
Αρμόδια Υπηρεσία-Νομαρχία : 31/12/2016 31/12/2015

Διεύθυνση διαδικτύου : www.baumarket.gr 20.822,11 -37.941,81
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο 
των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων : 24-Απρ-17 9.600,00 70.200,00

Νόμιμος ελεγκτής : Νικόλαος Τζιμπράγος (ΑΜ.ΣΟΕΛ. 14981) -33.029,19 -11.436,08

Ελεγκτική εταιρία : Σ.Ο.Λ.  Α.Ε (ΑΜ.ΣΟΕΛ 125) -2.607,08 20.822,11

Τύπος έκθεσης ελέγχου : Με σύμφωνη γνώμη

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου : Μαθιός Κ.Ιωάννης , Πρόεδρος 1/1-31/12/2016 1/1-31/12/2015

Μαθιός Ν. Δημήτριος , Διευθύνων Σύμβουλος Κύκλος εργασιών 200.154,81 285.127,35

Μαθιός Ι.Νικόλαος , Αντιπρόεδρος Μικτά κέρδη 41.231,94 64.507,18

Μαθιός Ε. Δημήτριος, Μέλος -33.038,71 -12.143,40

Πετρόπουλος Ε. Παναγιώτης, Μέλος Ζημιές / Κέρδη  προ φόρων -33.421,64 -12.362,64

Ζημιές / Κέρδη μετά από φόρους (Α) -33.167,45 -11.820,90

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2016 31/12/2015 Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) 138,26 384,82
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια 
στοιχεία 21,99 52,35 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β) -33.029,19 -11.436,08

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 0,23 0,23 -0,2915 -0,1042

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 3.740,93 3.543,21 0,00 0,00

Αποθέματα 53.113,20 48.186,60 -33.008,35 -12.064,61

Aπαιτήσεις από πελάτες 29.628,56 31.716,87

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 3.224,87 3.247,31 Λειτουργικές δραστηριότητες

Διαθέσιμα και ισοδύναμα διαθεσίμων 17.179,12 14.557,11 Ζημιές /Κέρδη προ φόρων -33.421,64 -12.362,64

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 106.908,90 101.303,68 Πλέον / μείον προσαρμογές για:

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Αποσβέσεις 30,36 78,79

Μετοχικό Κεφάλαιο 301.570,00 311.850,00 876,53 860,29

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων -304.177,08 -291.027,89 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 382,93 219,24

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  (α) -2.607,08 20.822,11
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες 
υποχρεώσεις 10.742,09 10.060,29 -4.926,60 -5.519,10
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 98.773,89 70.421,28 2.110,75 12.387,61

Σύνολο υποχρεώσεων (β) 109.515,98 80.481,57 28.352,61 -52.634,92

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β) 106.908,90 101.303,68 Μείον:

-382,93 -219,24

-6.977,99 -57.189,97

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων  0,00 0,00

0,00 0,00

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 9.600,00 70.200,00

9.600,00 70.200,00

(ποσά σε €) 2.622,01 13.010,03

Έσοδα 11.422,52 14.557,11 1.547,08

Έξοδα 44.311,13 17.179,12 14.557,11

Απαιτήσεις 0,00

Υποχρεώσεις 58.219,07

0,00

0,00

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚ. ΜΑΘΙΟΣ
                              ΑΡ.ΤΑΥΤ.ΑΜ236394     ΑΡ.ΤΑΥΤ. ΑΒ 038491     ΑΡ.ΤΑΥΤ. ΑΚ120784

7.  Έχουν τηρηθεί οι βασικές αρχές που εφαρμόστηκαν για την κατάρτιση των οικονομικών 
καταστάσεων της 31.12.2015.

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες 
(β)

Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα χρήσεως (α) + (β) + (γ)

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως

Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης

ΜΠΑΟΥ ΜΑΡΚΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
ΑΡ.ΜΑΕ.ΑΡ.ΜΑΕ.46657/03/Β/00/36  ΑΡ.ΓΕΜΗ. 122423107000

 Διεύθυνση έδρας της Εταιρίας :17ο ΧΛΜ Εθνικής οδού Αθηνών-Κορίνθου
Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2016 έως 31 Δεκεμβρίου 2016

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες ,που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις,στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΜΠΑΟΥ ΜΑΡΚΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ.Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας, 
όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ  -ποσά εκφρασμένα σε €

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ - ποσά εκφρασμένα σε €

Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες :

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως (31.12.2016 και 31.12.2015 
αντίστοιχα)

Προβλέψεις

Συγκεντρωτικές συνολικές Ζημιές χρήσεως μετά από φόρους

ΣΟΦΙΑ Π.ΑΝΤΩΝΑΚΗ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΜΑΘΙΟΣ

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες 
(α)

Αθήνα, 24 Απριλίου 2017

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες 

1. Η εταιρεία ενοποιείται με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης στις οικονομικές καταστάσεις της ΜΑΘΙΟΣ
ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε., που συμμετέχει άμεσα στο κεφάλαιο της εταιρείας με ποσοστό 94,38%. 

5.Αριθμός απασχολουμένου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης 2 άτομα. Την προηγούμενη
χρήση ήταν 2 άτομα.
6. Οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 σωρευτικά από την έναρξη της 
διαχειριστικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων στη λήξη της τρέχουσας 

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσεως

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δυτικής Αττικής

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως (01.01.2016 και 
01.01.2015 αντίστοιχα)

3. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών
οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της
εταιρίας.
4.  Δεν έχουν διενεργηθεί προβλέψεις για υποθέσεις που αναφέρονται στη προηγούμενη σημείωση ( 3 ), 
καθώς και για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις (σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη σημείωση 5.11 των
οικονομικών καταστάσεων).Δεν υπάρχουν λοιπές προβλέψεις.

2. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρείας παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση (5.11 ) των
οικονομικών καταστάσεων.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  - ποσά εκφρασμένα σε €

Ζημιές / Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσμάτων 

Ζημιές /Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή- βασικά (σε €)

Ζημιές /Κέρδη προ Φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων

Συναλλαγές & αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης

Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή  (σε €) 

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα

Επενδυτικές δραστηριότητες

ΣΤΟΙΧΕΙΑ KΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ  (ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ) - ποσά εκφρασμένα σε €

http://www.mathios.com/
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