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(δημοσιευόμενα βάσει του Κ.Ν. 2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΠΧΑ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Αρμόδια Περιφέρεια : Κεντρικής Μακεδονίας Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :

Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων : 22/3/2016 ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΜΙΧΑΗΛ Κ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής : Νίκος Ιωάννου, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 29301 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ.ΘΡΟΥΒΑΛΑΣ

Ελεγκτική εταιρία : Grant Thornton, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127 ΜΕΛΟΣ : ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ.ΜΑΥΡΙΔΟΓΛΟΥ

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών : Με σύμφωνη γνώμη ΜΕΛΟΣ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΓΙΑΛΑΜΙΔΗΣ

Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας : www.elzymi.gr ΜΕΛΟΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΣΠΑΝΟΣ

ΜΕΛΟΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ

ΜΕΛΟΣ : ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΟΘΟΥΛΑΚΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟY 1/1 - 31/12/2015 1/1 - 31/12/2014 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ (€) ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ (€) 1/1 - 31/12/2015 1/1 - 31/12/2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες

Μη κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού Κύκλος εργασιών 61.608.811,97 58.103.150,27

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 24.064.895,08 22.729.500,20 Μικτά κέρδη / (ζημιές) 15.382.346,27 24,97% 15.362.813,81

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.368.779,50 1.295.948,09 Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών  και επενδυτικών αποτελεσμάτων  8.206.821,92 8.330.380,29

Αποθέματα 3.890.064,80 3.858.521,01 Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων 8.369.198,32 13,58% 8.512.221,97

Απαιτήσεις από πελάτες 24.940.343,69 20.025.093,57 Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (α) 5.687.331,67 6.129.055,38

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 2.508.589,03 1.938.076,18 Λοιπά Συνολικά Έσοδα (β) (18.730,08) (46.721,06)

Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 6.024.855,29 4.793.038,60 Συγκεντρωτικά αποτελέσματα χρήσης (α) + (β) 5.668.601 ,59 6.082.334 ,32

Σύνολο Ενεργητικού 62.797.527,39 54.640.177,65 Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €) #REF! #REF!

Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή – (σε €) 0,0000 0,0000

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και                            

συν. αποσβέσεων 9.548.845,48 15,50% 9.630.895,76

Μετοχικό Κεφάλαιο 4.540.808,00 4.540.808,00

Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης 32.072.817,57 30.404.215,98

Σύνολο καθαρής θέσης  ( α) 36.613.625,57 34.945.023,98 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1/1 - 31/12/2015 1/1 - 31/12/2014

Προβλέψεις/ λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 3.806.385,43 3.390.109,34 ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ (€)

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 22.377.516,39 16.305.044,33

Σύνολο υποχρεώσεων (β) 26.183.901,82 19.695.153,67 Λειτουργικές  Δραστηριότητες
Σύνολο καθαρής θέσης και Υποχρεώσεων (α)+(β) 62.797.527,39 54.640.177,65 Αποτελέσματα προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) 8.369.198 ,32 8.512.221 ,97

Πλέον / Μείον Προσαρμογές για:

Αποσβέσεις 1.382.337 ,14 1.300.515 ,47

Προβλέψεις (100.746,35) 20.865 ,36

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (38.199,68) (38.709,75)

Αποτελέσματα ( έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζημιές) (2.113,90) 42.527 ,99

ποσά εκφρασμένα σε (€) 1/1 - 31/12/2015 1/1 - 31/12/2014 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 24.356 ,98 91.231 ,49

Τόκοι και συναφή έσοδα (33.733,38) (150.674,42)

Καθαρή θέση έναρξης χρήσεως (1/1/2015 & 1/1/2014 αντίστοιχα) 34.945.023,98 33.862.689,66 Έσοδα από μερίσματα (153.000,00) (122.398,75)

Συγκεντρωτικά αποτελέσματα χρήσης 5.668.601,59 6.082.334,32 (Μείωση) / αύξηση αποθεμάτων 30.645 ,96 (138.427,17)

40.613.625,57 39.945.023,98 (Μείωση) / αύξηση απαιτήσεων (4.749.530,61) 834.860 ,31

Διανεμηθέντα μερίσματα χρήσης -4.000.000,00 -5.000.000,00 (Μείωση) / αύξηση υποχρ/ων ( πλην δανειακών) 2.231.772 ,65 (167.106,48)

Καθαρή θέση λήξης χρήσεως (31/12/2015 & 31/12/2014 αντίστοιχα) 36.613.625,57 34.945.023,98 Μείον :

Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβεβλημένα (14.444,04) (91.231,49)

