
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
(Ποσά  εκφρασµένα σε Ευρώ) ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31-12-2011 31-12-2010
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 0,44 363.286,24
Επενδύσεις σε ακίνητα 357.375,70 0,00
Αυλα περιουσιακά στοιχεία 0,01 0,01
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 97,09 97,09
Απαιτήσεις από πελάτες 1.332,54 1.332,54
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 78.880,86 53.313,31
Μη κυκλοφορούντα περ.στοιχεία προορ.για πώληση 0,00 0,00
∆ιαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα 530,36 58.191,78
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 438.217,00 476.220,97

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο 175.000,00 175.000,00
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων -30.576,99 23.497,31
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) 144.423,01 198.497,31
∆ικαιώµατα µειοψηφίας (β) 0,00 0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) 144.423,01 198.497,31
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 0,00 0,00
Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 40.768,80 41.917,12
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 0,00 0,00
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 253.025,19 235.806,54
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 293.793,99 277.723,66
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 438.217,00 476.220,97

Ηµεροµηνία έγκρισης των ετήσιων οικονοµικών 
καταστάσεων  από το ∆.Σ. της εταιρίας : 22-03-2012
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής :    Βρασίδας ∆αµηλάκος (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 22791)
Ελεγκτική Εταιρεία :                BDO Delta Ανώνυµη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 

Λογιστών (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 153)
Τύπος Έκθεσης Ελέγχου :       Σύµφωνη γνώµη.
∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου Εταιρίας :       www.aegek.gr
Αρµόδια Νοµαρχία (ή Πρωτοδικείο) : Νοµαρχία Ανατολικήs Αθήναs
Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου :
Ιωάννης Μαρούλης Πρόεδρος και ∆/νων Σύµβουλος
Ιωάννης Τσιτσιλώνης Αντιπρόεδρος
Αλέξανδρος Κοτρώτσιος Μέλος 
Θεοδώρα Ντάφου Μέλος 
Νικόλαος Ζαχαριάς Μέλος 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
1. Η  εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2009. ∆εν έχει σχηµατισθεί πρόβλεψη
για πιθανή επιβολή πρόσθετων φόρων. Οι φορολογικές δηλώσεις της εταιρείας για τις χρήσεις
2010-2011 δεν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου
δεν είναι δυνατό να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο.
2. Οι παρούσες καταστάσεις ενοποιούνται στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας ΑΕΓΕΚ Α.Ε..
3. ∆ε διενεργήθηκαν αγορές / πωλήσεις της εταιρίας από και πρός την µητρική εταιρία ΑΕΓΕΚ,
κατά την περίοδο 1/1-31/12/2011. Τα υπόλοιπα των υποχρεώσεων  της εταιρίας µε την µητρική
εταιρία στην λήξη της τρέχουσας περιόδου ανέρχονται σε 121,47 χιλ.ευρώ ενώ δεν υφίστανται
απαιτήσεις από τη µητρική εταιρεία.
4. Η εταιρεία κατά τη χρήση δεν απασχόλησε προσωπικό.
5. Κατά την 31/12/2011, επί ακινήτων της εταιρίας  υφίστανται εµπράγµατα βάρη  ποσού  400,00 χιλ.ευρώ,
καθώς  και  ενέχυρο επί απαιτήσεων της εταιρείας προερχόµενων από ασφαλιστήριο συµβόλαιο δυνάµει του
οποίου είναι ασφαλισµένο το ξυλουργικό εργοστάσιο που βρίσκεται επί ακινήτου της εταιρείας.
6. Επίδικες ή επισφαλείς απαιτήσεις δεν υπάρχουν.
7. ∆εν υπάρχουν επενδύσεις σε ενσώµατα πάγια στοιχεία της περιόδου 1/1/2011- 31/12/2011

ΣΤΟΙΧΕΙΑ KATAΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΕΤΑΙΡΙΑ                     

(Ποσά  εκφρασµένα σε  Ευρώ) 31/12/2011 31/12/2010
Σύνολο αναπροσαρµοσµένων  ιδίων κεφαλαίων έναρξης 
περιόδου την (1/1/2011 και 1/1/2010 αντίστοιχα) 198.497,31 218.020,61
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους -54.074,30 -19.523,30
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου 
(31/12/2011 και 31/12/2010 αντίστοιχα) 144.423,01 198.497,31

∆∆ΙΙΡΡΚΚΗΗ ΑΑ..ΕΕ..
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (Τα ποσά σε 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 εταιρίας. 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 ελεγκτή λογιστή. Ενδεικτικά µπορεί να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου, όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 
ΕΤΑΙΡΙΑ

(Ποσά  εκφρασµένα σε Ευρώ) 01/01-31/12/2011 01/01-31/12/2010
Κύκλος εργασιών 0,00 0,00
Κόστος πωλήσεων 0,00 0,00
Μικτά κέρδη 0,00 0,00
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, Χρηµατοδοτικών και
επενδυτικών αποτελεσµάτων -52.802,77 -54.925,81
Εξοδα (έσοδα) χρηµατοοικονοµικής λειτουργίας 38,13 38,54
Κέρδη (ζηµίες) αποτίµησης ή πώλησης συµµετοχών 0,00 0,00
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων -52.840,90 -54.964,35
Μείον φόροι 1.233,40 -35.441,05
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α) -54.074,30 -19.523,30
Κατανέµονται σε:
Ιδιοκτήτες µητρικής -54.074,30 -19.523,30
∆ικαιώµατα µειοψηφίας 0,00 0,00
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) 0,00 0,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α)+(Β) -54.074,30 -19.523,30
Βασικά κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή (σε ευρώ) -0,2163 -0,0781
Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων, Χρηµατοδοτικών,
επενδυτικών αποτ/σµάτων και συνολικών αποσβέσεων -46.892,78 -49.903,04

Μαρούσι, 22 Μαρτίου 2012

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΟΥΛΗΣ

Α.∆.Τ. ΑΕ 506031

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Α.∆.Τ. ΑΚ 038995 ΑΡ.Α∆.Ο.Ε.Ε. 38689 Α’ ΤΑΞΕΩΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΤΣΙΛΩΝΗΣ

Α.∆.Τ. ΑΒ 593612

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 
ΕΤΑΙΡΙΑ                

(Ποσά  εκφρασµένα σε Ευρώ) (Εµµεση µέθοδος) 1/1-31/12/2011 1/1-31/12/2010
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες) -52.840,90 -54.964,35
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις 5.909,99 5.022,77
Προβλέψεις 0,00 35.880,00
Συναλλαγµατικές διαφορές 0,00 0,00
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) 
επενδυτικής δραστηριότητας -23.485,95 -1,86
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 40,00 40,40
Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λ/σµών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 0,00 0,00
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -25.567,55 0,00
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 14.821,23 19.130,15
Μείον:Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβεβληµένα 40,00 40,40
Καταβεβληµένοι φόροι 0,00 3.750,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) -81.163,18 1.316,71
Επενδυτικές ∆ραστηριότητες
∆ιάθεση / (Απόκτηση) θυγατρικών, συγγενών κλπ επενδύσεων 0,00 0,00
Αγορά ενσώµατων & άϋλων παγίων περιουσ.στοιχείων 0,00 0,00
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων & άϋλων παγίων 23.499,89 0,00
Τόκοι & µερίσµατα εισπραχθέντα 1,87 1,86
Σύνολο εισροών / (εκροών) από έπενδυτικές δραστηριότητες (β) 23.501,76 1,86
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 περιόδου (α)+(β)+(γ) -57.661,42 1.318,57
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 58.191,78 56.873,21
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 530,36 58.191,78


