0,00
γ) Απαιτήσεις
0,00
0,00
δ) Υποχρεώσεις
10.132.007,00
10.132.007,00
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης
40.300,00
10.300,00
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
0,00
0,00
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της δοίκησης
0,00
0,00
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
& Δ/νων Σύμβουλος

Χαρίλαος Λιάμπεης

22/8/2008
Ένας Σύμβουλος

Νικόλαος Μαραγκός

30 Ιουνίου 2007 : Ομίλου 16 άτομα , Εταιρείας 6 άτομα

Ο Δ/ντής Οικ/κών Υπηρεσιών

Παύλος Τσουκλίδης
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