
Γηέζπλζε Έδξαο Δηαηξείαο :

ΑΡ..Μ.Α.Δ. : 1717/01ΑΣ/Β/86/982 Πνζά εθθξαζκέλα ζε ρηι. Δπξώ

Αξκόδηα Ννκαξρία (ή Πξωηνδηθείν) : Ννκαξρία Αλαηνιηθήο Αηηηθήο 31/12/2010 31/12/2009

ύνολο ιδίυν κεθαλαίυν εναπξηρ πεπιόδος

ηην ( 1/1/2010 και 1/1/2009 ανηίζηοισα ) 4,423.60 4,562.47

Οπκυηόρ Ελεγκηήρ Λογιζηήρ : ΑΝΑΓΝΟ Θ. ΛΤΜΠΕΡΗ ςγκενηπυηικά ζςνολικά έζοδα μεηά από θόποςρ -83.67 -138.87

(Α.Μ. .Ο.Δ.Λ. 11241) ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ ιήμεο πεξηόδνπ

Ελεγκηική Εηαιπεία : B.D.O ΟΡΚΩΣΟΙ ΕΛΕΓΚΣΕ  ΑΕ (31/12/2010 θαη 31/12/2009 αληίζηνηρα ) 4,339.93 4,423.60

Σύπορ Έκθεζηρ Ελέγσος Ελεγηών : Με ζύκθσλε γλώκε

Διεύθςνζη Διαδικηύος Εηαιπείαρ : www.aegek.gr

ύλζεζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ : Πνζά εθθξαζκέλα ζε ρηι. Δπξώ ΔΣΑΙΡΙΑ

ωηήξηνο Γαβξηήι Πξόεδξνο 31/12/2010 31/12/2009

Ιωάλλεο Μαξνύιεο Γηεύζπλωλ ύκβνπινο Λεηηνπξγηθέο Γξαζηεξηόηεηεο

Μηραήι ίκαο Αληηπξόεδξνο Κέξδε / ( δεκίεο ) πξν θόξσλ -10.21 -108.37

Γεώξγηνο θνπιάο Μέινο Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα: 0.00 0.00

Μαξία αξεγηάλλε Μέινο Απνζβέζεηο 0.00 0.00

Ιωάλλεο Σζηηζηιώλεο Μέινο Πξνβιέςεηο 0.00 0.00

Δηξήλε Βξεηηνύ Μέινο Σπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 0.00 0.00

Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεκηέο)

επελδπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο 0.00 0.00

1.1 ΣΟΙΥΕΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΗ Χξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα 0.00 0.00

Ποζά εκθπαζμένα ζε σιλ. Εςπώ

Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγ/ζκώλ 

θεθαιαίνπ θίλεζεο θιπ ιεηηνπξγ.δξαζηεξηόηεηεο:

Μείσζε / (αύμεζε) απνζεκάησλ 0.00 0.00

  ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ 31/12/2010 31/12/2009 Μείσζε / (αύμεζε) απαηηήζεσλ -0.62 -21.23

Ιδιοσπηζιμοποιούμενα ενζώμαηα πάγια ζηοισεία 5,104.00 5,104.00 (Μείσζε) / αύμεζε ππνρξεώζεσλ (πιελ ηξαπεδώλ) 83.19 160.10

Αςλα πεπιοςζιακά ζηοσεία 0.00 0.00 Μείον:Χπεωζηικοί ηόκοι & ζυναθή έξοδα καηαβεβλημένα, 0.00 0.00

Απαιηήζειρ από πελάηερ 0.00 0.00 Καταβεβλημένοι φόροι 72.36 30.50

Λοιπά κςκλοθοπούνηα πεπιοςζιακά ζηοισεία 25.84 25.22 ύνολο ειζροών / (εκροών) από λειηοσργικές

Διαθέζιμα και ηαμειακά ιζοδύναμα 0.76 0.76 δξαζηεξηόηεηεο (α) 0.00 0.00

ΤΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ 5,130.60 5,129.98 Δπελδπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο

