
 

Αρμόδια  Υπηρεσία - Νομαρχία :
Διεύθυνση διαδικτύου:
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :

31/12/2013 31/12/2012

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (1/1/2013 και 1/1/2012 αντίστοιχα) 66.558.776 53.715.108
-1.155.570 -

Συγκεντρωτικές συνολικές ζημίες χρήσης -8.061.773 -17.156.330
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 29.999.998 29.999.998

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31/12/2013 και 31/12/2012 αντίστοιχα) 87.341.431 66.558.776
Συμβούλιο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων :
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής :
Ελεγκτική εταιρία : Ernst & Young (Hellas) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών : Με σύμφωνη γνώμη

1/1-31/12/2013 1/1-31/12/2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2013 31/12/2012 Ταμιακές Ροές Λειτουργικών Δραστηριοτήτων
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 65.891.253 70.365.374 Ζημίες προ φόρων -8.132.013 -21.730.309
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 11.406.255 9.701.786 Προσαρμογές του αποτελέσματος σε σχέση με τις εξής συναλλαγές:
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 21.423.132 24.712.446 Αποσβέσεις ενσωμάτων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων 4.686.503 5.058.997
Αποθέματα 5.172.333 6.008.820 Ζημία από απομείωση υπεραξίας - 2.786.270
Απαιτήσεις από πελάτες 18.649.573 18.615.002 Ζημία από απομείωση δικαιωμάτων εκμετάλλευσης λατομείων - 3.142.623
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 55.869 17.872 Προβλέψεις -797.951 -926.319
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 3.984.018 3.311.402 Έξοδα από τόκους 1.391.086 3.032.918
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 126.582.433 132.732.702 Έσοδα συμμετοχών - -8.881

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα -118.414 -155.525
Ζημία από απομείωση συμμετοχών - 1.448.880
Αποτελέσματα (έσοδα / έξοδα, κέρδη / ζημίες) λειτουργικών δραστηριοτήτων -63.916 18.415
Ζημίες εκμεταλλεύσεως πριν από τις μεταβολές του κεφαλαίου κινήσεως -3.034.705 -7.332.931
Μείωση αποθεμάτων 1.078.213 714.343

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μείωση απαιτήσεων από πελάτες και λοιπούς λογαριασμούς 777.829 3.321.902
Μετοχικό Κεφάλαιο (15.708.140 μετοχές των  € 3,37) 52.936.431 38.796.572 Μείωση τρεχουσών υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) -12.442.882 -1.164.289
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 34.029.239 18.169.100 Εκροές διαθεσίμων από την κύρια εκμετάλλευση -13.621.545 -4.460.975
Λοιπά στοιχεία Iδίων Κεφαλαίων 375.761 9.593.104 Καταβεβλημένοι φόροι -207.703 -
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (α) 87.341.431 66.558.776 Σύνολο εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) -13.829.248 -4.460.975
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 4.876.135 25.491.667 Ταμιακές Ροές Επενδυτικών Δραστηριοτήτων
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 16.713.497 11.142.359 Καθαρά διαθέσιμα από απορροφηθείσες θυγατρικές 464.445 -
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 17.651.370 29.539.900 Αγορές ενσώματων και ασώματων περιουσιακών στοιχείων -443.830 -6.633.466
Σύνολο υποχρεώσεων (β) 39.241.002 66.173.926 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων παγίων στοιχείων 453.954 1.953.032
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α + β) 126.582.433 132.732.702 Μερίσματα εισπραχθέντα - 8.881

Αγορές θυγατρικών - -104.000
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου σε υφιστάμενες θυγατρικές -120.000 -
Ενοίκια εδαφικών εκτάσεων 69.286 97.714
Τόκοι εισπραχθέντες και συναφή έσοδα 118.414 155.525
Μείωση / (αύξηση) λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων 53.465 -2.297.866
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 595.734 -6.820.180
Σύνολο ταμιακών εκροών μετά από τις επενδυτικές δραστηριότητες(α)+(β) -13.233.514 -11.281.155
Ταμιακές Ροές Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 29.999.998 29.999.998
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -1.658.924 -2.801.263
Πληρωμές δανείων -20.000.000 -41.199.422
Εισπράξεις από δάνεια 5.565.056 20.000.000
Σύνολο εισροών από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες (γ) 13.906.130 5.999.313
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  (α)+(β)+(γ) 672.616 -5.281.842