Καταβεβλημένοι φόροι (3.183.438,80) (2.356.907,34)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Σύνολο εισροών / εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 3.763.104 ,29 7.736.767 ,19

1. Στην κλειόμενη χρήση δεν σημειώθηκαν αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές ή διόρθωση λογιστικού  λάθους. Κατά την Επενδυτικές  Δραστηριότητες

    προηγούμενη ετήσια οικονομική χρήση η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση εμφανιζόταν στις Μακροπρόθεσμες Αγορά ενσώματων και άυλων  πάγιων στοιχείων (2.720.370,99) (2.795.587,65)

    υποχρεώσεις, συμψηφισμένη με την αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση, ενώ στη τρέχουσα  χρήση εμφανίζεται Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων  πάγιων στοιχείων 2.350 ,00 25.835 ,00

    διακριτά στις Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις. Τόκοι εισπραχθέντες 33.733 ,38 150.674 ,42

Έσοδα από μερίσματα 153.000 ,00 122.398 ,75

Σύνολο εισροών /εκροών από Επενδυτικές δραστηριότητες (β) (2.531.287,61) (2.496.679,48)

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

    της ολικής ενοποίησης. Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια - (1.893,51)

3.  Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2005 (σημείωση 9 των Οικονομικών Καταστάσεων). Μερίσματα πληρωθέντα - (5.000.000,00)

Σύνολο εισροών / εκροών από Χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) - (5.001.893,51)

5. Στις οικονομικές καταστάσεις κατά την 31/12/2015 περιλαμβάνονται οι κάτωθι προβλέψεις  για τις φορολογικά Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ) 1.231.816 ,68 238.194 ,20

    ανέλεγκτες χρήσεις (€ 50.000). Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 4.793.038 ,60 4.554.844 ,40

6. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας και της προηγούμενης χρήσης ήταν 417 και 389 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 6.024.855 ,28 4.793.038 ,60

    άτομα αντίστοιχα.

7.  Τα ποσά των αγορών \ πωλήσεων της εταιρείας από και προς τα συνδεδεμένα μέρη σωρευτικά από την έναρξη της

      διαχειριστικής χρήσης καθώς και τα υπόλοιπα των υποχρεώσεων \ απαιτήσεων της εταιρείας με τα συνδεμένα

      μέρη στη λήξη της τρέχουσας χρήσης εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα :

      α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 13.443.762,30 € Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

      β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 5.001.715,70 €

      γ) Απαιτήσεις 9.793.019,44 €

      δ) Υποχρεώσεις 4.260.855,23 €

      ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 148.528,72 €

8.  Η εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές. ΜΙΧΑΗΛ Κ.ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ

9. Στην κλειόμενη χρήση δεν έχει επέλθει διακοπή εκμετάλλευσης κλάδου της εταιρείας. ΑΔΤ: AH 663564

10. Στα πάγια της εταιρείας ουδέν εμπράγματο βάρος υφίσταται.  

11. Τα λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους αναλύονται ως εξής: 1/1-31/12/2015 1/1-31/12/2014

        Επανεκτίμηση υποχρεώσεων παροχών προσωπικού (23.094,83) (63.136,51) Ο Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

        Αναβαλλόμενος φόρος επί της επανεκτίμησης της υποχρέωσης
     παροχών προσωπικού 6.697 ,50 16.415 ,49

        Αναβαλλόμενος φόρος επί της επανεκτίμησης της υποχρέωσης παροχών

     προσωπικού λογω της μεταβολής στο φορολογικό συντελεστή (2.332,75) - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΓΙΑΛΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΣΠΑΝΟΣ 
       Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (18.730,08) (46.721,02) ΑΔΤ : Χ 754780 ΑΔΤ: AH 674614- ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΗΣ 6050

Θεσσαλονίκη 22 Μαρτίου 2016

2.  Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες καταστάσεις που καταρτίζει: 

    α)  η μη εισηγμένη εταιρία  VIVARTIA ΑΒΕΕ με έδρα την Ελλάδα, με ποσοστό συμμετοχής 49% στο μετοχικό κεφάλαιο 

   της εταιρίας και ενσωματώνονται με  τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης και β) η μη εισηγμένη ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ  

    με έδρα την Ελλάδα, με ποσοστό συμμετοχής 49% στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας και ενσωματώνονται με τη μέθοδο 

4. Δεν υπάρχουν σημαντικές επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές  δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν

    σημαντική επίπτωση στην Οικονομική κατάσταση της εταιρείας.

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας " ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΒΕΕ ". Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε
οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας www.elzymi.gr όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

http://www.elzymi.gr/
http://www.elzymi.gr/

