ΑΛΜΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις περιόδου 2016
25η Εταιρική Χρήση (1η Ιανουαρίου 2016 - 31η Δεκεμβρίου 2016)
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 83438902000 - ΑΡ. Μ.Α.Ε.24180/03/Β/91/41/96
Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της ΑΛΜΕ ΑΒΕΕ της 31.12.2016
Ισολογισμός
Περιουσιακά στοιχεία
Πάγια
Μείον: Αποσβεσμένα
Απομειωμένα
Αποθέματα
Απαιτήσεις
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα
Λοιπά
Σύνολο Ενεργητικού

894.526,53
0,00

2016

2015

1.764.190,07

1.750.333,15

869.663,54
713.103,15
539.895,89
0,00
682.084,61
2.804.747,19

Καθαρή θέση και υποχρεώσεις
Κεφάλαια και αποθεματικά
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο καθαρής θέσης και
υποχρεώσεων

878.531,38
0,00

871.801,77
741.411,33
530.762,45
0,00
704.632,21
2.848.607,76

511.126,29
300.000,00
1.993.620,90

640.856,51
300.000,00
1.907.751,25

2.804.747,19

2.848.607,76

Κατάσταση Αποτελεσμάτων της ΑΛΜΕ ΑΒΕΕ περιόδου 2016

Κατάσταση Αποτελεσμάτων
Κύκλος εργασιών (καθαρός)
Λοιπά συνήθη έσοδα
Μεταβολές αποθεμάτων
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών
Παροχές σε εργαζόμενους
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων
στοιχείων
Λοιπά έξοδα και ζημιές
Λοιπά έσοδα και κέρδη
Τόκοι και συναφή κονδύλια
Αποτελέσματα προ φόρων
Φόροι
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

2016

2015

826.574,66
0,00
-28.308,18
-747.117,62
-60.306,83

636.796,67
0,00
78.082,14
-676.908,19
-60.278,81

-2.288,23
-31.322,59
7,50
-86.968,93
-129.730,22
0,00
-129.730,22

-2.632,24
-27.091,50
1.364,29
-113.748,20
-164.415,84
0,00
-164.415,84
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της «ΑΛΜΕ Α.Β.Ε.Ε.»
Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «ΑΛΜΕ Α.Β.Ε.Ε.»
που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2016 και την κατάσταση
αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό
προσάρτημα.

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, όπως και
για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να
καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από
ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, που έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία
(ΦΕΚ/Β΄/2848/23.10.2012). Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες
δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την
απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι
απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών
τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις χρηματοοικονομικές
καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή
περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη
διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες
που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων
για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των
εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της
καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του
εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής
παρουσίασης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και
κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
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Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη
Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής :
1) Στις απαιτήσεις περιλαμβάνονται και απαιτήσεις σε καθυστέρηση εισπράξεως
συνολικού ποσού € 337 χιλ. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που
προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, δεν έχει διενεργηθεί απομείωση
επί των απαιτήσεων αυτών, κατά την εκτίμησή μας ποσού € 337 χιλ.. Λόγω του
γεγονότος αυτού, η αξία των απαιτήσεων και τα Ίδια Κεφάλαια εμφανίζονται αυξημένα
κατά € 337 χιλ. και τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης και των προηγούμενων
χρήσεων αυξημένα κατά € 4 χιλ. και € 333 χιλ. αντίστοιχα.
2) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές
αρχές για τις χρήσεις από 2011 μέχρι 2016. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα
των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε
εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν
σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή
την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας δεν κατέστη εφικτό να αποκτήσουμε
εύλογη διασφάλιση για την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.

Γνώμη με Επιφύλαξη
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην
παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές
καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της
εταιρείας «ΑΛΜΕ Α.Β.Ε.Ε.» κατά την 31 Δεκεμβρίου 2016 και τη χρηματοοικονομική της
επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά
Πρότυπα.

