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Λεηηνπξγηθέο Γξαζηεξηόηεηεο

Αξκόδηα Αξρή: Γεληθό Δκπνξηθό Μεηξών (Γ.Δ.ΜΖ.) Εεκηέο πξν θόξσλ (145.658)

Ζκεξνκελία έγθξηζεο από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ησλ εηήζησλ Πιέολ / κείολ προζαρκογές γηα:

νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ (από ηηο νπνίεο αληιήζεθαλ ηα ζπλνπηηθά ζηνηρεία): 31 Μαξηίνπ 2015 Απνζβέζεηο -

Οξθσηόο ειεγθηήο ινγηζηήο: Ζιίαο Εαθεηξόπνπινο (Α.Μ. ΟΔΛ 22811) Απνκεηώζεηο ελζώκαησλ παγίσλ -

Διεγθηηθή εηαηξεία: Mazars Οξθσηνί Διεγθηέο ΑΔ Γηαγξαθέο απαηηήζεσλ -

Σύπνο έθζεζεο ειέγρνπ ειεγθηώλ: Με ζύκθσλε γλώκε Γηαγξαθέο απνζεκάησλ -

Γηεύζπλζε δηαδηθηύνπ Δηαηξείαο: www.akfa-chem.com Πηζησηηθνί ηόθνη (57)

Γηαρεηξηζηέο Κσλζηαληίλνο Φάλεο,     Γηαρεηξηζηήο Πιέολ/κείολ προζαρκογές γηα κεηαβοιές ιογαρηαζκώλ θεθαιαίοσ θίλεζες ή ποσ

Νηθόιανο Αγηαζνθίηεο Γηαρεηξηζηήο ζτεηίδοληαη κε ηης ιεηηοσργηθές δραζηερηόηεηες:

Μείσζε απνζεκάησλ -

(Αύμεζε) / Μείσζε απαηηήζεσλ (70.800)

Μείσζε / (αύμεζε) ππνρξεώζεσλ (πιελ δαλεηαθώλ) 70.875

Μείολ:

Υξεσζηηθνί ηόθνη -

31/12/2014 ύλοιο εθροώλ από ιεηηοσργηθές δραζηερηόηεηες (α) (145.640)

Δπελδπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ Πιεξσκέο γηα ηελ απόθηεζε ελζώκαησλ θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ (6.215.186)

Ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία 6.215.186 Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα (257.200)

Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα 257.200 Σόθνη πνπ εηζπξάρζεθαλ 57

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 43.190 ύνολο εκποών από επενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ (β) (6.472.329)

Λνηπά κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 16.700 Υξεκαηνδνηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο  

Απαηηήζεηο από πειάηεο 54.100 Αύμεζε Δηαηξηθνύ θεθαιαίνπ 7.000.000

Λνηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 361.271 Έμνδα αύμεζεο εηαηξηθνύ θεθαιαίνπ (20.760)

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 6.947.647 ύνολο ειζποών από σπημαηοδοηικέρ δπαζηηπιόηηηερ (γ) 6.979.240

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ Καζαξή κείσζε ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα & ηζνδύλακα ρξήζεο (α)+(β)+(γ) 361.271

Δηαηξηθό Κεθάιαην 7.000.000 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα θαη ηξαπεδηθέο ππεξαλαιήςεηο έλαξμεο ρξήζεο -

Λνηπά ζηνηρεία ηδίσλ θεθαιαίσλ (124.228) Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα θαη ηξαπεδηθέο ππεξαλαιήςεηο ιήμεο ρξήζεο 361.271

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ (α) 6.875.772

Μαθξνπξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο -

Πξνβιέςεηο/Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο -

Βξαρππξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο -

Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 71.875

ύλνιν ππνρξεώζεσλ (β) 71.875

ΤΝΟΛΟ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (α) + (β) 6.947.647

22/07-31/12/2014 31/12/2014

Κύθινο εξγαζηώλ -

Μηθηά θέξδε - ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ έλαξμεο ρξήζεο (22/7/2014) -

Εεκηέο πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη Εεκηέο ρξήζεσο κεηά από θόξνπο (108.866)

επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ (145.520) Αύμεζε εηαηξηθνύ θεθαιαίνπ 6.984.638

Εεκηέο πξν θόξσλ (145.658) ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ ιήμεο ρξήζεο (31/12/2014) 6.875.772

Μείνλ θόξνη 36.792

Εεκηέο κεηά από θόξνπο (Α) (108.866)

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα (θαζαξά, κεηά από θόξνπο) (Β) -

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έμνδα κεηά από θόξνπο (Α)+(Β) (108.866)