Δηάζεζε / ( απόθηεζε ) ζπγγελώλ θιπ επελδύζεσλ 0.00 0.00

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΤΠΟΥΡΕΩΕΙ Αγνξά ελζώκαησλ & άϋισλ παγίσλ πεξηνπζ.ζηνηρείσλ 0.00 0.00

Μεηοσικό κεθάλαιο 6,384.37 6,384.37 Εηζπξάμεηο από πσιήζεηο ελζώκαησλ & άϋισλ παγίσλ 0.00 0.00

Λοιπά ζηοισεία ιδίυν κεθαλαίυν -2,044.44 -1,960.77 Τόθνη & κεξίζκαηα εηζπξαρζέληα 0.00 0.00

ύνολο ιδίυν κεθαλαίυν ( α ) 4,339.93 4,423.60 ύνολο ειζροών / εκροών από επενδσηικές 

Δικαιώμαηα μειοτηθίαρ ( β ) 0.00 0.00  δξαζηεξηόηεηεο (β) 0.00 0.00

ύνολο ιδίυν κεθαλαίυν ( γ )=( α)+(β) 4,339.93 4,423.60 Υξεκαηνδνηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο

Πποβλέτειρ / Λοιπέρ μακποππόθεζμερ ςποσπεώζειρ 0.00 0.00 Εηζπξάμεηο από αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ 0.00 0.00

Λοιπέρ βπασςππόθεζμερ ςποσπεώζειρ 790.67 706.38 Εηζπξάμεηο από εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα 0.00 0.00

ύνολο ςποσπεώζευν ( δ ) 790.67 706.38 Εμνθιήζεηο δαλείσλ 0.00 0.00

ΤΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΗ & ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ (γ)+(δ) 5,130.60 5,129.98 ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο 

δραζηηριόηηηες ( γ ) 0.00 0.00

1.2 ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ Καζαξή αύμεζε (κείωζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα & 

Πνζά εθθξαζκέλα ζε ρηι. Δπξώ  ηζνδύλακα πεξηόδνπ (α)+(β)+(γ) 0.00 0.00

31/12/2010 31/12/2009 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο πεξηόδνπ 0.76 0.76

Κύθινο εξγαζηώλ 0.00 0.00 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ 0.76 0.76

Κόζηνο πωιήζεωλ 0.00 0.00

Μηθηά θέξδε 0.00 0.00

Κέξδε (δεκίεο) πξν θόξωλ, Υξεκαηνδνηηθώλ

επελδπηηθώλ απνηειεζκάηωλ -10.21 -108.37

Δμνδα (έζνδα) ρξεκαηννηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο 0.00 0.00

Κέξδε (δεκίεο) απνηίκεζεο ζπκκεηνρώλ 0.00 0.00

Κέξδε / ( δεκίεο ) πξν θόξωλ -10.21 -108.37

Μείνλ θόξνη 73.46 30.50

Κέξδε / ( δεκίεο ) κεηά από θόξνπο (Α ) -83.67 -138.87

Καηαλέκνληαη ζε:

Μεηόρνπο εηαηξίαο -83.67 -138.87

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Β) 0.00 0.00

πγθεληξωηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Α)+(Β) -83.67 -138.87

Βαζηθά θέξδε/(δεκίεο)κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή (ζε €) -0.32 -0.53

Κέξδε / (δεκίεο) πξν θόξωλ , Υξεκαηνδνηηθώλ 

επελδπηηθώλ απνηειεζκάηωλ & απνζβέζεωλ -10.21 -108.37

Μαρούζι, 28 Μαρηίοσ 2011

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΓΙΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ Η ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ

ΩΣΗΡΙΟ ΓΑΒΡΙΗΛ ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΡΟΤΛΗ ΜΙΥΑΗΛ ΙΜΑ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΙΟΤ

ΑΓΣ ΑΒ 521173 ΑΓΣ ΑΔ 506031 ΑΓΣ Ι 139514 ΑΔΣ Σ 515107

ΑΡ.ΑΓ.Ο.Δ.Δ. 38689

1.3 ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ

Ηκεξνκελία έγθξηζεο ηωλ εηήζηωλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηά ζεωλ 

