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)
ΔΥΟ ΓΚΡΕΜΟΙ ΑΝΩΠΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου 2015 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015
(δημοσιευόμενα βάσει του κν.2190, άρθρο 135, για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες Oικονομικές Kαταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΠΧΑ)
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 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.

Αρμόδια Υπηρεσία - Νομαρχία :
Διεύθυνση διαδικτύου:
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :

Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
(Ποσά εκφρασμένα σε €)

www.gournonquarries.gr
Τσαρακτσίδης Δημήτριος - Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος,
Γρηγόριος Δικαίος - Αντιπρόεδρος
Κωνσταντίνος Χατζηδάκης, Κωνσταντίνος Ταμιωλάκης - Μέλη

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (1/1/2015 και 1/1/2014 αντίστοιχα)

31/12/2015
-64.791,41

31/12/2014
422.288,09

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων
Oικονομικών Kαταστάσεων :

21 Μαρτίου 2016

Συγκεντρωτικές συνολικές ζημίες χρήσης

-246.075,81

-487.079,50

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής :

Νικόλαος Ταπεινός (ΑΡ. Μ. ΣΟΕΛ 47441)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31/12/2015 και 31/12/2014 αντίστοιχα)

-310.867,22

-64.791,41

Ελεγκτική εταιρία :

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

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών :

Σύμφωνη γνώμη-Με έμφαση Θέματος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
(Ποσά εκφρασμένα σε €)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία

31/12/2015
149.316,21

31/12/2014
181.899,93

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα

283.313,16
1.098.285,23

218.984,42
1.863.188,01

177.485,94

667.316,36

9.746,45

45.507,40

152.336,35
1.870.483,34

10.687,34
2.987.583,46

Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

-

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
(Ποσά εκφρασμένα σε €)
1/1-31/12/2015

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

1.210.200,00

1.210.200,00

-1.521.067,22
-310.867,22

-1.274.991,41
-64.791,41

Ζημίες προ φόρων
Προσαρμογές του αποτελέσματος σε σχέση με τις εξής συναλλαγές:
Αποσβέσεις

-318.200,29

-319.081,83

37.915,61

55.663,09
111.563,81
-52.999,96

97.458,75

211.719,53

Προβλέψεις

-102.734,20

1.390.006,22
1.450.649,12

Κέρδη από πώληση παγίων

-143.685,58

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

955.258,81
1.128.633,00

Σύνολο υποχρεώσεων (β)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α + β)

2.181.350,56
1.870.483,34

3.052.374,87
2.987.583,46

Ζημίες εκμεταλεύσεως πριν από τις μεταβολές του κεφαλαίου κινήσεως
Μείωση αποθεμάτων
Μείωση απαιτήσεων από πελάτες και λοιπούς λογαριασμούς
Μείωση τρεχουσών υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
Εισροές / (εκροές) διαθεσίμων από την κύρια εκμετάλλευση
Μείον:
Καταβεβλημένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Ταμειακές Ροές Επενδυτικών Δραστηριοτήτων
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων
Πώληση ενσώματων περιουσιακών στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Μείωση / (αύξηση) μακροπρόθεσμων απαιτήσεων
Σύνολο εισροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Σύνολο ταμειακών ροών μετά από τις επενδυτικές δραστηριότητες (α)+(β)
Ταμειακές Ροές Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Πληρωμές μερισμάτων

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2015 - 31/12/2015
(Ποσά εκφρασμένα σε €)

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

1/1-31/12/2014

Ταμειακές Ροές Λειτουργικών Δραστηριοτήτων

1/1-31/12/2015

1/1-31/12/2014

1.190.482,81
-1.103.243,34
87.239,47
251.404,01
-430.231,94
-107.840,64

2.894.053,28
-2.611.289,08
282.764,20
-56.867,67
-273.050,89
-196.123,32

-199.429,10
-37.915,61

-243.277,68
-55.663,09

-237.344,71
-80.855,58
-318.200,29
65.367,78
-252.832,51

-298.940,77
-20.141,06
-319.081,83
-143.693,95
-462.775,78

9.516,48
-2.759,78
6.756,70

-19.288,67
-5.015,05
-24.303,72

-246.075,81

-487.079,50

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Σύνολο (εκροών) / εισροών από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης

80.855,58

20.141,06

-445.848,88
764.902,78
520.056,37
-322.016,12
517.094,15

-184.713,83
178.201,46
214.230,98
-374.613,86
-166.895,25

-2.200,00
514.894,15

-800,00
-167.695,25

-6.886,35
145.240,04
45,40
479,26
138.878,35
653.772,50

-522,00
53.000,00
308,23
-308,12
52.478,11
-115.217,14

-77.376,08
-

-17.839,63
-1.062.702,00

814.220,50
-1.248.967,91
-512.123,49
141.649,01
10.687,34
152.336,35

2.585.654,77
-1.380.980,40
124.132,74
8.915,60
1.771,74
10.687,34

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 στο κεφάλαιο της Εταιρίας τόσο άμεσα όσο και έμμεσα μέσω της θυγατρικής της εταιρίας ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
Α.Ε..
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: 76.135,60 €, Πωλήσεις: 147.076,54 €, Yποχρεώσεις: 1.046.238,05 €, Απαιτήσεις : 29.738,07 €
3. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης: 5 άτομα.
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. Για τις χρήσεις 2011 - 2013 η εταιρία ελέγχθηκε φορολογικά από τους Τακτικούς Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ.5 Ν.2238/1994 και για τις χρήσεις 2014 και 2015 σύμφωνα με το άρθρο
65Α του Ν. 4174/2013 (με την επιφύλαξη της παρ.2 του άρ.65Α). Για τη χρήση 2015 ο έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2015. Αν μέχρι την
ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις.
7. Τα Λοιπά συνολικά κέρση / (ζημιές) μετά φόρων αφορούν την αναγνώριση των Αναλογιστικών Κερδών/Ζημιών που προκύπτουν κατά την εκτίμηση της υποχρέωσης, η οποία γίνεται άμεσα στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος της χρήσης. Το έσοδο για τη χρήση
2015 ανέρχεται στο ποσό 6.756,70 ευρώ (χρήση 2014, έξοδο 24.303,72 ευρώ) όπως αναλύεται στη σημείωση 15 των Οικονομικών Καταστάσεων.
8. Στις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2015 έχουν τηρηθεί οι Βασικές Λογιστικές Αρχές των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2014.
9. Στην έκθεση ελέγχου ορκωτού ελεγκτή λογιστή περιλαμβάνεται θέμα έμφασης σχετικά με το ότι το σύνολο των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων υπερβαίνει το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού και ότι το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρίας έχει καταστεί αρνητικό και συνεπώς
συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του κωδ. Ν. 2190/1920.
Ηράκλειο, 21 Μαρτίου 2016

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΡΑΚΤΣΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 015317

΄Ενα Μέλος του Δ.Σ.

Ο Προϊστάμενος του Λογιστηρίου

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΜΙΩΛΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 965056

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

