
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

1/1/2015 -

31/12/2015

1/1/2014 -

31/12/2014

Λειτουργικές Δραστηριότητες

Αρμόδια Αρχή: Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) Ζημίες προ φόρων (40.652) (68.722)
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων Πλέον / μείον προσαρμογές για:

οικονομικών καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία): 15 Ιουνίου 2016 Αποσβέσεις 39.756 39.557

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής: Ηλίας Ζαφειρόπουλος (Α.Μ. ΣΟΕΛ 22811) Διαγραφές απαιτήσεων - 31.764

Ελεγκτική εταιρεία: Mazars Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ Χρεωστικοί τόκοι 30.769 36.735

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

Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας: www.papadimitrakopouloi.eu σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: Χρήστος Φάνης,            Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος Μείωση απαιτήσεων 6.511 6.194

Κωνσταντίνος Φάνης,   Διευθύνων Σύμβουλος Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 509 (19.570)

Χρήστος Γκιόκας,          Μέλος ΔΣ Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι καταβεβλημένοι (30.769) (36.735)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 6.124 (10.777)

Επενδυτικές Δραστηριότητες

Αγορά ενσώματων παγίων στοιχείων (12.196) -

31/12/2015 31/12/2014 Σύνολο εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (12.196) -

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 1.046.933 1.074.293 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 100.000 100.000

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 400 600 Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (1.101) (3.850)

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.834 1.834 Εξοφλήσεις δανείων (41.287) (37.863)

Απαιτήσεις από πελάτες 13.468 18.917 Σύνολο εισροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 57.612 58.287

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 14.633 21.871 Καθαρή αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ) 51.540 47.510

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.077.268 1.117.515 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα και τραπεζικές υπεραναλήψεις έναρξης χρήσης (297.969) (345.479)

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα και τραπεζικές υπεραναλήψεις λήξης χρήσης (246.429) (297.969)

Μετοχικό κεφάλαιο 817.040 716.250

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων (412.386) (334.501)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α) 404.654 381.749

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 49.089 94.108

Προβλέψεις και λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 283.158 247.815

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 301.519 355.504

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 38.849 38.339

Σύνολο υποχρεώσεων (β) 672.615 735.766

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β) 1.077.268 1.117.515

1/1/2015 -

31/12/2015

1/1/2014 -

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

Κύκλος εργασιών - 6.774

Μεικτά κέρδη - 6.720 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (1/1/2015 και 1/1/2014 αντίστοιχα) 381.749 344.130

Ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών και Συγκεντρωτικά συνολικά έξοδα μετά φόρων (76.314) (58.531)

επενδυτικών αποτελεσμάτων (9.656) (31.466) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 100.000 100.000

Ζημιές προ φόρων (40.652) (68.722) Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, καθαρά από φόρους (782) (3.850)

Μείον φόροι (35.661) 10.191 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31/12/2015 και 31/12/2014 αντίστοιχα) 404.654 381.749

Ζημίες μετά από φόρους (Α) (76.314) (58.531)

Λοιπά συνολικά έσοδα (μετά από φόρους) (Β) - -

Συγκεντρωτικά συνολικά έξοδα μετά φόρων (Α)+(Β) (76.314) (58.531)

1. Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Μητρικής της Εταιρείας "ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΑΝΗΣ Α.Ε. - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΡΗΤΙΝΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ", η οποία εδρεύει στην Ελλάδα και κατέχει το 100% του μετοχικού 

κεφαλαίου της Εταιρείας. Η ενσωμάτωση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της μητρικής εταιρείας γίνεται με την μέθοδο της πλήρους (ολικής) ενοποιήσεως.
2. Έχουν τηρηθεί οι βασικές Λογιστικές Αρχές του Ισολογισμού της 31.12.2014

3. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας παρατίθενται στη σημ. 20 επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2015 της Εταιρείας. Η Εταιρεία δεν έχει ελεχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2012, 2011 και 2010. Για τις χρήσεις 2013 και 2014 η Εταιρεία ελέγχθηκε φορολογικά βάσει 

 του Ν.2238/1994 και έλαβε πιστοποιητικά φορολογικής  συμμόρφωσης από την εταιρεία "Βaker Tilly Hellas Α.Ε." για τη χρήση 2013 και από την εταιρεία "Mazars Α.Ε." για τη χρήση 2014 χωρίς προσαρμογές όσον αφορά το έξοδο φόρου και την αντίστοιχη πρόβλεψη φόρου. Για τη χρήση του 2015

ο φορολογικός έλεγχος της Εταιρείας ήδη διενεργείται από τη "Mazars Α.Ε." (βλ. σημ. 20 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2015).

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

5. 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.

6. Οι προβλέψεις που έχουν διενεργηθεί για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ανέρχονται σε € 9.383  (βλ. σημ. 14 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2015).
7. Η Εταιρεία δεν απασχολούσε προσωπικό για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015 και την 31 Δεκεμβρίου 2014.
8. 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:                €   60.000

β) Έξοδα:                 €    3.753

γ) Υποχρεώσεις:      €    1.428
9. Η μεταβολή του φορολογικού συντελεστή από 26% σε 29% επιβάρυνε την αναβαλλόμενη φορολογία του Φόρου εισοδήματος στην Κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσης 2015 κατά ποσό €27.511 (βλ. σημ. 20 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2015). 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΡΗΤΙΝΗΣ ΑΔΕΛΦΟΙ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΙ

AΡ.M.A.E. 56/03/Β/86/20(09)

38ο Χλμ. ΝΕΟΑΚ, 191 00 ΜΕΓΑΡΑ

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 ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΡΗΤΙΝΗΣ ΑΔΕΛΦΟΙ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΙ. 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 ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΜΕΓΑΡΑ, 15/06/2016

ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΜΑΥΡΑΚΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

Αρ. Αδείας Γραφείου 1494

         Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

PRICEWATERHOUSECOOPERS ACCOUNTING A.E.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝ. ΦΑΝΗΣ           ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ. ΦΑΝΗΣ

ΑΔΤ: AB 602777       ΑΔΤ: Τ 093382

Α.Δ.Τ.  ΑΖ 528258

Αρ. Αδείας ΟΕΕ Α’ Τάξης: 81906


