
Ννκαξρία Βνησηίαο

Κσλζηαληίλνο άιηαο - Πξόεδξνο                      

31/12/2012 31/12/2011

Εεκίεο ρξήζεσο κεηά από θόξνπο -1.432.899 -1.073.089

ύλνιν Ηδίωλ Κεθαιαίωλ ιήμεο ρξήζεωο (31/12/2012 θαη 31/12/2011 αληίζηνηρα) -1.625.158 -192.259

Με ζύκθσλε γλώκε

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

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ 31/12/2012 31/12/2011 Σακηαθέο Ρνέο Λεηηνπξγηθώλ Γξαζηεξηνηήηωλ

Δλζώκαηα πάγηα ζηνηρεία 3.140.925 2.443.930 Εεκίεο πξν θόξσλ -1.772.624 -1.331.314

Mαθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο 910 50 Πποσαπμογέρ τος αποτελέσματορ σε σσέση με τιρ εξήρ σςναλλαγέρ:

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 893.300 553.575 Απνζβέζεηο ελζώκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ 257.633 260.718

ύνολο παγίοσ ενεργηηικού 4.035.135 2.997.555 Αλαπόζβεζηε αμία θαηά ηελ εκεξνκελία θαηαζηξνθήο 15.833 -

Απνζέκαηα 723.715 569.459 Γηαγξαθή επηζθαιώλ απαηηήζεσλ -7.924 -185.978

Απαηηήζεηο θαη πξνπιεξσκέο 1.209.867 1.764.657 Πξνβιέςεηο 623.348 66.261

Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 5.854 1.077 Έζνδα/Έμνδα από ηόθνπο 207.425 142.005

ύνολο κσκλοθορούνηος ενεργηηικού 1.939.436 2.335.193
Εημίες εκμεηαλλεύζεως πριν από ηις μεηαβολές ηοσ κεθαλαίοσ κινήζεως -676.309 -1.048.308

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 5.974.571 5.332.748 (Αύμεζε)/κείσζε απνζεκάησλ -154.256 8.207

Μείσζε απαηηήζεσλ από πειάηεο θαη ινηπνύο ινγαξηαζκνύο 263.858 577.464

Αύμεζε/(κείσζε) ηξερνπζώλ ππνρξεώζεσλ (πιελ δαλεηαθώλ) 665.005 -792.906

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ Διζροές/(εκροές) διαθεζίμων από ηην κύρια εκμεηάλλεσζη 98.298 -1.255.543

Μεηνρηθό Κεθάιαην (440.208 κεηνρέο ησλ  € 1,00) 440.208 440.208 Μείνλ:

Λνηπά ζηνηρεία Ηδίσλ Κεθαιαίσλ -2.065.366 -632.467 Καηαβεβιεκέλνη θόξνη - -76.387

ύνολο Ηδίων Κεθαλαίων (α) -1.625.158 -192.259 ύλνιν εηζξνώλ/(εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α) 98.298 -1.331.930

Σακηαθέο Ρνέο Δπελδπηηθώλ Γξαζηεξηνηήηωλ

Πξνβιέςεηο/Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 621.883 270.913 Αγνξά ελζώκαησλ θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ -970.462 -573.564

Βξαρππξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 3.894.939 2.825.546 Σόθνη εηζπξαρζέληεο 22 14

Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 3.082.907 2.428.548 Εεκία από θαηαζηξνθή παγίσλ 15.833 -

ύνολο σποτρεώζεων (β) 7.599.729 5.525.007 Αύμεζε ινηπώλ καθξνπξόζεζκσλ απαηηήζεσλ -860 -

ΤΝΟΛΟ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ  (α + β) 5.974.571 5.332.748 ύλνιν εθξνώλ από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β) -955.467 -573.550

ύλνιν ηακηαθώλ ξνώλ κεηά από ηηο επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α)+(β) -857.169 -1.905.480

