
Δημήτριος Τσαρακτσίδης - Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

31/12/2016 31/12/2015

231.343 239.093

Συγκεντρωτικές συνολικές ζημίες μετά από φόρους -8.116 -7.750
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως (31/12/2016 και 31/12/2015 αντίστοιχα) 223.227 231.343

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2016 31/12/2015

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 38.115 36.402

Απαιτήσεις 23.538 10.512

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 260.934 275.701

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 322.587 322.615

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

Ταμειακές Ροές Λειτουργικών Δραστηριοτήτων

Ζημίες προ φόρων -6.221 -15.627

   Προσαρμογές του αποτελέσματος σε σχέση με τις εξής συναλλαγές:

Προβλέψεις 1.398 -3.540

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Έσοδα από τόκους -2.435 -3.570

Μετοχικό Κεφάλαιο (85.250 μετοχές των  € 2,93) 249.783 249.783 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 1.555 1.978

Αποθεματικά 29.622 33.089 Ζημίες εκμεταλλεύσεως πριν από τις μεταβολές του κεφαλαίου κινήσεως -5.703 -20.759

Ζημίες εις νέο -56.178 -51.529 (Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων από πελάτες και λοιπούς λογαριασμούς -13.026 1.497

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (α) 223.227 231.343 Αύξηση / (μείωση) τρεχουσών υποχρεώσεων (πλην δανειών τραπεζών) 1.561 -2.761

Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 86.699 80.172 Εκροές διαθεσίμων από την κύρια εκμετάλλευση -17.168 -22.023

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 12.661 11.100 Σύνολο εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) -17.168 -22.023

Σύνολο υποχρεώσεων (β) 99.360 91.272 Ταμειακές Ροές Επενδυτικών Δραστηριοτήτων
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  (α + β) 322.587 322.615 Τόκοι εισπραχθέντες 2.435 3.570

Σύνολο εισροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 2.435 3.570

Ταμειακές Ροές Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα -34 -526

 Σύνολο εκροών από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες  (γ) -34 -526

Καθαρή μείωση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ) -14.767 -18.979

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 275.701 294.680

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 260.934 275.701

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

Κύκλος εργασιών - -

Κόστος πωλήσεων - -

Μικτά απολέσματα προ αποσβέσεων - -

Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης 47.173 34.620

Έξοδα διοίκησης και διάθεσης -52.876 -51.839

Άλλα έξοδα εκμετάλλευσης -1.398 -

Ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσμάτων

Έσοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας 2.435 3.570

Έξοδα  χρηματοοικονομικής λειτουργίας -1.555 -1.978

Ζημίες προ φόρων -6.221 -15.627

Φόρος εισοδήματος 667 5.532

Ζημίες μετά από φόρους -5.554 -10.095

Λοιπές συνολικές (ζημίες) / εισοδήματα

(Ζημίες) / κέρδη από επεναμέτρηση προγραμμάτων καθορισμένων παροχών -3.608 3.303

Φόρος εισοδήματος που αναλογεί 1.046 -958

Λοιπές συνολικές (ζημίες) / εισοδήματα μετά από φόρους -2.562 2.345

Συγκεντρωτικές συνολικές ζημίες μετά από φόρους -8.116 -7.750

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

2.

3. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης 1 άτομο.

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. Ανέλεγκτη φορολογικά χρήση: 2010 

Ο Πρόεδρος ΄Ενα Μέλος του Δ.Σ. Διευθυντής Οικ/κού Θυγατρικών Η Προϊσταμένη Λογιστηρίου

& Διεθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ. Εταιρειών & διαχείρισης ΤΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΡΑΚΤΣΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΚΑΣ ΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΡΑΚΙΝΑ

Α.Δ.Τ. ΑΗ 015317 Α.Δ.Τ. ΑΕ 175684 Α.Δ.Τ. ΑΚ 831785 Α.Δ.Τ. ΑΕ 857286

ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ 0009418

-17.219-7.101

(Ποσά εκφρασμένα σε €)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

(Ποσά εκφρασμένα σε €)

Παπαδόπουλος Θεόδωρος - Μέλη

BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε. (Α.Μ. ΣΟΕΛ 173)

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

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

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

www.tagaradesquarries.gr

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :

Με σύμφωνη γνώμη

Ολυμπία Μπαρζού (ΑΡ. Μ. ΣΟΕΛ 21371)

Από τη χρήση 2011 και εντεύθεν, οι Ελληνικές Ανώνυμες Εταιρείες και οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης που οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις τους ελέγχονται υποχρεωτικά, λαμβάνουν "Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης", σύμφωνα με τις

διατάξεις του άρθρου 65Α του Ν.4174/2013 όπως ισχύει. Το πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται μετά από έλεγχο που διενεργείται, παράλληλα με τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης, ως προς την εφαρμογή των φορολογικών διατάξεων σε φορολογικά

αντικείμενα. Φορολογικές παραβάσεις, καθώς και μη απόδοση ή ανακριβής απόδοση φόρων που διαπιστώνονται από τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία, κατά τη διενέργεια του ελέγχου, αναφέρονται αναλυτικά στο πιστοποιητικό αυτό. Αν από το

πιστοποιητικό προκύπτουν συγκεκριμένα φορολογικά δεδομένα για την ελεγχθείσα εταιρεία με τα οποία συμφωνεί και η αρμόδια φορολογική αρχή, το εν λόγω πιστοποιητικό αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των εκθέσεων ελέγχου της ως άνω αρχής.

Για τη χρήση 2016, ο φορολογικός έλεγχος για την έκδοση "Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης", διενεργείται ήδη από την Εταιρεία "BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.". Η διοίκηση της Εταιρείας δεν αναμένει να προκύψουν σημαντικές φορολογικές

υποχρεώσεις πέραν αυτών που καταχωρήθηκαν και απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις.

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 έχουν ως

εξής: Πωλήσεις Υπηρεσιών: €47.173, Αγορά Υπηρεσιών: €3.658, Yποχρεώσεις: €3.100,  Απαιτήσεις : €22.967.

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

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

Θεόφιλος Λουκάς, Βασίλειος Στρουγγάρης, Κωνσταντίνος Βήχος,

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης - Διεύθυνση Εταιριών

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διεύθυνση 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 ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ 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.

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

Αρμόδια  Υπηρεσία - Νομαρχία :
(Ποσά εκφρασμένα σε €)

(Ποσά εκφρασμένα σε €)

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

1/1/2015 αντίστοιχα)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θεσσαλονίκη,  22  Μαρτίου 2017

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο 

των ετήσιων Oικονομικών Kαταστάσεων : 22  Μαρτίου 2017

Ελεγκτική εταιρία :

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών :

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής :

http://www.tagaradesquarries.gr/

