
31/12/2012 31/12/2011
60.011 87.648

Ζημίες χρήσεως μετά από φόρους -31.752 -27.637
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσεως (31/12/2012 και 31/12/2011 αντίστοιχα) 28.259 60.011

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής : Ολυμπία Μπαρζού (Αρ. Μ. ΣΟΕΛ 21371)
Ελεγκτική εταιρία : ∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.Ο.Ε.Λ  (Α.Μ. ΣΟΕΛ 111)
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών : Με σύμφωνη γνώμη

Κορωναίος Παναγιώτης - Μέλος Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσεως (1/1/2012 και 
1/1/2011 αντίστοιχα)

Ημερομηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο 
των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων : 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

Γεωργίου Αιμίλιος - ∆ιευθύνων Σύμβουλος             

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΟΖΟΛΑΝΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ -
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ. 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 : Νομαρχία Θεσσαλονίκης ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
∆ιεύθυνση διαδικτύου: www.pozolani.gr (Ποσά εκφρασμένα σε €)
Σύνθεση ∆ιοικητικού Συμβουλίου : Γεωργιάδης Γεώργιος - Πρόεδρος,                           

(δημοσιευόμενα βάσει του κν.2190, άρθρο 135, για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ∆ΠΧΑ)

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΟΖΟΛΑΝΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ -ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ   <<ΠΟΖΟΛΑΝΗ Α.Ε>>
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ : 59137904000 (Πρώην ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε.: 64113/62/Β/07/0198)

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ Ε∆ΡΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ∆ΙΑΚΟΥ 48,  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 ∆εκεμβρίου 2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2012 31/12/2011

Ενσώματες ακινητοποιήσεις 10.350 10.350
Ασώματες ακινητοποιήσεις 95.078 103.714
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 20.849 9.590
Πελάτες - 4.000
Απαιτήσεις και προπληρωμές 20.833 19.768
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 27.607 50.487
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 174.717 197.909

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011
Μετοχικό Κεφάλαιο (125.762 μετοχές των  € 1,00) 125.762 125.762 Ταμιακές Ροές Λειτουργικών ∆ραστηριοτήτων
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης -97.503 -65.751 Zημίες προ φόρων -43.011 -27.637
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  (α) 28.259 60.011 Προσαρμογές του αποτελέσματος σε σχέση με τις εξής συναλλαγές:
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.500 1.500 Αποσβέσεις 8.636 8.157
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 144.958 136.398 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 12 973
Σύνολο υποχρεώσεων (β) 146.458 137.898 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα -973 -266
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  (α + β) 174.717 197.909 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων από πελάτες και λοιπούς λογαριασμούς 2.935 -11.922

Αύξηση τρεχουσών υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 8.560 104.864
(Εκροές) / εισροές διαθεσίμων από την κύρια εκμετάλλευση -23.841 74.169
Μείον:
Καταβεβλημένοι φόροι - -
Σύνολο (εκροών) / εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) -23.841 74.169
Ταμιακές Ροές Επενδυτικών ∆ραστηριοτήτων
Α ά ώ ά λ ί ί 36 720

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
(Ποσά εκφρασμένα σε €)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
(Ποσά εκφρασμένα σε €)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2012 - 31/12/2012
(Ποσά εκφρασμένα σε €)

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων - -36.720
Εισπράξεις από τόκους 973 266
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 973 -36.454

1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011 Σύνολο ταμιακών ροών μετά από τις επενδυτικές δραστηριότητες (α)+(β) -22.868 37.715
Ταμιακές Ροές Χρηματοδοτικών ∆ραστηριοτήτων

Κύκλος εργασιών 23.480 50.338 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -12 -973
Κόστος πωλήσεων -22.000 -37.070 Σύνολο εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) -12 -973
Μικτά κέρδη προ αποσβέσεων 1.480 13.268 Καθαρή (μείωση) / αύξηση στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ) -22.880 36.742
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας -35.754 -28.887 Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 50.487 13.745
Άλλα έξοδα εκμετάλλευσης -1.062 -3.154 Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 27.607 50.487
Ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών, -35.336 -18.773
επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων
Αποσβέσεις -8.636 -8.157
Ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών και -43.972 -26.930
επενδυτικών αποτελεσμάτων
Έσοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας 973 266
Έξοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας -12 -973
Ζημίες προ φόρων -43.011 -27.637
Πλέον: Φόρος εισοδήματος 11.259 -

Ζημίες μετά από φόρους -31.752 -27.637

1.
2.
3.
4.

Το ποσό των πωλήσεων της τρέχουσας χρήσης που έχει προκύψει από συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη ανέρχεται σε 23.480 Ευρώ.
Η εταιρεία δεν απασχολεί προσωπικό.
∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της εταιρίας.

Οι Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρίας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες καταστάσεις που καταρτίζει η Α.Ε ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ με έδρα την Αθήνα.
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

5.

Α.∆.Τ. ΑΕ 667084 Α.∆.Τ  ΑΒ 495954 Α∆Τ Φ.167428
Α.Μ. Αδείας Ο.Ε.Ε.:Α/ 11961

Γεωργιάδης Γεώργιος Γεωργίου Αιμίλιος Παπανικολάου Παναγιώτης

Ανέλεγκτη φορολογικά χρήση: 2010
Για την χρήση 201 η εταιρία ελέγχθηκε φορολογικά από τους Τακτικούς Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ.5 Ν.2238/1994. Για τη χρήση 2012 ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το 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.

Θεσσαλονίκη, 26 Μαρτίου 2013

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συμβουλίου Ο ∆ιευθύνων Σύμβουλος Ο Προϊστάμενος του Λογιστηρίου