1/1-31/12/2013 1/1-31/12/2012
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 3.311.402 8.593.244

Κύκλος εργασιών 55.853.416 56.108.735 Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 3.984.018 3.311.402
Κόστος πωλήσεων -49.968.944 -53.771.677
Μικτά κέρδη προ αποσβέσεων 5.884.472 2.337.058
Άλλα (έξοδα) / έσοδα εκμετάλλευσης 943.014 957.648
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας -6.204.037 -6.577.345
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης -2.618.983 -2.923.195

-1.995.534 -6.205.834

Αποσβέσεις -4.686.503 -5.058.997
Απομειώσεις ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων - -5.928.893

-6.682.037 -17.193.724

Έσοδα συμμετοχών - 8.881
(Έξοδα) / Έσοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας -1.449.976 -3.096.586
Προβλέψεις υποτιμήσεως συμμετοχών και χρεογραφών - -1.448.880
Ζημίες προ φόρων -8.132.013 -21.730.309
Φόρος εισοδήματος 203.048 4.269.274
Ζημίες μετά από φόρους -7.928.965 -17.461.035

Λοιπές συνολικές (ζημιές) / εισοδήματα 
Αναλογιστικά κέρδη 21.816 380.881

-154.624 -76.176
Λοιπές συνολικές (ζημιές) / εισοδήματα  χρήσης μετά απο φόρους -132.808 304.705

Συγκεντρωτικές συνολικές ζημίες χρήσης -8.061.773 -17.156.330 
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2.

* Πωλήσεις - έσοδα: 5.640.364
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΡΑΚΤΣΙΔΗΣ

           Α.Μ. Αδείας Ο.Ε.Ε. 0003538

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΠΑΛΤΖΗΣ                   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ                                                            ΚΕΦΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ. AK 121977                                       Α.Δ.Τ. ΑΗ 015317 Α.Δ.Τ ΑΕ 492008 Α.Δ.Τ Ρ 490723

* Υποχρεώσεις: 5.942.081
Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης:  άτομα 291
Επί των παγίων στοιχείων δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη.
Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της Εταιρίας.
Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις: 2007 - 2010. 
Για τις χρήσεις 2011 και 2012, η Εταιρία ελέγχθηκε φορολογικά από τους Τακτικούς Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές σύμφωνα με το άρθρο 82, παραγραφ.5, Ν.2238/1994. Για το 2013, ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το 
σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των Οικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2013. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές 
υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις.   

Ορισμένα κονδύλια της προηγουμένης 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 30 των οικονομικών καταστάσεων).

Αθήνα, 26 Μαρτίου 2014

                                                                   Οι Εντεταλμένοι Σύμβουλοι                          Ο Προιστάμενος λογιστηρίουΟ Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

* Απαιτήσεις: 4.068.137

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2013 - 31/12/2013

(Ποσά εκφρασμένα σε €)

Zημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και 
αποσβέσεων

Ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες καταστάσεις που καταρτίζει η Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ με έδρα την Αθήνα, η οποία συμμετέχει 99,851% 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:

* Αγορές - ΄Εξοδα: 17.656.448

Φόρος εισοδήματος που αναλογεί και επίδραση αλλαγής 
φορολογικού συντελεστή

26η Μαρτίου 2014
Χρήστος Πελεντρίδης (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 17831)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
(Ποσά εκφρασμένα σε €) (Ποσά εκφρασμένα σε €)

Νομαρχία Αθηνών ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31/12/2013
www.interbeton.gr (Ποσά εκφρασμένα σε €)
Σωκράτης Μπαλτζής- Πρόεδρος, 
Τάκης Παναγιώτης Κανελλόπουλος - Αντιπρόεδρος, 
Κωνσταντίνος Κουτσούμπας και Δημήτριος Τσαρακτσίδης -
Εντεταλμένοι Σύμβουλοι
Γρηγόριος Δικαίος, Σπύρος Δεμερτζής,
Κωνσταντίνος Σάλτας  - Μέλη

Προιόν απορρόφησης θυγατρικών εταιριών

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε. Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των
αποτελεσμάτων της Εταιρίας, πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 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.

ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 304801000 (Πρώην ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε.: 2927/01/B/86/2926)

Χαλκίδος 22α - 111 43  Αθήνα
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου 2013 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2013

(δημοσιευόμενα βάσει του κν.2190, άρθρο 135, για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΠΧΑ)

http://www.interbeton.gr/
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