
31/12/16 31/12/15

1/1/16 - 

31/12/16

1/1/15 - 

31/12/15

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κύκλος εργασιών 0 0

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 11 33 Μικτά κέρδη 0 0
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 11 33 Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (20) (5)

Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων (20) (5)

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους (Α) (20) (5)

Μετοχικό κεφάλαιο 60 60

Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων (49) (29) Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) 0 0

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) 11 31 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β) (20) (5)

Δικαιώματα μειοψηφίας (β) 0 0
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) 11 31 Κέρδη/ζημιές μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε Ευρώ) (0,3333) (0,0833)

Προμηθευτές 0 2 Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή (σε Ευρώ) 0 0

Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και 

συνολικών αποσβέσεων (20) (5)
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 0 2

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 11 33

31/12/16 31/12/15

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01.01.16 και 01.01.15 αντίστοιχα) 31 36

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες 

δραστηριότητες) (20) (5)
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.16 και 31.12.15 αντίστοιχα) 11 31

1/1/16 - 

31/12/16

1/1/15 - 

31/12/15

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη χρήσεως προ φόρου εισοδήματος από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (20) (5)

Απομειώσεις Συγγενών 18 0

Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης (2) (5)

(Αύξηση)/Μείωση σε:

Προκαταβολές και λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις 0 0

Αύξηση/(Μείωση) σε:

Προμηθευτές (2) 2
Καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (4) (3)

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Πληρωμές για απόκτηση ή αύξηση συμμετοχών σε συγγενείς (18) 0
Ταμειακές εκροές για επενδυτικές δραστηριότητες (β) (18) 0

Ταμειακές ροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες
Ταμειακές εκροές για χρηματοοικονομικές δραστηριότητες (γ) 0 0

Επίδραση μεταβολών ισοτιμιών στα χρηματικά διαθέσιμα (δ) 0 0

Καθαρή αύξηση/(μείωση) χρηματικών διαθεσίμων (α)+(β)+(γ)+(δ) (22) (3)

Χρηματικά διαθέσιμα στην αρχή της χρήσης 30 33
Χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος της χρήσης 8 30

Αθήνα, 21 Απριλίου  2017

ΒΡΟΝΤΗΣ ΛΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΕ

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ 2016

(Δημοσιευμένα βάσει του Κ.Ν. 2190/20, άρθρο 135 για τις επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΠΧΑ)

 

ΑΡ.Μ.Α.Ε  62697/01/Β/07/175

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 7462701000

Λ.Μεσογειων 85, 11526, Αθήνα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  (έμμεση μέθοδος)

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ. : ΑΙ840342

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ653858

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΚΟΥΒΑΚΑ ΠΑΡΘΕΝΑ

Α.Α. Α΄ΤΑΞΗΣ: 0071187

1. Δεν έχουν επέλθει αλλαγές στις λογιστικές αρχές και μέθοδους υπολογισμού, πλην όσων 
προέκυψαν από τροποποίηση ή υιοθετήσεων νέων ΔΠΧΑ ή Διερμηνειών τους και από εκτιμήσεις της 
εταιρείας και δεν έχει γίνει διόρθωση λάθους και αναταξινομήσεις κονδυλίων των οικονομικών 
καταστάσεων κατά την τρέχουσα χρήση.                                                                                         
2. Σκοπός της Εταιρείας είναι η εκμετάλλευση & αξιοποίηση λατομείων και αδρανών υλικών. Η 
Εταιρεία δεν έχει ξεκινήσει ακόμα  δραστηριότητα. 
3. Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας έχουν συμπεριληφθεί, με την μέθοδο της ολικής 
ενοποίησης, στις ενοποιημένες  οικονομικές καταστάσεις της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών 
(ΧΑ) ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ που εδρεύει στην Αθήνα και  κατέχει εμμέσως το 100% του μετοχικού κεφαλαίου 
της Εταιρείας.
4. Για τις χρήσεις 2008 έως και το 2010 η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά.Για τις χρήσεις  2011-
2013 η Εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που 
προβλέπεται από τις  διατάξεις του άρθρου 82 παραγ. 5 Ν. 2238/1994.Για τις χρήσεις 2014-2016 η 
Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά. Εκτενής αναφορά γίνεται στην σημείωση 8 της ετήσιας 
Οικονομικής Έκθεσης της 31/12/16.
5. Η Εταιρεία δεν απασχόλησε προσωπικό τόσο κατά την κλειόμενη όσο και κατά την προηγούμενη 
χρήση.                                                                                                                       
6.Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων, που ενδέχεται 
να έχουν σημαντική επίπτωση  στην οικονομική κατάσταση της εταιρείας.                                                 
7.Οι ζημίες ανά μετοχή υπολογίστηκαν με βάση το μέσο σταθμισμένο αριθμό επί του συνόλου των 
μετοχών.

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:
ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ (Πρόεδρος  Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος), ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΣΟΥΡΑΣ (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.), ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΖΑΡΡΑΣ (Μέλος Δ.Σ.), ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ (Μέλος Δ.Σ.), ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΟΥΤΗΣ (Μέλος Δ.Σ. ).

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της "ΒΡΟΝΤΗΣ ΛΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ". Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας, όπου 

αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

Αρμόδια Αρχή: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ.
Διεύθυνση διαδικτύου:  www.terna.gr
Ημερομηνία έγκρισης από το διοικητικό συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 21/04/2017
Νόμιμος ελεγκτής :  Δημήτριος Δραΐνας (ΑΜ ΣΟΕΛ:33001)
Ελεγκτική εταιρεία:  ΣΟΛ ΑΕ
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:  Γνώμη χωρίς επιφύλαξη


