ΑΡΓΥΡΙΤΗΣ ΓΗ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

Αρ. Μ.Α.Ε.: 65473/01AT/Β/08/099
Αριθμός Μητρώου ΓΕΜΗ 8112001000
Αρτέμιδος 8, Μαρούσι
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
(Δημοσιευόμενα βάσει του Ν.2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΑΡΓΥΡΙΤΗΣ ΓΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΑΣΙΚΩΝ
ΜΕΤΑΛΛΩΝ. Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της, πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που
προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, καθώς και η έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Ενδεικτικά μπορεί να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της, όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Αρμόδια Υπηρεσία-Νομαρχία :

Διεύθυνση Διαδικτύου :
Ημερομηνία έγκρισης των ετησίων
Οικονομικών Καταστάσεων :
Νόμιμος Ελεγκτής :
Ελεγκτική Εταιρεία :
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών :
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος :
Μέλος :
Μέλος :

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

Περιφέρεια Αττικής / Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης
Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών
Διεύθυνση Ανάπτυξης Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
www.protergia.gr
8 Απριλίου 2013
Αθανάσιος Ξύνας Α.Μ. ΣΟΕΛ 34081
GRANT THORNTON Α.Μ. 127
Με σύμφωνη γνώμη
ΝΤΙΝΟΣ ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΜΕΓΑΛΟΚΟΝΟΜΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε €)
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2012
31/12/2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
93.231.388
79.913.541
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
23.297
14.534
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
93.254.685
79.928.075
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής εταιρείας (α)
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (β)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α)+(β)
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)

120.000
8.420.622
8.540.622
8.540.622
51.513.255
33.200.809
84.714.063
93.254.685

120.000
10.826.242
10.946.242
10.946.242
65.164.854
3.079.624
737.354
68.981.832
79.928.075

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €)
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1-31/12/2012

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου
(01.01.2012 και 01.07.2011 αντίστοιχα )
Διαφορά από αποτέλεσμα χρήσης 31/12/2011
Κέρδη / (ζηµιές) χρήσεως µετά από φόρους
Άυξηση / (μείωση) μετοχικού εταιρικού κεφαλαίου
Λοιπά Αποθεματικά
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ΄ευθείας στη Καθαρή Αξία
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου
(31.12.2012 και 31.12.2011 αντίστοιχα )

10.946.242
(2.405.621)
8.540.622

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και
επενδυτικών αποτελεσμάτων
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων
Μείον/(πλέον) φόροι
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (B)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (A)+(B)
Κατανέµονται σε:
Μετόχους Εταιρείας
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή ( σε € )
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων

1/1-31/12/2012

1/1-31/12/2011

(10.995)
(2.405.109)
(512)
(2.405.621)
(2.405.621)

(7.274)
(1.424.733)
(489)
(1.425.222)
(1.425.222)

(2.405.621)
-

(1.425.222)
-

(10.995)

(7.274)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €)
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011
Λειτουργικές Δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων
(2.405.109)
(1.424.733)
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
(9.151)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
2.403.264
1.417.459
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται
με τις λειτουργικές δραστηριότητες
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
475
(958)
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
29.328.467
(3.070.693)
Μείον :
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
(6.969.433)
Καταβεβληµένοι φόροι
(285)
Σύνολο εισροών / (εκροών)
από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
22.348.513
(3.079.209)
Επενδυτικές Δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών,
κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών / (εκροών)
από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

(13.317.860)
9.151

-

(13.308.709)

-

(9.030.567)

3.079.624
(660)
-

(9.030.567)
9.237
8.819
18.057

3.078.964
(245)
9.064
8.819

1/1-31/12/2011 Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Λήψη χρηματοδότησης από μητρική
(ποσά προορισμένα για αύξηση µετοχικού κεφαλαίου)
Πληρωμή φόρου συγκέντρωσης
Εξοφλήσεις δανείων
Σύνολο εισροών / (εκροών)
από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Σύνολο εισροών / (εκροών) περιόδου (α) + (β) + (γ)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου
10.946.242 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου

(5.677.676)
(1.425.222)
18.049.800
(660)
-

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Η ΑΡΓΥΡΙΤΗΣ ΓΗ Α.Β.Ε.Ε. εφαρμόζει τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα από την 27η Φεβρουαρίου 2008. 2. Οι χρήσεις 1/7/2010 - 30/6/2011 & 1/7/2011 - 31/12/2011, έχουν ελεγχθεί από τους νόμιμους ελεγκτές
και η εταιρεία έχει λάβει πιστοποιητικό φορολογικής συμμόρφωσης χωρίς να προκύψουν διαφορές. 3. Κατά τη διάρκεια του 2012, η ΑΡΓΥΡΙΤΗΣ ΓΗ Α.Β.Ε.Ε., συμμετείχε στην Α.Μ.Κ. της ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER A.E.
διατηρώντας το αρχικό ποσοστό συμμετοχής της (65%). Το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και του κεφαλαίου υπέρ το άρτιο που καλύφθηκε από την ΑΡΓΥΡΙΤΗΣ ΓΗ Α.Β.Ε.Ε. ανήλθε στο ποσό των
Ευρώ 13,318 εκατ. 4. Aπό τις 02.08.2012, η εταιρεία ΑΡΓΥΡΙΤΗΣ ΓΗ Α.Β.Ε.Ε. αποτελεί 100% θυγατρική του Ομίλου Protergia A.E. η οποία δημοσιεύει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνοντας τόσο
την ΑΡΓΥΡΙΤΗΣ ΓΗ Α.Β.Ε.Ε. όσο και τη θυγατρική της. 5. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική
κατάσταση της Εταιρείας. 6. Η εταιρεία δεν απασχολεί προσωπικό. 7. Τα ποσά των αγορών και πωλήσεων της εταιρείας από και τις συνδεδεμένες εταιρείες (κατά την έννοια του ΔΛΠ 24) σωρευτικά από την
έναρξη της οικονομικής χρήσης αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:
Ποσά Εκφρασμένα σε Ευρώ
Η Εταιρεία
Έσοδα
Έξοδα
2.406.417
Απαιτήσεις
Υποχρεώσεις
51.513.255
Συναλλαγές και αμοιβές διευθ. στελεχών και μελών διοίκησης
8. Η εταιρεία, με σκοπό οι οικονομικές καταστάσεις να καλύπτουν περίοδο που λήγει σε ημερομηνία ταυτόσημη με αυτής της μητρικής εταιρείας, με απόφαση στις 15/11/2011, αποφάσισε οι εταιρικές της χρήσεις να
έχουν αρχή 1η Ιανουαρίου και λήξη 31η Δεκεμβρίου του ιδίου χρόνου. Λόγω της μεταβολής αυτής, οι συγκριτικές οικονομικές καταστάσεις οι οποίες είναι οι πρώτες που έχουν λήξη την 31η Δεκεμβρίου, καλύπτουν
περίοδο 6μηνη και ειδικότερα 1/7/2011 έως 31/12/2011.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος
Ντίνος Μπενρουμπή
Α.Δ.Τ. Ξ 110308

Το Μέλος του Δ.Σ.
Ιωάννης Αντωνόπουλος
Α.Δ.Τ. ΑΒ 030487

Η Προϊστάμενη Λογιστηρίου
Παναγιώτα Ζαχαράκη
Α.Δ.Τ. ΑΕ 568832

