
Αρμόδια Υπηρεσία - Περιφέρεια: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διεύθυνση Διαδικτύου: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΟΤΣΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΤΑΪΔΗΣ 

Νόμιμος ελεγκτής: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Ελεγκτική εταιρεία : ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών : ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΕΚΟΥ

31/12/2012 31/12/2011 1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία                        30.427                        42.994 Λειτουργικές Δραστηριότητες

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία                        10.011                          6.341 Αποτελέσματα προ φόρων                       (59.278)                             (34.967)

Αποθέματα                        10.029                          7.205 Πλέον/μείον Προσαρμογές για:

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία                        12.350                          6.341 Αποσβέσεις                        12.567                              33.774 

Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα                        25.685                        54.120 Προβλέψεις                          2.179                             (13.335)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ                         88.501                       117.000 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα                           (143)                               (1.455)

Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έσοδα                            273                                   191 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που 

σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες

Μετοχικό Κεφάλαιο                        58.680                        58.680 (Αύξηση) /Μείωση αποθεμάτων                        (2.824)                                2.128 

Λοιπά Στοιχεία Ιδίων κεφαλαίων                       (75.367)                       (16.526) (Αύξηση)/ Μείωση απαιτήσεων                        (9.244)                                7.982 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Μετόχων Εταιρείας (Α)                       (16.687)                         42.154 Αύξηση/ (Μείωση) υποχρεώσεων (πλην δανειακών)                        28.165                             (13.321)

Μείον:
Εμπορικές Υποχρεώσεις                        65.914                        42.603 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα                           (273)                                 (191)

Προβλέψεις/ Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις                        12.166                          9.987 Καταβεβλημένοι φόροι  -  - 

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις                        27.108                        22.256 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)                       (28.577)                             (19.194)

Σύνολο Υποχρεώσεων (Β)                       105.188                         74.846 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Α)+(Β)                         88.501                       117.000 Επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορά ενσώματων και άυλων  πάγιων στοιχείων                               -                               (17.674)

Πωλήσεις ενσώματων παγίων στοιχείων

Τόκοι εισπραχθέντες                            142                                1.455 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)                              142                             (16.219)

1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011 Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Kαταβληθέντα μερίσματα -                                 -                                     
Κύκλος εργασιών                      493.831                      650.663 Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)                                 -                                          -   

Μικτά κέρδη / (ζημιές)                      329.255                      423.798 Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)                       (28.435)                             (35.412)

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών  και επενδυτικών 

αποτελεσμάτων  
                      (59.148)                       (36.230)

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων                       (59.278)                       (34.967) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης                         54.120                               89.532 

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)                       (58.842)                       (38.028)
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης                         25.685                               54.120 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)                       (58.842)                       (38.028)

Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή – (σε €)                               -                                 -   

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων                       (46.581)                         (2.456)

31/12/2012 31/12/2011
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  έναρξης περιόδου (01.01.2012 και 

01.01.2011 αντίστοιχα)                        42.154                        80.182 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους                       (58.842)                       (38.028)

Διανεμηθέντα μερίσματα χρήσης                               -                                 -   

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.12.2012 και 

31.12.2011 αντίστοιχα)                       (16.687)                         42.154 

α) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 181.319,87 €

β) Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 4.354,00 €

γ) Υποχρεώσεις 50.790,82 €

δ) Απαιτήσεις 7.412,50 €

ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών 0,00 €

Θεσσαλονίκη,  21 Μαρτίου 2013

ΤΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΖΑΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ                      ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΤΑΪ’ΔΗΣ ΑΔΤ: ΑΚ 138647

ΑΔΤ: ΑΖ 175240 ΑΔΤ: Κ 405616  ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: Α' τάξης 49004

Tα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Εταιρείας ΑΡΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε 

οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση του διαδικτύου της όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς  και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή. 

"ΑΡΜΑ- ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε. -ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ"
Αρ. Μ.Α.Ε. 24516/62/Β/91/170, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 57723204000

Έδρα Δήμος Θεσσαλονίκης 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠO 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

(δημοσιευμένα βάσει του Ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)

GRANT-THORNTON (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127) ΜΕΛΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗ Δ.Σ.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ΘΕΣΗ

www.armaependytiki.gr ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ημερομηνία έγκρισης ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 21/3/2013 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Χρήστος Βαργιεμέζης (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 30891 ) ΜΕΛΟΣ

Με επιφύλαξη και θέμα έμφασης ΜΕΛΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ - Έμμεση μέθοδος

(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ) (Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ)

9. Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων της εταιρεία.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Η γνώμη με επιφύλαξη στην έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή λογιστή αφορά στο γεγονός ότι η φορολογική δήλωση της Εταιρείας, για τη χρήση 2010, δεν έχει 

εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές, με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθεί και 

θα οριστικοποιηθεί. Αναλυτικότερα, για τις ανέλεγκτες χρήσεις βλέπε σημείωση 26 των Οικονομικών Καταστάσεων.

2. Το θέμας έμφασης στην έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή λογιστή αφορά στο γεγονός ότι λόγω συσσωρευμένων ζημιών, το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της 

εταιρείας είναι αρνητικό και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/1920, περί της συνέχισης της 

δραστηριότητας της εταιρείας.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 3. Στις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις έχουν τηρηθεί οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για να καταρτισθούν οι οικονομικές καταστάσεις της 

προηγούμενης χρήσης (2011) προσαρμοσμένων με  τις αναθεωρήσεις που επιτάσσουν τα ΔΠΧΑ.  (Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ)

4. Η Εταιρεία περιλαμβάνεται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζει  η μη εισηγμένη GOODY'S A.E. (ποσοστό συμμετοχής 50,05%) με τη 

μέθοδο της ολικής ενοποίησης.

5. Δεν υφίστανται εκκρεμείς αγωγές, απαιτήσεις ή προσφυγές ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν ουσιωδώς την οικονομική 

κατάσταση της Εταιρείας.

6. Τα ποσά των λοιπών προβλέψεων που έχουν διενεργηθεί αναλύονται ως εξής:

Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού ποσού € 12.166  για τη χρήση 2012 (€  μηδέν για τη χρήση 2011).

7. Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας την 31.12.2012 και 31.12.2011 ανέρχεται σε 12 και 12 άτομα αντίστοιχα.

8.  Τα ποσά των αγορών / πωλήσεων της εταιρείας από και προς τα συνδεδεμένα μέρη σωρευτικά από την έναρξη  της διαχειριστικής χρήσης καθώς και τα 

υπόλοιπα των υποχρεώσεων / απαιτήσεων της εταιρείας με τα συνδεδεμένα μέρη στη λήξη της τρέχουσας χρήσης εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα:

10. Η εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

http://www.armaependytiki.gr/