(από ηηο νπνίεο αληιήζεθαλ ηα ζπλνπηηθά ζηνηρεία) :

1.4 ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΔΡΙΟΓΟΤ

ΕΣΑΙΡΙΑ

ΔΣΑΙΡΙΑ

ΔΣΑΙΡΙΑ

                 ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ & ΑΝΑΠΣΤΞΔΩΝ Η ΔΛΑΦΟΝΗΟ
ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΔΡΙΟΓΟΤ  1/1-31/12/2010   (Σα πνζά ζε ρηι. Δπξώ)

      (Δεκνζηεπόκελα βάζεη ηνπ λ.2190, άξζξν 135 γηα επηρεηξήζεηο πνπ ζπληάζζνπλ εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ελνπνηεκέλεο θαη κε, θαηά ηα ΔΛΠ.)

Σα παξαθάηω ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο ζηνρεύνπλ ζε κία γεληθή ελεκέξωζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο εηαηξείαο. Ο αλαγλώζηεο πνπ επηδεηά λα αληιήζεη νινθιεξωκέλε εηθόλα ηεο

νηθνλνκηθήο ζέζεο θαη ηωλ απνηειεζκάηωλ ηεο, πξέπεη λα εμαζθαιίζεη πξόζβαζε ζηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξόηππα, θαζώο θαη ε έθζεζε ειέγρνπ ηνπ

νξθωηνύ ειεθγηή ινγηζηή. Δλδεηθηηθά κπνξεί λα αλαηξέμεη ζηε δηεύζπλζε δηαδηθηύνπ ηεο, όπνπ αλαξηώληαη ηα ελ ιόγω ζηνηρεία.

Αμαποςζίος-Υαλανδπίος 18-20 Μαπούζι

ΠΡΟΘΕΣΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ 
1. Η εηαηξία έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά κέρξη θαη ηε ρξήζε 2009 . Δελ έρεη ζρεκαηηζζεί πξόβιεςε γηα
πηζαλή επηβνιή πξόζζεησλ θόξσλ.
2. Οη παξνύζεο θαηαζηάζεηο ελνπνηνύληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο ΑΕΓΕΚ Α.Ε..
3. Τα πνζά ησλ αγνξώλ / πσιήζεσλ ηεο εηαηξίαο από θαη πξόο ηελ κεηξηθή εηαηξία, ζσξεπηηθά από
ηελ έλαξμε ηεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο, αλέξρνληαη ζην πνζό ησλ 0,00 Χηι. € θαη 0,00 Χηι. €
αληίζηνηρα. Τα ππόινηπα ησλ ππνρξεώζεσλ θαη απαηηήζεσλ ηεο εηαηξίαο κε ηελ κεηξηθή εηαηξεία
ζηελ ιήμε ηεο ηξέρνπζαο πεξηόδνπ αλέξρνληαη ζε 789,57 ρηι. € θαη 0,00 αληίζηνηρα.
4. Ο αξηζκόο απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ ηελ 31/12/2010 ήηαλ: Εηαηξία άηνκα 0 .
5. Επί αθηλήησλ ηεο εηαηξίαο δέλ πθίζηαληαη εκπξάγκαηα βάξε.
6. Επίδηθεο ή επηζθαιείο απαηηήζεηο δελ ππάξρνπλ.
7. Δελ ππάξρνπλ επελδύζεηο ζε ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία ηεο πεξηόδνπ 1/1/2010 - 31/12/2010.
8. Οη θνξνινγηθέο δειώζεηο ηεο εηαηξείαο γηα ηε ρξήζε 2010 δε έρνπλ ειεγρζεί από ηηο θνξνινγηθέο

αξρέο. Η έθβαζε ηνπ θνξνινγηθνύ ειέγρνπ δελ είλαη δπλαηό λα πξνβιεθζεί ζην παξόλ ζηάδην.

http://www.aegek.gr/