Σακηαθέο Ρνέο Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Γξαζηεξηνηήηωλ

Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα -207.447 -130.667

Μεξίζκαηα πιεξσζέληα - -

Αύμεζε βξαρππξόζεζκσλ δαλεηαθώλ ππνρξεώζεσλ 1.071.308 2.081.615

Μείσζε καθξνπξόζεζκσλ δαλεηαθώλ ππνρξεώζεσλ -1.915 -60.306

 ύλνιν εηζξνώλ από ρξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ) 861.946 1.890.642

Καζαξή αύμεζε/(κείωζε) ζηα ηακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ρξήζεο (α)+(β)+(γ) 4.777 -14.838

Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο ρξήζεο 1.077 15.915

Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεο 5.854 1.077

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

Κύθινο εξγαζηώλ 1.219.380 1.809.083

Κόζηνο πσιήζεσλ -1.619.749 -2.035.617

Μηθηέο δεκίεο πξν απνζβέζεωλ -400.369 -226.534

Άιια έζνδα εθκεηάιιεπζεο 136.923 211.903
Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο -286.310 -410.759

Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηάζεζεο -115.961 -345.074

Άιια έμνδα εθκεηάιιεπζεο -641.849 -158.127
Εεκίεο πξν θόξωλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, 

επελδπηηθώλ απνηειεζκάηωλ θαη απνζβέζεωλ -1.307.566 -928.591

Απνζβέζεηο -257.633 -260.718

Εεκίεο πξν θόξωλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη 

επελδπηηθώλ απνηειεζκάηωλ -1.565.199 -1.189.309

Έμνδα ρξεκαηννηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο -207.425 -142.005

Εεκίεο πξν θόξωλ -1.772.624 -1.331.314

Πιένλ: Φόξνο εηζνδήκαηνο 339.725 258.225

Εεκίεο κεηά από θόξνπο -1.432.899 -1.073.089
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         ΑΖΜΗΓΖ ΑΘΑΝΑΗΟ

Γηα ηελ ρξήζε 2011 ε εηαηξία ειέγρζεθε θνξνινγηθά από ηνπο Σαθηηθνύο Οξθσηνύο Διεγθηέο Λνγηζηέο ζύκθσλα κε ην άξζξν 82 παξαγξ.5 Ν.2238/1994. Γηα ηε ρξήζε 2012 ν έιεγρνο βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη ην ζρεηηθό θνξνινγηθό πηζηνπνηεηηθό πξνβιέπεηαη λα ρνξεγεζεί 

κεηά ηε δεκνζίεπζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ρξήζεσο 2012. Αλ κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ θνξνινγηθνύ ειέγρνπ πξνθύςνπλ πξόζζεηεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο εθηηκνύκε όηη απηέο δελ ζα έρνπλ νπζηώδε επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.

Ο Γιεσθύνων ύμβοσλος

 Σανάγρα,  26 Μαρηίοσ 2013

ύλνιν Ηδίωλ Κεθαιαίωλ έλαξμεο ρξήζεωο (1/1/2012 θαη 

1/1/2011 αληίζηνηρα)

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΖ ΥΡΖΖ 1/1/2012 - 31/12/2012

Ζκεξνκελία έγθξηζεο από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην 

ηωλ εηήζηωλ Oηθνλνκηθώλ Kαηαζηάζεωλ :

Αλέιεγθηε θνξνινγηθά ρξήζε: 2010

880.830

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ

Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο πνπ θαηαξηίδεη ε Α.Δ. ΣΗΜΔΝΣΩΝ ΣΗΣΑΝ κε έδξα ηελ Αζήλα, ε νπνία ζπκκεηέρεη 100% ζην θεθάιαην ηεο Δηαηξίαο, κέζσ ηεο ζπγαηξηθήο ηεο εηαηξίαο ΗΝΣΔΡΜΠΔΣΟΝ ΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ ΑΔ.

Αξηζκόο απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ ζην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο: 1 άηνκν.