Έμφαση Θέματος
Εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας
έχει καταστεί μικρότερο του 1/2 του Μετοχικού Κεφαλαίου και συνεπώς συντρέχουν οι
προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 47 του κωδ. Ν. 2190/1920. Ως εκ
τούτου οι Μέτοχοι θα πρέπει να αποφασίσουν για τη συνέχιση της οικονομικής
υποστήριξης της εταιρείας, προϋπόθεση η οποία έχει ληφθεί υπόψη κατά τη σύνταξη των
συνημμένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται
επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης
Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5
του άρθρου 2 (μέρος Β) του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι:
α) Κατά την γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί
σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του Κωδ. Ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο
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αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης που
έληξε την 31/12/2016.
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την εταιρεία «ΑΛΜΕ
Α.Β.Ε.Ε.» και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση
Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Αθήνα, 6 Ιουλίου 2017
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

ΚΟΥΤΡΑΣ ΗΛ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Α.Μ. ΣΟΕΛ 13601
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.Ο.Ε.Λ.
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 81 & ΧΕΫΔΕΝ 8
Α.Μ. ΣΟΕΛ 111
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΛΜΕ ΑΒΕΕ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2016 – 31/12/2016
56ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ – ΛΑΜΙΑΣ, 32011 ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Αριθμός μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 83438902000
Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1.

Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

2.

Η εταιρεία εμπίπτει στις οντότητες της παραγράφου 2(α) του άρθρου 1 και
κατατάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του
νόμου 4308/2014.

3.

Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη
συμφωνία με τον νόμο 4308/2014.

Β) ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1.

Δεν υπάρχουν χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόμενες
επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) εκτός ισολογισμού.

2.

Δεν υπάρχουν αμοιβές σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών
συμβουλίων.

3.

Η εταιρεία έχει συντάξει συνοπτικό Ισολογισμό και συνοπτική Κατάσταση
Αποτελεσμάτων, βάσει της παραγράφου 7 του άρθρου 16 του νόμου
4308/2014.

4.

Το κονδύλι που αφορά στα «Λοιπά» του Ενεργητικού, αναλύεται ως εξής:
ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Λοιπά έξοδα
εγκαταστάσεως
Δοσμένες Εγγυήσεις
Διαθέσιμα
Έξοδα επόμενων χρήσεων
Σύνολο
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2016

2015

657.891,69
12.820,10
10.052,17
1.320,65
682.084,61

657.891,69
12.820,10
32.599,79
1.320,63
704.632,21

5.

Το κονδύλι «Κεφάλαια και Αποθεματικά», αναλύεται ως εξής:
ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Μετοχικό Κεφάλαιο
Διαφορά από έκδοση
μετοχών υπέρ το άρτιο
Αποθεματικά Κεφάλαια
Αποτελέσματα εις νέο
Σύνολο

2016

2015

2.547.480,00

2.547.480,00

704.780,34
36.562,50
-2.777.696,55
511.126,29

704.780,34
36.562,50
-2.647.966,33
640.856,51

Σημειώνεται ότι το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρίας έχει καταστεί
μικρότερο του 1/2 του Μετοχικού Κεφαλαίου και συνεπώς συντρέχουν οι
προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 47 του κωδ. Ν. 2190/1920.
6.

Το κονδύλι «Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις», αναλύεται ως εξής:
ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Καταθέσεις μετόχων
Προμηθευτές
Επιταγές πληρωτέες
Τραπεζικά Δάνεια
Υποχρεώσεις από φόρους τέλη
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
Πιστωτές διάφοροι
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
Σύνολο

2016

2015

244.831,51
602.527,31
129.199,60
1.000.000,00
3.703,26
3.267,71
1.566,51
8.525,00
1.993.620,90

244.831,51
441.657,23
145.503,32
1.000.000,00
488,00
3.354,53
1.408,02
70.508,64
1.907.751,25

Οινόφυτα Βοιωτίας, 29 Ιουνίου 2017
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων

Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Σύμβουλος του Δ.Σ.

ΑΡΙΣ Λ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 803507

Ο Προϊστάμενος του
Λογιστηρίου

ΜΑΪΝΤΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 109955
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ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΕΥΔΑΙΜΩΝ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 543308
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Α’ ΤΑΞΕΩΣ Ο.Ε.Ε.
0101576

Βεβαιώνεται ότι το ως άνω προσάρτημα που αποτελείται από τρεις (3) σελίδες είναι
αυτό που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου που χορήγησα με ημερομηνία 6 Ιουλίου
2017.

Αθήνα, 6 Ιουλίου 2017
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΟΥΤΡΑΣ ΗΛ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΑΜ ΣΟΕΛ 13601
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.Ο.Ε.Λ.
ΑΜ ΣΟΕΛ 111
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 81 & ΧΕΫΔΕΝ 8
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