ΑΡΓΥΡΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΕΜΠΟΡΙΑ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ - ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 65576/53/Β/08/011
∆ιεύθυνση έδρας εταιρείας: Λιµένας Θάσου
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1η Ιανουαρίου 2013 έως 31η ∆εκεµβρίου 2013
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.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

∆ιεύθυνση έδρας Εταιρείας

Λιµενας Θάσου

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΘΕΣΗ

ΑΡΜΑΕ:

65576/53/Β/08/011

Αργυρίου ∆ηµήτριος

Πρόεδρος και ∆ιευθύνοντας Σύµβουλος

Αρµόδια Υπηρεσία- Περιφέρεια:

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Μιάµου Παναγιώτα

Αντιπρόεδρος

∆ιεύθυνση διαδικτύου µητρικής εταιρείας:
Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των ετήσιων
οικονοµικών καταστάσεων:

www.argyrioy.gr

Αργυρίου Μαρία

Μέλος

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής:

∆ηµήτριος Μανδηλαράς (ΑΜ ΣΟΕΛ 13851)

Ελεγκτική εταιρεία:

ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:

30 Απρίλιος 2014

Με σύµφωνη γνώµη
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ποσά εκφρασµένα σε €)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε €)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

31/12/2013

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

31/12/2012

896.967

846.339

0

0

6.989

1/1-31/12/2013

1/1-31/12/2012

357.260

198.197

Λειτουργικές δραστηριότητες

Πλέον (µείον) προσαρµογές για:
Αποσβέσεις

104.280

110.300

Αποθέµατα

596.060

558.084

Προβλέψεις

20.468

17.207

Απαιτήσεις από πελάτες

767.617

788.101

Ζηµιές (κέρδη) από εκποίηση παγίων περιουσιακών στοιχείων

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

6.989

Αποτελέσµατα προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες)

216.122

181.813
2.381.327

2.483.756

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Ζηµιές από διαγραφή παγίων & αύλων
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο

260.000

260.000

Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης

1.108.312

871.008

Σύνολο καθαρής θέσης (α)

1.368.312

1.131.008

238.160

220.894

Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις

Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που
σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)

43.072

43.072

834.212

986.352

Σύνολο υποχρεώσεων (β)

1.115.444

1.250.318

Καταβεβληµένοι φόροι

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β)

2.483.756

2.381.327

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

920

-1.729

19.726

18.099

502.654

342.074

-37.976

-10.660

8.385

235.204

-324.361

-586.169

(Μείον):
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα

-19.726

-18.099

56.060

-37.388

185.035

-75.038

-159.957

-270.656

Επενδυτικές δραστηριότητες
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ποσά εκφρασµένα σε €)

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων

1/1-31/12/2013

1/1-31/12/2012

Κύκλος Εργασιών

5.667.420

5.045.334

Μικτά κέρδη / (ζηµιές)

1.291.137

1.112.597

374.867

214.289

Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

3.182
948

1.729

-155.827

-268.927

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσµάτων
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων
Μείον: φόροι
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους(α)

0

0

357.260

198.197

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια

-6.997

146.433

-119.956

-37.236

Εξοφλήσεις δανείων

0

0

237.304

160.961

Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου

0

0

160.961

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)

-6.997

146.433

22.211

-197.532

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους(β)

237.304

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους (α)+(β)

237.304

160.961

Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή -βασικά (σε €)

4,5635

3,0954

Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή – (σε €)

Μερίσµατα πληρωθέντα

0,0000

0,0000

479.146

324.589

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
χρήσης (α)+(β)+(γ)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης

153.030

350.562

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης

175.241

153.030

31/12/2013
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων

Σύνολο Καθαρής θέσης έναρξης χρήσεως (01/01/2013και 01/01/2012
αντίστοιχα)

970.047

237.304

160.961

∆ιανεµηθέντα µερίσµατα

0

0

Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου

0

0

1.368.312

1.131.008

Κέρδη / (ζηµιές) χρήσεως µετά από φόρους (συνεχιζόµενες δραστηριότητες)

Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσεως (31/12/2013 και 31/12/2012
αντίστοιχα)
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1.Η εταιρεία δηµοσίευσε για πρώτη φορά τις οικονοµικές καταστάσεις της βάσει των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) τη χρήση 2011.
2. Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις αρµόδιες φορολογικές αρχές για τη χρήση 2010.
3.Επί των ακινήτων της εταιρείας υφίσταται προσηµείωση ακινήτων αξίας 260.000 €
4. ∆εν 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.
5. Οι σωρευτικές προβλέψεις που έχουν διενεργηθεί αφορούν προβλέψεις για διαφορές φορολογικού ελέγχου των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων ποσού€ 24.771, προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων ύψους 39.351€
και προβλέψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία ύψους 13.653€.
6. Ο αριθµός απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της κλειόµενης και της προηγούµενης χρήσεως ήταν 22 και 17 άτοµα αντίστοιχα.
7. Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης ευρώ 23.586,78
7. Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία της κλειόµενης χρήσεως ανήλθαν σε€ 159.957.
8. ∆εν κατέχονται ίδιες µετοχές .
9. ∆εν υπάρχουν συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ∆.Λ.Π. 24

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. & ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΕ-395892

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΜΙΑΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΑΕ-895813

31/12/2012

1.131.008

Ο ∆/ΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΖΑΝΤΖΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ

Χ 868232-ΑΡ.Α∆.0023319

