
31/12/2016 31/12/2015

692.714 2.354.108
Ζημίες χρήσης -23.523 -169.005
Μείωση μετοχικού κεφαλαίου - -1.500.080

6.593 7.691 

675.784 692.714

1/1-31/12/2016 1/1-31/12/2015

Ταμειακές Ροές Λειτουργικών Δραστηριοτήτων
Ζημίες χρήσεως προ φόρων -23.523 -152.454
Προσαρμογές του αποτελέσματος σε σχέση με τις εξής συναλλαγές:

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2016 31/12/2015 Αποσβέσεις ενσώματων ακινητοποίησεων - 29.638

Eνσώματες ακινητοποιήσεις - 19.086 Ζημία από πώληση ενσώματων ακινητοποιήσεων - 126.869

Απαιτήσεις και προπληρωμές 458.642 439.922 Έσοδα απο τόκους και συναλλαγματικές διαφορές -344 -3.520

Απαιτήσεις από φόρο εισοδήματος 30.570 12.272 Έξοδα από τόκους και συναλλαγματικές διαφορές 876 355

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 196.632 1.381.359 Μη πραγματοποιηθείσες ζημίες / (κέρδη) από συναλλαγματικές διαφορές 2.108 3.323

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 685.844 1.852.639 Κέρδος εκμεταλλεύσεως πριν από τις μεταβολές του κεφαλαίου κινήσεως -20.883 4.211

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων από πελάτες και λοιπούς λογαριασμούς 180 -161.080

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Αύξηση / (μείωση) τρεχουσών υποχρεώσεων 210 -19.640

Μετοχικό Κεφάλαιο (136.000 μετοχές των € 1,97) 267.920 267.920 Εκροές διαθεσίμων από την κύρια εκμετάλλευση -20.493 -176.509

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 407.864 424.794 Πληρωμές φόρων -18.298 -15.414

Σύνολο Iδίων Kεφαλαίων  (α) 675.784 692.714 Σύνολο εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) -38.791 -191.923

Ταμειακές Ροές Επενδυτικών Δραστηριοτήτων

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 10.060 1.159.925 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων - 99.536

Σύνολο Υποχρεώσεων (β) 10.060 1.159.925 Εισπράξεις από διακοπή προπληρωμένης μίσθωσης - 93.087

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  (α + β) 685.844 1.852.639 Πληρωμές από μείωση μετοχικού κεφαλαίου -1.150.075 -350.005

Χρηματοοικονομικά έσοδα 344 3.520

Σύνολο εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -1.149.731 -153.862

Σύνολο ταμειακών ροών μετά από τις επενδυτικές δραστηριότητες (α)+(β) -1.188.522 -345.785

Ταμειακές Ροές Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων
Χρηματοοικονομικά έξοδα -876 -355
Σύνολο εκροών από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες (γ) -876 -355

Μείωση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ) -1.189.398 -346.140

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 1.381.359 1.723.928

Επίδραση συναλλαγματικών διαφορών 4.671 3.571

1/1-31/12/2016 1/1-31/12/2015 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 196.632 1.381.359

Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης - 231.000

Άλλα έξοδα εκμετάλλευσης - -126.869

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας -20.883 -226.789

Ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών

αποτελεσμάτων και αποσβέσεων

Αποσβέσεις - -29.638

Ζημίες προ φόρων και χρηματοδοτικών 

αποτελεσμάτων

(Έξοδα) / έσοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας -2.640 -158

Ζημίες προ φόρων -23.523 -152.454

Μείον: Φόρος εισοδήματος - -16.551

Ζημίες μετά από φόρους -23.523 -169.005

Λοιπά στοιχεία συνολικού εισοδήματος:

6.593 7.691

Συγκεντρωτικές συνολικές ζημίες χρήσης -16.930 -161.314

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1.

2.

* Αγορές υπηρεσιών: 2.447 € 

* Πωλήσεις παγίων: 18.900 € 

* Απαιτήσεις: 416.409 € 

3. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης:  0 άτομα

4. Επί των παγίων στοιχείων δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.

5. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν  σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της Εταιρίας.

6. Ο φορολογικός έλεγχος, από τις φορολογικές αρχές, έχει ολοκληρωθεί για τις χρήσεις εώς και το 2011.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. O Αντιπρόεδρος Διευθυντής Οικ/κού Θυγατρικών Η Προϊσταμένη του Λογιστηρίου

& Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ. Εταιρειών & Διαχείρισης ΤΕ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΚΙΩΝ ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΚΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ

Α.Δ.Τ. ΑΙ 122868 Α.Δ.Τ. ΑΜ 599194 Α.Δ.Τ. ΑΚ 831785 Α.Δ.Τ. ΑΖ 105492

ΑΡ. Μ. ΑΔΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΗΣ: 0104801

Με σύμφωνη γνώμη

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως (31/12/2016 και 

31/12/2015 αντίστοιχα)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

(Ποσά εκφρασμένα σε  €)

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής :

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο 

των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων : 20 Μαρτίου 2017

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

(Ποσά εκφρασμένα σε €)

Συναλλαγματικές διαφορές από την αποτίμηση υποκαταστήματος 

σε ξένο νόμισμα

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως (1/1/2016 και 

1/1/2015 αντίστοιχα)

Νομαρχία Αθηνών

ΧΑΛΚΙΔΟΣ 22Α, 111 43 ΑΘΗΝΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου 2016 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2016

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 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

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 Διεθνή

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.

www.albacem.gr

ΑΛΜΠΑΣΕΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ, ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Πρόεδρος: Χρήστος Παναγόπουλος

Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος: Φωκίων Τασούλας

Μέλη: Λουκάς Πετκίδης, Άγγελος Καλογεράκος, Κωνσταντίνος 

Δερδεμέζης 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 2491701000 (Πρώην ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε.: 37707/01/Β/97/127)

Αρμόδια  Υπηρεσία - Νομαρχία :

Διεύθυνση διαδικτύου:

(δημοσιευόμενα βάσει του κν.2190, άρθρο 135, για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες Oικονομικές Kαταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΠΧA)

-20.883

Ψάλτης Μάριος (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 38081)

(Ποσά εκφρασμένα σε  €)

Ελεγκτική εταιρία :

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών :

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2016-31/12/2016

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
(Ποσά εκφρασμένα σε  €)

ΠραϊςγουωτερχαουςΚούπερς Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία

-20.883 -122.658

-152.296

Αθήνα,  20 Μαρτίου 2017

Συναλλαγματικές διαφορές από την αποτίμηση υποκαταστήματος σε 

ξένο νόμισμα

Για τις χρήσεις 2011-2013 η Εταιρία ελέγχθηκε φορολογικά από τους Τακτικούς Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές αυτής σύμφωνα με το άρθρο 82 παραγρ.5 Ν.2238/1994. Ο φορολογικός έλεγχος της

χρήσης 2014 και 2015 διενεργήθηκε από τους Νόμιμους Ελεγκτές βάσει των διατάξεων του Ν. 4174/2013 άρθρο 65Α παρ. 1. Ο φορολογικός έλεγχος της χρήσης 2016 διενεργείται από τους νόμιμους

ελεγκτές βάσει των διατάξεων του άρθρου 65Α του Ν. 4174/2013. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των

οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2016. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση

στις οικονομικές καταστάσεις.  

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.

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:

http://www.albacem.gr/