1.   Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο πεξηιακβάλνληαη ζηηο Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Μεηξηθήο ηεο Δηαηξείαο "ΑΝΑΣΑΗΟ ΦΑΝΖ Α.Δ. - ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΡΖΣΗΝΩΝ ΜΔΓΑΡΩΝ", ε νπνία εδξεύεη ζηελ Διιάδα θαη θαηέρεη ην 50% ηνπ εηαηξηθνύ

      θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο. Ζ ελζσκάησζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξίαο ζηηο Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο γίλεηαη κε ηελ κέζνδν ηεο πιήξνπο (νιηθήο) ελνπνηήζεσο

2.   Ζ εηαηξεία δελ έρεη αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο. Γηα ηε ρξήζε ηνπ 2014 ν θνξνινγηθόο έιεγρνο ηεο Δηαηξείαο ήδε δηελεξγείηαη από ηε Mazars Οξθσηνί Διεγθηέο AE (βι. ζεκ. 14 ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο 31.12.2014).

3.   ηα πάγηα ζηνηρεία ηεο Δηαηξείαο δελ ππάξρνπλ εκπξάγκαηα βάξε. 

4.   Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππό δηαηηεζία δηαθνξέο, θαζώο θαη εθθξεκείο απνθάζεηο ησλ δηθαζηηθώλ ή δηαηηεηηθώλ νξγάλσλ πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξείαο.

5.   Σν απαζρνινύκελν πξνζσπηθό ηεο Δηαηξείαο ηελ 31.12.2014 αλέξρεηαη ζε 9 άηνκα

6. Οη πάζεο θύζεσο ζπλαιιαγέο (έζνδα θαη έμνδα) ζσξεπηηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο, θαζώο θαη ηα ππόινηπα ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεώζεσλ ηεο Δηαηξείαο ζηε ιήμε ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο, πνπ έρνπλ πξνθύςεη από ζπλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε,

    όπσο απηά νξίδνληαη ζην ΓΛΠ 24, έρνπλ σο εμήο:  

    Πνζά ζε Δπξώ

    α) Έζνδα:                     -

    β) Έμνδα:                     15.885

    γ) Τπνρξεώζεηο:          15.738

AKFA ΔΜΠΟΡΗΑ ΥΖΜΗΚΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ Η.Κ.Δ. 

AΡ. ΓΔΜΗ: 131281507000

Θέζε Όρκος Βαζύ Ασιίδας, 34100, Γήκος Ασιίδος, Δύβοηα

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΥΡΗΗ απο 22ε ΙΟΤΛΙΟΤ 2014 κέτρη 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2014

(Γεκοζηεσόκελα βάζεη ηοσ λ. 2190, άρζρο 135 γηα επητεηρήζεης ποσ ζσληάζζοσλ εηήζηες οηθολοκηθές θαηαζηάζεης, ελοποηεκέλες θαη κε, θαηά ηα ΓΛΠ)

Σα παπακάηω ζηοισεία και πληποθοπίερ, πος πποκύπηοςν από ηιρ οικονομικέρ καηαζηάζειρ, ζηοσεύοςν ζε μία γενική ενημέπωζη για ηην οικονομική καηάζηαζη και ηα αποηελέζμαηα ηηρ εηαιπείαρ AKFA ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ Ι.Κ.Ε. ςνιζηούμε επομένωρ ζηον αναγνώζηη, ππιν πποβεί ζε 

οποιαδήποηε είδοςρ επενδςηική επιλογή ή άλλη ζςναλλαγή με ηην εηαιπεία, να αναηπέξει ζηη διεύθςνζη διαδικηύος ηηρ εηαιπείαρ, όπος αναπηώνηαι οι οικονομικέρ καηαζηάζειρ καθώρ και η έκθεζη ελέγσος ηος οπκωηού ελεγκηή λογιζηή.

 ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΟΤ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ (Πνζά εθθξαζκέλα ζε Δπξώ)

 ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΔΗΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Πνζά εθθξαζκέλα ζε Δπξώ)

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΖ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ (Πνζά εθθξαζκέλα ζε Δπξώ)

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ (Πνζά εθθξαζκέλα ζε Δπξώ)

ΜΔΓΑΡΑ, 31/03/2015

ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΖΓΗΑΥΔΗΡΗΣΖ

ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΑΝ. ΦΑΝΖ

ΓΗΑ ΣΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟ

ΝΗΚΟΛΑΟ ΑΓΗΑΟΦΗΣΖ

ΑΓΣ: Σ 093382 ΑΓΣ: ΑΒ 580947

ΜΔΛΔΣΖ ΜΑΡΟΤΓΚΑ

Α.Γ.Σ.  ΑΕ 044503

Αξ. Αδείαο ΟΔΔ Α' Σάμεο:  0030022

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

