ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ Η ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 (Τα ποσά σε χιλ. Ευρώ)
(∆ηµοσιευόµενα βάσει του ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΛΠ)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της εταιρείας. 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 ∆ιεθνή Λογιστικά
Πρότυπα, καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεκγτή λογιστή. Ενδεικτικά µπορεί να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της, όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
∆ιέθυνση Έδρας Εταιρείας :
Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20 Μαρούσι
ΑΡ..Μ.Α.Ε. :
1717/01ΑΤ/Β/86/982
Αρµόδια Νοµαρχία (ή Πρωτοδικείο) :
Νοµαρχία Ανατολικής Αττικής
Ηµεροµηνία έγκρισης των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων
(από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία) :
23-03-2010
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής :
ΑΝΑΓΝΟΣ Θ. ΛΥΜΠΕΡΗΣ (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11241)
Ελεγκτική Εταιρεία :
B.D.O ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ
Τύπος Έκθεσης Ελέγχου Ελεγτών :
Με σύµφωνη γνώµη - Θέµα έµφασης
∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου Εταιρείας :
www.aegek.gr
Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου :
Σωτήριος Γαβριήλ Πρόεδρος & ∆ιεύθυνων Σύµβουλος
Μιχαήλ Σίµας Αντιπρόεδρος
Ειρήνη Βρεττού Μέλος
Γεώργιος Σκουλάς Μέλος
Μαρία Σαρηγιάννη Μέλος
Ιωαάννης Τσιτσιλώνης Μέλος
Παντελής Σκαρµούτσος Μέλος
Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς τα συµπεράσµατα του ελέγχου µας, εφιστούµε την προσοχή σας στη
σηµείωση 8 των οικονοµικών καταστάσεων, όπου γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι οι φορολο-γικές δηλώσεις της
εταιρίας για τις χρήσεις 2007 – 2009 δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές, µε συνέπεια να υπάρχει το
ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά τον χρόνο που θα εξετασθούν και θα
οριστικοποιηθούν. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατό να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
(Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ)
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
31-12-2009
31-12-2008
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία
5.104,00
5.104,00
Αυλα περιουσιακά στοχεία
0,00
0,00
Απαιτήσεις από πελάτες
0,00
0,00
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
25,22
3,99
∆ιαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα
0,76
0,76
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
5.129,98
5.108,75
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ( α )
∆ικαιώµατα µειοψηφίας ( β )
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ( γ )=( α)+(β)
Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων ( δ )
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)

6.384,37
-1.960,77
4.423,60
0,00
4.423,60
0,00
706,38
706,38
5.129,98

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ

6.384,37
-1.821,90
4.562,47
0,00
4.562,47
0,00
546,28
546,28
5.108,75

ΕΤΑΙΡΙΑ
(Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ)
01/01-31/12/09 01/01-31/12/08
Κύκλος εργασιών
0,00
0,00
Κόστος πωλήσεων
0,00
22,70
Μικτά κέρδη
0,00
-22,70
Κέρδη (ζηµίες) προ φόρων, Χρηµατοδοτικών
-108,37
επενδυτικών αποτελεσµάτων
-37,58
Εξοδα (έσοδα) χρηµατοοικονοµικής λειτουργίας
0,00
0,00
Κέρδη (ζηµίες) αποτίµησης συµµετοχών
0,00
0,00
Κέρδη / ( ζηµίες ) προ φόρων
-108,37
-60,28
Μείον φόροι
30,50
0,00
Κέρδη / ( ζηµίες ) µετά από φόρους (Α )
-138,87
-60,28
Κατανέµονται σε:
Μετόχους εταιρίας
-138,87
-60,28
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β)
0,00
0,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α)+(Β)
-138,87
-60,28
Βασικά κέρδη/(ζηµίες)µετά από φόρους ανά µετοχή (σε ευρώ)
-0,53
-0,23
Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων , Χρηµατοδοτικών
επενδυτικών αποτελεσµάτων & αποσβέσεων
-108,37
-37,58

ΣΤΟΙΧΕΙΑ KATAΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΕΤΑΙΡΙΑ
(Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ)
31/12/2009
31/12/2008
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων εναρξης περιόδου
την ( 1/1/2009 και 1/1/2008 αντίστοιχα )
4.562,47
4.622,75
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους
-138,87
-60,28
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου
(31/12/2009 και 31/12/2008 αντίστοιχα )
4.423,60
4.562,47

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ
(Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ)
1/1-31/12/09 1/1-31/12/08
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη / ( ζηµίες ) προ φόρων
-108,37
-60,28
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
0,00
0,00
Αποσβέσεις
0,00
0,00
Προβλέψεις
0,00
0,00
Συναλλαγµατικές διαφορές
0,00
0,00
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές)
επενδυτικής δραστηριότητας
0,00
0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
0,00
0,00
Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές
λογ/σµών κεφαλαίου κίνησης κλπ λειτουργ.δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων
0,00
0,00
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
-21,23
-3,99
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
160,10
64,27
Μείον: Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβεβληµένα,
0,00
0,00
Καταβεβληµένοι φόροι
30,50
0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
0,00
0,00
Επενδυτικές ∆ραστηριότητες
∆ιάθεση / ( απόκτηση ) συγγενών κλπ επενδύσεων
0,00
0,00
Αγορά ενσώµατων & άϋλων παγίων περιουσ.στοιχείων
0,00
0,00
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων & άϋλων παγίων
0,00
0,00
Τόκοι & µερίσµατα εισπραχθέντα
0,00
0,00
Σύνολο εισροών / εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
0,00
0,00
Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
0,00
0,00
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
0,00
0,00
Εξοφλήσεις δανείων
0,00
0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες ( γ ) 0,00
0,00
Καθαρή αύξηση (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα &
ισοδύναµα χρήσης (α)+(β)+(γ)
0,00
0,00
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης
0,76
0,76
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης
0,76
0,76
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
1. Η εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και την χρήση 2006 . ∆εν έχει σχηµατισθεί
πρόβλεψη για πιθανή επιβολή πρόσθετων φόρων.
2. Τα ποσά των αγορών / πωλήσεων της εταιρίας από και πρός την µητρική εταιρία, σωρευτικά
από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης, ανέρχονται στο ποσό των 0,00 Χιλ. ευρώ και 0,00 Χιλ.
ευρώ αντίστοιχα. Τα υπόλοιπα των υποχρεώσεων και απαιτήσεων της εταιρίας µε την µητρική
εταιρεία στην λήξη της τρέχουσας περιόδου ανέρχονται σε 703,3 χιλ. ευρώ και 0,00 αντίστοιχα.
3. Ο αριθµός απασχολούµενου προσωπικού την 31/12/2009 ήταν: Εταιρία άτοµα 0 .
4. Επί ακινήτων της εταιρίας δέν υφίστανται εµπράγµατα βάρη.
5. Επίδικες ή επισφαλείς απαιτήσεις δεν υπάρχουν.
6. ∆εν υπάρχουν επενδύσεις σε ενσώµατα πάγια στοιχεία της περιόδου 1/1/2009 - 31/12/2009.
Μαρούσι, 23 Μαρτίου 2010
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΣΙΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
Α.∆.Τ. Ι 139514
Α.∆.Τ. ΑΒ 521173
Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΤΣΙΛΩΝΗΣ
Α.∆.Τ. ΑΒ 593612

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΚΑΒΒΑ∆ΙΑ
Α.∆.Τ. ΑΖ 073815 ΑΡ.Α∆.Ο.Ε.Ε. 18263

