ΑΛΜΠΑΣΕΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ, ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 2491701000 (Πρώην ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε.: 37707/01/Β/97/127)
ΧΑΛΚΙ∆ΟΣ 22Α, 111 43 ΑΘΗΝΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 ∆εκεμβρίου 2012
(δημοσιευόμενα βάσει του κν.2190, άρθρο 135, για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες Oικονομικές Kαταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ∆ΠΧA)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις Oικονομικές Kαταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΑΛΜΠΑΣΕΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της Εταιρίας, πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες Oικονομικές Kαταστάσεις που προβλέπουν τα
∆ιεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς καθώς και στην έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. Ενδεικτικά μπορεί να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της Εταιρίας, όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία.
Αρμόδια Υπηρεσία - Νομαρχία :
∆ιεύθυνση διαδικτύου:
Σύνθεση ∆ιοικητικού Συμβουλίου :

Νομαρχία Αθηνών
www.albacem.gr
Πρόεδρος: Μιχάλης Σιγάλας
Αντιπρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύμβουλος: Φωκίων Τασούλας
Μέλη: Λευτέρης Γκαρής, Άγγελος Καλογεράκος, ∆ημήτριος
Πετροπουλάκης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

(Ποσά εκφρασμένα σε €)

31/12/2012
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως (1/1/2012 και
1/1/2011 αντίστοιχα)
Καθαρά κέρδη χρήσης
Συναλλαγματική διαφορά ενοποίησης
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως (31/12/2012 και 31/12/2011 αντίστοιχα)

Ημερομηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο
των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων :
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής :
Ελεγκτική εταιρία :
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών :

26 Μαρτίου 2013
Χρήστος Πελεντρίδης (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 17831)
Ernst & Young (Hellas) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.
Με σύμφωνη γνώμη

1.959.017
115.813
-1.581
2.073.249

31/12/2011
1.855.870
102.014
1.133
1.959.017

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
(Ποσά εκφρασμένα σε €)
1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011
Ταμιακές Ροές Λειτουργικών ∆ραστηριοτήτων
Κέρδη χρήσεως προ φόρων
Προσαρμογές του αποτελέσματος σε σχέση με τις εξής συναλλαγές:
Αποσβέσεις
Αποσβέσεις προκαταβολής μίσθωσης οικοπέδου
Έσοδα απο τόκους και συναλλαγματικές διαφορές
Έξοδα από τόκους και συναλλαγματικές διαφορές
Ζημίες από συναλλαγματικές διαφορές μη πραγματοποιηθήσες
Κέρδος εκμεταλλεύσεως πριν από τις μεταβολές του κεφαλαίου κινήσεως
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων από πελάτες και λοιπούς λογαριασμούς
(Μείωση) / αύξηση τρεχουσών υποχρεώσεων
Εισροές / (εκροές) διαθεσίμων από την κύρια εκμετάλλευση
Πληρωμές φόρων
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Ταμιακές Ροές Επενδυτικών ∆ραστηριοτήτων
Αγορές ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Χρηματοοικονομικά έσοδα
Σύνολο εισροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Σύνολο ταμιακών ροών μετά από τις επενδυτικές δραστηριότητες (α)+(β)
Ταμιακές Ροές Χρηματοοικονομικών ∆ραστηριοτήτων
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Σύνολο εκροών από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες (γ)
Αύξηση / (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης
Επίδραση συναλλαγματικών διαφορών
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
(Ποσά εκφρασμένα σε €)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Eνσώματες ακινητοποιήσεις
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Απαιτήσεις από πελάτες και προπληρωμές
Απαιτήσεις από φόρο εισοδήματος
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

31/12/2012
408.901
101.032
94.104
12.551
1.484.644
2.101.232

31/12/2011
491.736
107.856
914.569
31.009
448.986
1.994.156

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο (136.000 μετοχές των € 13,00)
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο Iδίων Kεφαλαίων (α)

1.768.000
305.249
2.073.249

1.768.000
191.017
1.959.017

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο Υποχρεώσεων (β)
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α + β)

27.983
27.983
2.101.232

35.139
35.139
1.994.156

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2012-31/12/2012
(Ποσά εκφρασμένα σε €)
1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης
Άλλα έξοδα εκμετάλλευσης
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων
Αποσβέσεις
Κέρδη προ φόρων και χρηματοδοτικών
αποτελεσμάτων
Έσοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας
Κέρδη προ φόρων
Μείον: Φόρος εισοδήματος
Κέρδη μετά από φόρους
Λοιπά στοιχεία συνολικού εισοδήματος:
Συναλλαγματικές διαφορές (έξοδο) / έσοδο από την αποτίμηση
υποκαταστήματος σε ξένο νόμισμα
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα χρήσης

463.403
-6.326
-254.370

464.696
-6.281
-247.291

202.707

211.124

-82.585

-94.845

120.122

116.279

14.075
134.197
-18.384
115.813

2.911
119.190
-17.176
102.014

-1.581

1.133

114.232

103.147

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες καταστάσεις που καταρτίζει η ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ με έδρα την Αθήνα
η οποία συμμετέχει 99,99% στο κεφάλαιο της Εταιρίας.
2. Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων στη λήξη της τρέχουσας
χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη έχουν ως εξής:
* Αγορές υπηρεσιών: 3.009 €
* Παροχή υπηρεσιών: 461.961 €
* Απαιτήσεις: 52.920 €
3. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης: 7 άτομα
4. Επί των παγίων στοιχείων δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.
5. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της Εταιρίας.
6. Ανέλεγκτες χρήσεις 2006-2010.
Για την χρήση 2011 η εταιρία ελέγχθηκε φορολογικά από τους Τακτικούς Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές σύμφωνα με το άρθρο 82 παραγρ.5 Ν.2238/1994. Για την χρήση 2012
ο έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2012. Αν μέχρι
την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές
καταστάσεις.
7. Ορισμένα κονδύλια της προηγούμενης χρήσης αναταξινομήθηκαν για λόγους παρουσίασης και δεν είχαν καμία επίδραση στα ίδια κεφάλαια, στον κύκλο εργασιών και στα
αποτελέσματα μετά από φόρους της προηγούμενης χρήσης της Εταιρίας (σημείωση 18 των οικονομικών καταστάσεων).

Αθήνα, 26 Μαρτίου 2013
Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συμβουλίου

ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΙΓΑΛΑΣ
Α.∆.Τ. ΑΚ 204973/2012

O Αντιπρόεδρος και ∆ιευθύνων Συμβουλος

ΦΩΚΙΩΝ ΤΑΣΟΥΛΑΣ
Α.∆.Τ. Τ 111566

Η Προϊσταμένη του Λογιστηρίου

ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ
Α.∆.Τ. Νο. ΑΖ 105492

134.197

119.190

82.585
6.854
-17.514
1.136
2.303
209.561
820.509
-7.156
1.022.914
1.022.914

94.845
13.582
-10.523
4.154
3.458
224.706
-425.613
6.531
-194.376
-2.879
-197.255

-1.764
17.514
15.750
1.038.664

-5.578
10.523
4.945
-192.310

-1.136
-1.136
1.037.528
448.986
-1.870
1.484.644

-4.154
-4.154
-196.464
646.183
-733
448.986