Σα πνζά ησλ πσιήζεσλ θαη αγνξώλ ζσξεπηηθά από ηελ έλαξμε ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο θαη ηα ππόινηπα ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεώζεσλ ζηε ιήμε ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο πνπ έρνπλ πξνθύςεη από ζπλαιιαγέο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε 

έρνπλ σο εμήο: Αγνξέο: 147.807€, Πσιήζεηο: 459.484€, Απαηηήζεηο: 134.423€, Yπνρξεώζεηο: 107.943€   

Ο Πρόεδρος ηοσ Γιοικηηικού σμβοσλίοσ 

ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΑΛΣΑ

(Ποζά εκθραζμένα ζε €)

ΑΦΟΗ ΓΖΜ. ΜΠΔΛΔΓΡΑΣΖ - Β.Ν. ΛΔΟΝΣΑΡΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΛΑΣΟΜΔΗΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ  «ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΣΑΝΑΓΡΑ Α.Δ.»

Σα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο, πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο, ζηνρεύνπλ ζε κία γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΣΑΝΑΓΡΑ Α.Δ. Ο αλαγλώζηεο πνπ επηδεηά λα

αληιήζεη νινθιεξσκέλε εηθόλα ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δηαηξίαο, πξέπεη λα εμαζθαιίζεη πξόζβαζε ζηηο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο θαζώο θαη ζηελ

έθζεζε ειέγρνπ ηνπ νξθσηνύ ειεγθηή ινγηζηή. Δλδεηθηηθά κπνξεί λα αλαηξέμεη ζηε δηεύζπλζε δηαδηθηύνπ ηεο Δηαηξίαο, όπνπ αλαξηώληαη ηα ελ ιόγσ ζηνηρεία.

ΑΡΗΘΜΟ ΓΔΝΗΚΟΤ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΜΖΣΡΩΟΤ: 13368717000 (Πρώην ΑΡΗΘΜΟ ΜΖΣΡΩΟΤ Α.Δ.: 69048/11/Β/09/20)

ππξίδσλ Γεκεξηδήο, Κσλζηαληίλνο Γθίθαο

 - Μέιε

Δπί ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ δελ πθίζηαληαη εκπξάγκαηα βάξε.

Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππό δηαηηεζία δηαθνξέο δηθαζηηθώλ ή δηνηθεηηθώλ νξγάλσλ πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Δηαηξίαο.

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ ΣΖ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012
(Πνζά εθθξαζκέλα ζε €)

-192.259

Ο Προϊζηάμενος ηοσ Λογιζηηρίοσ

26 Μαξηίνπ 2013

Γεκήηξηνο Σζαξαθηζίδεο - Γηεπζύλσλ ύκβνπινο

Διεγθηηθή εηαηξία :

ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ Ν. ΒΟΗΩΣΗΑ

Γηεύζπλζε δηαδηθηύνπ:

Αξκόδηα  Τπεξεζία - Ννκαξρία : ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΥΡΖΖ από 1 Ηαλνπαξίνπ 2012 κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ 2012

(δεκνζηεπόκελα βάζεη ηνπ θλ.2190, άξζξν 135, γηα επηρεηξήζεηο πνπ ζπληάζζνπλ εηήζηεο Oηθνλνκηθέο Kαηαζηάζεηο, ελνπνηεκέλεο θαη κε, θαηά ηα ΓΠΥΑ)

www.tanagraquarries.gr

ύλζεζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ :

Οξθωηόο ειεγθηήο ινγηζηήο :

Σύπνο έθζεζεο ειέγρνπ ειεγθηώλ :

(Πνζά εθθξαζκέλα ζε €)

Οιπκπία Μπαξδνύ  (Α.Μ. .Ο.Δ.Λ. 21371)

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΗΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012
(Ποζά εκθραζμένα ζε €)

ΓΗΔΘΝΖ ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ Α.Δ.Ο.Δ.Λ  (Α.Μ. ΟΔΛ 111)

Α.Γ.Σ. ΑΖ 015317

ΓΖΜΖΣΡΖ ΣΑΡΑΚΣΗΓΖ

Α.Γ.Σ. ΑΒ 246116 Α.Γ.Σ. ΑΔ 097950

Αξ.Αδ. Α΄Σαμεο 0028254

http://www.tanagraquarries.gr/

