ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Ε.

Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών: 65576/53/Β/08/011
Διεύθυνση έδρας εταιρείας: Λιμένας Θάσου, ΤΚ 64004, Νομός Καβάλας
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2012
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΒΕΕ. 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.
ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÇÓ
Διεύθυνση έδρας Εταιρείας
ΑΡΜΑΕ:
Αρμόδια Υπηρεσία- Νομαρχία:
Διεύθυνση διαδικτύου μητρικής εταιρείας:
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο
των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων:
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής:
Ελεγκτική εταιρεία:
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:

Λιμένας Θάσου
65576/53/Β/08/011
Νομαρχία Καβάλας
www.argyrioy.gr

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Αργυρίου Δημήτριος
Μιάμου Παναγιώτα
Αργυρίου Μαρία

30 Aπριλίου 2013
Δημήτριος Μανδηλαράς (ΑΜ ΣΟΕΛ 13851)
ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.
Με σύμφωνη γνώμη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ποσά εκφρασμένα σε ~

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Ποσά εκφρασμένα σε ~

ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

31/12/2012
846.339
6.989
558.084
788.101
181.813
−−−−−−−−−−
2.381.327

31/12/2011
685.983
6.989
547.424
1.019.894
382.756
−−−−−−−−−−
2.643.047

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης
Σύνολο καθαρής θέσης (α)
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (β)
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β)

260.000
871.008
−−−−−−−−−−
1.131.008
−−−−−−−−−−
220.894
43.072
986.352
−−−−−−−−−−
1.250.318
−−−−−−−−−−
2.381.327

260.000
710.047
−−−−−−−−−−
970.047
−−−−−−−−−−
100.327
0
1.572.673
−−−−−−−−−−
1.673.000
−−−−−−−−−−
2.643.047

==========

==========

==========

==========

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Ποσά εκφρασμένα σε ~
01/01-31/12/12 01/01-31/12/11
Κύκλος Εργασιών
5.045.334
4.331.004
Μικτά κέρδη / (ζημιές)
1.112.597
826.564
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών
και επενδυτικών αποτελεσμάτων
214.289
158.138
−−−−−−−−−−
−−−−−−−−−−
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων
198.197
158.912
Μείον: φόροι
-37.236
-42.851
−−−−−−−−−−
−−−−−−−−−−
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους(α)
160.961
116.061
Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους(β)
160.961
116.061
−−−−−−−−−−
−−−−−−−−−−
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (α)+(β)
160.961
116.061
==========
==========
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή -βασικά (σε ~)
5,3654
3,8687
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή – (σε ~)
0,0000
0,0000
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων
324.589
223.198
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Ποσά εκφρασμένα σε ~
Σύνολο Καθαρής θέσης έναρξης χρήσεως
(01/01/2012 και 01/01/2011 αντίστοιχα)
Κέρδη / (ζημιές) χρήσεως μετά από φόρους
(συνεχιζόμενες δραστηριότητες)
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσεως
(31/12/2012 και 31/12/2011 αντίστοιχα)

ΘΕΣΗ
Πρόεδρος και Διευθύνοντας Σύμβουλος
Αντιπρόεδρος
Μέλος

31/12/2012

31/12/2011

970.047

743.986

160.961
0

116.061
110.000

−−−−−−−−−−

−−−−−−−−−−

1.131.008

==========

==========

01/01-31/12/12 01/01-31/12/11
ËåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò
Αποτελέσματα προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)
198.197
158.912
Πλέον (μείον) προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
110.300
65.060
Προβλέψεις
17.207
8.128
Ζημιές (κέρδη) από εκποίηση παγίων περιουσιακών στοιχείων
Ζημιές από διαγραφή παγίων & αύλων
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές)
επενδυτικής δραστηριότητας
-1.729
-2.398
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
18.099
1.723
−−−−−−−−−−
−−−−−−−−−−
342.074
231.426
−−−−−−−−−−
−−−−−−−−−−
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές
λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται
με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
-10.660
-99.112
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
235.204
-308.130
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
-586.169
630.786
(Μείον):
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
-18.099
-1.723
Καταβεβλημένοι φόροι
-37.388
-57.481
−−−−−−−−−−
−−−−−−−−−−
Σύνολο εισροών / (εκροών) από
λειτουργικές δραστηριότητες (α)
-75.038
395.766
−−−−−−−−−−
−−−−−−−−−−
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άDλων παγίων στοιχείων
-270.656
-373.976
Τόκοι εισπραχθέντες
1.729
2.398
−−−−−−−−−−
−−−−−−−−−−
Σύνολο εισροών / (εκροών) από
επενδυτικές δραστηριότητες (β)
-268.927
-371.578
−−−−−−−−−−
−−−−−−−−−−
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
146.433
50.000
Εξοφλήσεις δανείων
0
-1.244
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
0
110.000
−−−−−−−−−−
−−−−−−−−−−
Σύνολο εισροών / (εκροών) από
χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
146.433
158.756
−−−−−−−−−−
−−−−−−−−−−
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα
και ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)
-197.532
182.944
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης
350.562
167.618
−−−−−−−−−−
−−−−−−−−−−
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης
153.030
350.562

==========

==========

970.047

ÐÑÏÓÈÅÔÁ ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÉ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Η εταιρεία δημοσιεύει για πρώτη φορά τις οικονομικές καταστάσεις της βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ)
Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2009 και 2010.
Επί των ακινήτων της εταιρείας υφίσταται προσημείωση ακινήτων αξίας 260.000 ~.
Δεν υφίστανται επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, ή αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που έχουν ή ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή
λειτουργία της εταιρείας και δεν έχουν σχηματιστεί σχετικές προβλέψεις.
Οι σωρευτικές προβλέψεις που έχουν διενεργηθεί αφορούν προβλέψεις για διαφορές φορολογικού ελέγχου των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων ποσού ~ 24.771, προβλέψεις επισφαλών
απαιτήσεων ύψους 20.987 , προβλέψεις για υποτίμηση αποθεμάτων ~ και προβλέψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία ύψους 11.550 ~.
Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της κλειόμενης και της προηγούμενης χρήσεως ήταν 17 και 13 άτομα αντίστοιχα.
Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία της κλειόμενης χρήσεως ανήλθαν σε ~ 270.656.
Δεν κατέχονται ίδιες μετοχές.
Δεν υπάρχουν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το Δ.Λ.Π. 24.
Aθήνα, 30 Aπριλίου 2013
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