ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΓΟΥΡΝΩΝ Α.Ε.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ 77086427000 (Πρώην ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε.: 11451/70/Β/86/164)
∆ΥΟ ΓΚΡΕΜΟΙ ΑΝΩΠΟΛΗ ∆ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 ∆εκεμβρίου 2012
(δημοσιευόμενα βάσει του κν.2190, άρθρο 135, για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες Oικονομικές Kαταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ∆ΠΧΑ)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις Οικονομικές Καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΓΟΥΡΝΩΝ 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.

Αρμόδια Υπηρεσία - Νομαρχία :
∆ιεύθυνση διαδικτύου:
Σύνθεση ∆ιοικητικού Συμβουλίου :

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
(Ποσά εκφρασμένα σε €)

∆/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

www.gournonquarries.gr
Κωνσταντίνος Σάλτας - Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύμβουλος,
Γρηγόριος ∆ικαίος - Αντιπρόεδρος
Κωνσταντίνος Χατζηδάκης, Κωνσταντίνος Ταμιωλάκης - Μέλη

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (1/1/2012 και 1/1/2011 αντίστοιχα)

Ημερομηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων
Oικονομικών Kαταστάσεων :

26 Μαρτίου 2013

Συγκεντρωτικές συνολικές (ζημίες)/εισοδήματα χρήσης

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής :

Ολυμπία Μπαρζού (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 21371)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31/12/2012 και 31/12/2011 αντίστοιχα)

Ελεγκτική εταιρία :

∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.Ο.Ε.Λ

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών :

Με σύμφωνη γνώμη

31/12/2012
962.564,01

31/12/2011
585.133,04

-680.244,63

377.430,97

282.319,38

962.564,01

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
(Ποσά εκφρασμένα σε €)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία

31/12/2012
310.410,37

31/12/2011
433.683,10

379.393,20
2.008.427,30

196.201,59
2.422.905,63

Απαιτήσεις από πελάτες

487.385,41

801.442,35

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

225.791,46

350.725,31

90.665,50
3.502.073,24

111.046,73
4.316.004,71

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
(Ποσά εκφρασμένα σε €)
1/1-31/12/2012
1/1-31/12/2011
Ταμιακές Ροές Λειτουργικών ∆ραστηριοτήτων

1.210.200,00

1.210.200,00

(Ζημίες)/κέρδη προ φόρων

-927.880,62
282.319,38

-247.635,99
962.564,01

70.941,88

133.611,16

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

593.879,37
2.554.932,61

639.145,09
2.580.684,45

Σύνολο υποχρεώσεων (β)
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α + β)

3.219.753,86
3.502.073,24

3.353.440,70
4.316.004,71

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

-

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο (403.400 μετοχές των € 3,00)
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (α)
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

Προσαρμογές του αποτελέσματος σε σχέση με τις εξής συναλλαγές:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις

Κύκλος εργασιών
Κόστος πωλήσεων
Μικτές (ζημίες)/κέρδη προ αποσβέσεων
Άλλα έσοδα και έξοδα εκμετάλλευσης
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης
(Ζημίες)/κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών,
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων
Αποσβέσεις
(Ζημίες)/κέρδη προ φόρων και χρηματοδοτικών
αποτελεσμάτων
Έξοδα και έσοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας
(Ζημίες)/κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
(Ζημίες)/κέρδη μετά από φόρους
Λοιπά συνολικές (ζημίες)/εισοδήματα
Αναλογιστικές (ζημίες)/κέρδη
Φόρος εισοδήματος που αναλογεί
Λοιπές συνολικές (ζημίες)/εισοδήματα χρήσης μετά από φόρους
Συγκεντρωτικές συνολικές (ζημίες)/εισοδήματα χρήσης

1/1-31/12/2011

1.716.904,86
-1.830.718,00
-113.813,14
-159.843,17
-249.744,88
-136.417,53

2.997.142,58
-1.817.519,99
1.179.622,59
-93.972,41
-258.258,69
-192.286,81

-659.818,72
-133.919,90

635.104,68
-129.938,11

-793.738,62
-46.587,59
-840.326,21
176.871,14
-663.455,07

505.166,57
-34.638,07
470.528,50
-127.927,40
342.601,10

-22.688,59
5.899,03
-16.789,56

43.537,34
-8.707,47
34.829,87

-680.244,63

377.430,97

470.528,50

133.919,90

129.938,11

86.798,72

23.459,17

Κέρδη από πώληση παγίων
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
(Ζημίες)/κέρδη εκμεταλεύσεως πριν από τις μεταβολές του κεφαλαίου κινήσεως
(Μείωση)/αύξηση αποθεμάτων
Μείωση απαιτήσεων από πελάτες και λοιπούς λογαριασμούς
(Μείωση)/αύξηση τρεχουσών υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
Εκροές διαθεσίμων από την κύρια εκμετάλλευση
Μείον:
Καταβεβλημένοι φόροι
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Ταμιακές Ροές Επενδυτικών ∆ραστηριοτήτων
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων
Πώληση ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Αύξηση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων
Σύνολο (εκροών)/εισροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Σύνολο ταμιακών ροών μετά από τις επενδυτικές δραστηριότητες (α)+(β)
Ταμιακές Ροές Χρηματοοικονομικών ∆ραστηριοτήτων
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Μερίσματα πληρωθέντα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2012 - 31/12/2012
(Ποσά εκφρασμένα σε €)

1/1-31/12/2012

-840.326,21

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Σύνολο εκροών από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή μείωση στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης

-

-837,50

46.587,59

34.638,07

-573.020,00
344.685,17
303.757,41
-124.021,36
-48.598,78

657.726,35
-945.204,64
126.217,93
142.970,10
-18.290,26

125.052,36
76.453,58

-500,16
-18.790,42

-10.647,17
7.022,05
-421,44
-4.046,56
72.407,02

-8.104,12
20.000,00
2.520,00
-1.290,94
13.124,94
-5.665,48

-47.522,53
-

-27.794,91
-625.000,00

1.063.345,14
-1.108.610,86
-92.788,25
-20.381,23
111.046,73
90.665,50

1.569.532,17
-930.746,74
-14.009,48
-19.674,96
130.721,69
111.046,73

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες καταστάσεις που καταρτίζει η Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ με έδρα την Αθήνα, η οποία συμμετέχει 100% στο κεφάλαιο της Εταιρίας.
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 συνδεδεμένα μέρη έχουν ως εξής: Αγορές: 177.288,12 €, Πωλήσεις: 199.368,78 €, Yποχρεώσεις: 2.107.391,90 €, Απαιτήσεις : 21.319,81 €
3. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης: 10 άτομα.
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.
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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 εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν
ουσιώδη επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Ηράκλειο, 26 Μαρτίου 2013

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συμβουλίου & ∆ιευθύνων Σύμβουλος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΛΤΑΣ
Α.∆.Τ. ΑΒ 246116

΄Ενα Μέλος του ∆.Σ.

Ο Προϊστάμενος του Λογιστηρίου

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΜΙΩΛΑΚΗΣ
Α.∆.Τ. ΑΖ 965056

ΕΠΤΑΜΗΝΙΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Α.∆.Τ. ΑΑ 371130
ΑΜΟΕ 13894 Α΄ ΤΑΞΗ

