
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

1/1/2015 - 31/12/2015 22/7/2014 - 31/12/2014

Λειτουργικές Δραστηριότητες

Αρμόδια Αρχή: Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) Ζημίες προ φόρων (1.037.302) (145.658)

Ημερομηνία έγκρισης από τους Διαχειριστές των ετήσιων Πλέον / μείον προσαρμογές για:

οικονομικών καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία): 19 Φεβρουαρίου 2016 Αποσβέσεις 520.603 -

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής: Ηλίας Ζαφειρόπουλος (Α.Μ. ΣΟΕΛ 22811) Κέρδη από την πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων (300) -

Ελεγκτική εταιρεία: Mazars Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ Πιστωτικοί τόκοι (101) (57)

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύμφωνη γνώμη Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που

Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας: www.akfa-chem.com σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Διαχειριστές Κωνσταντίνος Α. Φάνης,     Διαχειριστής Αύξηση αποθεμάτων (2.071.233) -

Νικόλαος Ι. Αγιασοφίτης Διαχειριστής Αύξηση απαιτήσεων (642.541) (70.800)

Αύξηση υποχρεώσεων 2.650.258 70.875

Μείον:

Καταβληθής φόρος εισοδήματος (332) -

Σύνολο εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (580.948) (145.640)

Επενδυτικές Δραστηριότητες

31/12/2015 31/12/2014 Αγορά ενσώματων παγίων στοιχείων και επενδύσεων σε ακίνητα (559.353) (6.472.386)

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων παγίων στοιχείων 4.000 -

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Τόκοι εισπραχθέντες 95 57

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 6.172.149 6.215.186 Σύνολο εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (555.258) (6.472.329)

Επενδύσεις σε ακίνητα 335.287 257.200 Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες   

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 305.721 43.190 Αύξηση εταιρικού κεφαλαίου 1.000.000 7.000.000

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 16.731 16.700 Έξοδα αύξησης εταιρικού κεφαλαίου (10.410) (20.760)

Αποθέματα 2.071.232 - Σύνολο εισροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 989.590 6.979.240

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 215.362 - Καθαρή (μείωση) / αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ) (146.616) 361.271

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 695.893 415.371 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης / περιόδου 361.271 -

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 9.812.375 6.947.647 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης / περιόδου 214.655 361.271

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Εταιρικό κεφάλαιο 8.000.000 7.000.000

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων (909.840) (124.228)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α) 7.090.160 6.875.772

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.671 -

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 2.720.544 71.875

Σύνολο υποχρεώσεων (β) 2.722.215 71.875

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β) 9.812.375 6.947.647

1/1/2015 - 

31/12/2015

22/7/2014 - 

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

Κύκλος εργασιών 1.651.402 -

Μικτές ζημιές (657.317) - Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης / περιόδου 6.875.772 -

Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών και Συγκεντρωτικά συνολικά έξοδα μετά από φόρους (778.842) (108.866)

επενδυτικών αποτελεσμάτων (1.028.943) (145.520) Αύξηση εταιρικού κεφαλαίου 1.000.000 7.000.000

Ζημιές προ φόρων (1.037.302) (145.658) Έξοδα αύξησης εταιρικού κεφαλαίου, καθαρά από φόρους (6.770) (15.362)

Φόρος εισοδήματος 258.528 36.792 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης / περιόδου 7.090.160 6.875.772

Ζημιές μετά από φόρους (Α) (778.774) (108.866)

Λοιπά συνολικά έξοδα (μετά φόρων) (B) (68) -

Συγκεντρωτικά συνολικά έξοδα μετά φόρων (A) + (B) (778.842) (108.866)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1.   Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας περιλαμβάνονται στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Μητρικής της Εταιρείας "ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΑΝΗΣ Α.Ε. - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΡΗΤΙΝΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ", η οποία εδρεύει στην Ελλάδα και κατέχει το 50% του εταιρικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

      Η ενσωμάτωση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της μητρικής εταιρείας γίνεται με την μέθοδο της πλήρους (ολικής) ενοποιήσεως

2.   Έχουν τηρηθεί οι βασικές Λογιστικές Αρχές της 31.12.2014.

3.   Η Εταιρεία δεν έχει ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις. Για την χρήση 2014 η Εταιρεία ελέγχθηκε φορολογικά και έλαβε πιστοποιητικό φορολογικής  συμμόρφωσης από την Mazars Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ χωρίς προσαρμογές όσον αφορά το έξοδο φόρου, όπως αυτό απεικονίζεται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του 2014.

      Για τη χρήση του 2015 ο φορολογικός έλεγχος της Εταιρείας ήδη διενεργείται από τη Mazars Ορκωτοί Ελεγκτές AE (βλ. σημ. 20 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2015).

3.   Στα πάγια στοιχεία της Εταιρείας δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη. 

4.   Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, καθώς και εκκρεμείς αποφάσεις των δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας.

5.   Το απασχολούμενο προσωπικό της Εταιρείας την 31.12.2015 ανέρχεται σε 17 άτομα και την 31.12.2014 ανερχόταν σε 9 άτομα.

6.   Οι πάσης φύσεως συναλλαγές (έσοδα και έξοδα) σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης, καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 24, έχουν ως εξής:

      Ποσά σε Ευρώ

      α) Έσοδα:                                                                                   150.961

      β) Έξοδα:                                                                                 3.333.467

      γ) Απαιτήσεις:                                                                                5.367

      δ) Υποχρεώσεις:                                                                     2.560.757

      ε) Αμοιβές διευθυντικών στελεχών:                                             48.000

7.   Το ποσό του κονδυλίου που επηρέασε τη γραμμή «Λοιπά συνολικά έξοδα χρήσης (μετά φόρων)» της Εταιρείας αφορά αναλογιστικές ζημιές από υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία ύψους €68 

8.   Η μεταβολή του φορολογικού συντελεστή από 26% σε 29% είχε θετική επίδραση στην αναβαλλόμενη φορολογία του φόρου εισοδήματος στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων της χρήσης 2015 κατά ποσό €4.360 και θετική επίδραση ύψους €623 στα Ίδια Κεφάλαια (βλ. σημ. 20 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2015). 

9.   Η Εταιρεία με απόφαση της γενικής συνέλευσης των εταίρων στις 2 Νοεμβρίου 2015 αποφάσισε ότι λόγω της καλής πορείας της Εταιρείας και για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της, κρίνεται απαραίτητο να αλλάξει η νομική μορφή της και να μετατραπεί σε ανώνυμη εταιρεία. Η ανωτέρω μετατροπή θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις

      του νόμου 2166/1993 και ως ημερομηνία μετατροπής ορίζεται η 31 Δεκεμβρίου 2015.

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΑΓΙΑΣΟΦΙΤΗΣ

ΑΔΤ: ΑΒ 580947

AKFA ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Ι.Κ.Ε. 

AΡ. ΓΕΜΗ: 131281507000

Θέση Όρμος Βαθύ Αυλίδας, 34100, Δήμος Αυλίδος, Εύβοια

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ απο 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 μέχρι 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

(Δημοσιευόμενα βάσει του ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας AKFA ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Ι.Κ.Ε. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη 

συναλλαγή με την εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

ΑΔΤ: Τ 093382 Α.Δ.Τ.  ΑΖ 044503

Αρ. Αδείας ΟΕΕ Α' Τάξης:  0030022

ΧΑΛΚΙΔΑ, 15/02/2016

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΦΑΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΑΡΟΥΓΚΑΣ

http://www.akfa-chem.com/

