ΕΛΛΑΤΕΞ – ΣΥΝΘΕΤΙΚΑΙ ΙΝΕΣ Α.Ε. ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 1270/01/Β/86/155(09) – Γ.Ε.ΜΗ 000264101000
Έδρα : Ασκληπιού 23, ΑΘΗΝΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΕΩΣ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
(δηµοσιευόµενα βάσει του κ.ν.4548/18,άρθρο 149 παρ. 8 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. υπό εκκαθάριση». 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 :
Εκκαθαριστής :
∆ιεύθυνση διαδικτύου:
Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των οικονοµικών καταστάσεων :
Νόµιµος Ελεγκτής :
Ελεγκτική εταιρεία :
Τύπος έκθεσης ελέγχου :
Μέθοδος συµπλήρωσης κατάστασης Ταµιακών Ροών :

094024600
ΕΒΕΑ – Γ.Ε.ΜΗ 264101000 Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Κεντρικού Τοµέα
Αθηνών, Σταδίου 60
Κωνσταντίνος Μούντριχας.
www.hellatex.gr
31/01/2020
Ζαφειρόπουλος Γ. Ηλίας (Α.Μ. ΣΟΕΛ 22811)
MAZARS Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Σύµβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε.
Σύµφωνη γνώµη
Άµεση µέθοδος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Ποσά εκφρασµένα σε €
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
27/11/2019

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
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 µητρικής (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)

31/12/2018

0
0
0
86.329
86.329

31.702
0
0
80.801
112.503

6.703.863
(17.750.511)
(11.046.648)
0
(11.046.648)
194.668
0
10.938.309
11.132.977
86.329

6.703.863
(17.529.717)
(10.825.854)
0
(10.825.854)
236.229
0
10.702.128
10.938.357
112.503

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
ποσά εκφρασµένα σε €
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1 – 27/11/2019
1/1 – 31/12/2018
Συνεχιζόµενες δραστηριότητες
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

0
0
(29.728)
(220.794)
(220.794)
(220.794)

0
0
(64.722)
(63.709)
(63.709)
(63.709)

0
(220.794)
(220.794)

0
(63.709)
(63.709)

(0,0217)

(0,0063)

(29.728)

(64.722)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ποσά εκφρασµένα σε €
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1.01.2019 και 1.01.2018 αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους
Ζηµία αποτίµησης µεταφερόµενη απ’ ευθείας στα ίδια κεφάλαια
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (27.11.2019 και 31.12.2018 αντίστοιχα)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
27/11/2019
31/12/2018
(10.825.854)
(10.762.145)
(220.794)
(63.709)
0
0
(11.046.648)
(10.825.854)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Ποσά εκφρασµένα σε €
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1 – 27/11/2019
1/1 – 31/12/2018
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 συµµετοχών
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

62.084
(57.843)
(33)
0
4.208

3.954
(13.657)
(538)
0
(10.241)

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
4.208
5.620
9.828

0
0
0
0
(10.241)
15.861
5.620

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Η εταιρεία είναι θυγατρική της υπό εκκαθάριση ΕΤΜΑ Α.Ε. Η καταστατική έδρα της ΕΤΜΑ ΑΕ βρίσκεται στην Ελλάδα και την 27/11/2019 κατείχε ποσοστό 50,60% στο
µετοχικό κεφάλαιο του εκδότη.
Η εταιρεία έχει ελεχθεί από τις φορολογικές αρχές µέχρι και τη χρήση 2009. Περισσότερες πληροφορίες περιλαµβάνονται στη σηµείωση 4.13 των οικονοµικών καταστάσεων.
Οι υφιστάµενες επίδικες διαφορές αναλύονται στη σηµείωση 4.16 των οικονοµικών καταστάσεων.
Αριθµός απασχολουµένου προσωπικού : 27 Νοεµβρίου 2019 : 0 άτοµα - 31 ∆εκεµβρίου 2018 : 1 άτοµο.
Οι σωρευµένες προβλέψεις την 27/11/2019 αναλύονται ως εξής: α) για επισφαλείς απαιτήσεις € 2.144.237 και β) για πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις € 194.668.
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
0
0
0
10.709.463
0
0
0

α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
γ) Απαιτήσεις
δ) Υποχρεώσεις
ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της δοίκησης
31/01/2020
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ
Κωνσταντίνος Μούντριχας
Α.∆.Τ. ΑΑ014500

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Παύλος Τσουκλίδης
Α.∆.Τ. ΑΟ 014036

