
31/12/2012 31/12/2011

293.956 297.534

Συγκεντρωτικές συνολικές (ζηµίες) / εισοδήµατα µετά από φόρους -6.811 16.029

∆ιανεµηθέντα µερίσµατα -11.084 -19.607

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως (31/12/2012 και 31/12/2011 αντίστοιχα) 276.061 293.956

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2012 31/12/2011

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 14.715 13.640

Απαιτήσεις από πελάτες 12.743 27.325

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 15.586 17.484

Ταµειακά διαθέσιµα και ισόδυναµα 302.024 320.951

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 345.068 379.400 1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011

Ταµειακές Ροές Λειτουργικών ∆ραστηριοτήτων

Κέρδη προ φόρων 401 13.028

   Προσαρµογές του αποτελέσµατος σε σχέση µε τις εξής συναλλαγές:

Αποσβέσεις - -

Προβλέψεις 576 1.857

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Έσοδα από αχρησιµοποίητες προβλέψεις -5.730 -10.872

Μετοχικό Κεφάλαιο (85.250 µετοχές των  € 2,93) 249.783 249.783 Έσοδα από τόκους -12.680 -10.148

Αποθεµατικά 33.089 32.209 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 1.996 2.636

Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων -6.811 11.964 Ζηµία εκµεταλλεύσεως πριν από τις µεταβολές του κεφαλαίου κινήσεως -15.437 -3.499

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (α) 276.061 293.956 Μείωση απαιτήσεων από πελάτες και λοιπούς λογαριασµούς 16.480 40.921

Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 55.592 50.469 Μείωση τρέχουσων υποχρεώσεων (πλην δανειών τραπεζών) -21.560 -8.434

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 13.415 34.975 (Εκροές) / εισροές διαθεσίµων από την κύρια εκµετάλλευση -20.517 28.988

Σύνολο υποχρεώσεων (β) 69.007 85.444 Σύνολο (εκροών) / εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) -20.517 28.988

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  (α + β) 345.068 379.400 Ταµειακές Ροές Επενδυτικών ∆ραστηριοτήτων

Τόκοι εισπραχθέντες 12.680 10.148

Σύνολο εισροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 12.680 10.148

Σύνολο ταµειακών ροών µετά από τις επενδυτικές δραστηριότητες (α)+(β) -7.837 39.136

Ταµειακές Ροές Χρηµατοοικονοµικών ∆ραστηριοτήτων

Πληρωµές τόκων -6 -

Πληρωµές µερισµάτων -11.084 -19.607

 Σύνολο εκροών από χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες  (γ) -11.090 -19.607

Καθαρή (µείωση) / αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα χρήσης (α)+(β)+(γ) -18.927 19.529

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 320.951 301.422

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 302.024 320.951

1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011

Κύκλος εργασιών 5.079 33.630

Κόστος πωλήσεων -789 -5.758

Μικτά κέρδη προ αποσβέσεων 4.290 27.872

Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης 37.341 43.631

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας -14.625 -26.140

Έξοδα λειτουργίας διάθεσης -36.301 -37.990

Άλλα έξοδα εκµετάλλευσης -988 -1.857

(Ζηµίες) / Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 

επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων

Αποσβέσεις - -

(Ζηµίες) / Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και 

επενδυτικών αποτελεσµάτων

Έσοδα χρηµατοοικονοµικής λειτουργίας 12.680 10.148

Έξοδα  χρηµατοοικονοµικής λειτουργίας -1.996 -2.636

Κέρδη προ φόρων 401 13.028

Μείον: Φόρος εισοδήµατος -582 -4.496

(Ζηµίες) / Κέρδη µετά από φόρους -181 8.532

Λοιπές συνολικές (ζηµίες) / εισοδήµατα

Αναλογιστικές (ζηµίες) / κέρδη -8.287 9.371

Φόρος εισοδήµατος που αναλογεί 1.657 -1.874

Λοιπές συνολικές (ζηµίες) / εισοδήµατα µετά από φόρους -6.630 7.497

Συγκεντρωτικές συνολικές (ζηµίες) / εισοδήµατα -6.811 16.029

1. Οι Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρίας περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες καταστάσεις που καταρτίζει η Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ µε έδρα την Αθήνα. 

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 συνδεόµενα µέρη 

3.

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.

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου & ∆ιευθύνων Σύµβουλος           ΄Ενα Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Α.∆.Τ. ΑB 246116

(Ποσά εκφρασµένα σε €)

ΛΟΥΚΑΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ

Α.∆.Τ. ΑΕ 175684

ΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΡΑΚΙΝΑ

Α.∆.Τ. ΑΕ 857286

(Ποσά εκφρασµένα σε €)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως (1/1/2012 και 

1/1/2011 αντίστοιχα)

Η Προϊσταµένη του Λογιστηρίου

Θεσσαλονίκη,  26  Μαρτίου 2013

Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης 1 άτοµο.

ΣΑΛΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΑΓΑΡΑ∆ΩΝ Α.Ε.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 57790304000 (Πρώην ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε.: 28110/62/Β/92/331)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου 2012 µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2012

∆ηµήτριος Τσαρακτσίδης, Παναγιώτης Κορωναίος

Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης - ∆ιεύθυνση Εταιριών

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΤΑΓΑΡΑ∆ΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

∆ιεύθυνση διαδικτύου:

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις Οικονοµικές Καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΑΓΑΡΑ∆ΩΝ 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 ∆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.

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

Αρµόδια  Υπηρεσία - Νοµαρχία : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 

www.tagaradesquarries.gr

Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

των ετήσιων Oικονοµικών Kαταστάσεων : 26 Μάρτιος 2013

Ελεγκτική εταιρία :

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών :

Χρήστος Πελεντρίδης (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 17831)

Ernst & Young (Hellas) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 

Α.Ε.

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής :

Με σύµφωνη γνώµη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ

-10.283 5.516

(Ποσά εκφρασµένα σε €)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

(Ποσά εκφρασµένα σε €)

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου : Κωνσταντίνος Σάλτας - Πρόεδρος & ∆ιευθύνων 

Σύµβουλος και Λουκάς Θεόφιλος

Παπαδόπουλος Θεόδωρος - Μέλη

ΑΡ.Α∆ΕΙΑΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ 0009418

έχουν ως εξής:  Πωλήσεις Υπηρεσιών: €31.080, Αγορά Υπηρεσιών: €6.102, Yποχρεώσεις: €2.610,  Απαιτήσεις : €12.743.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ανέλεγκτη φορολογικά χρήση: 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 τη 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 εκτιµάται ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις.

5.516-10.283
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