
   ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

                 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 3812701000

                      ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46053/01ΑΤ/Β/00229

                    ΕΡΓΟΤΕΛΟΥΣ 2, 15124 ΜΑΡΟΥΣΙ

                                                                                       (Δημοσιευμένα βάσει του Ν. 2190/20 άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις κατά τα ΔΠΧΑ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 

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 στην έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή. Ενδεικτικά μπορεί να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της (www.eakaa.gr), όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Αρμόδια  Αρχή                                       Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης 

ποσά σε Ευρώ

Διευθυνση διαδικτύου                          www.eakaa.gr 31/12/2017 31/12/2016

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου  :          Πρόεδρος ΔΣ : Ιωάννης Παράσχης  (1/1-31/12/2017)  Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως

                                                                  Αντιπρόεδρος ΔΣ : Ιωάννης Κοσμαδάκης (1/1-31/12/2017) (01.01.2017 και 01.01.2016  αντίστοιχα) 8.782.733,96 9.137.806,87

                                                                  Δ/νων Σύμβουλος :  Κωνσταντίνος Μαδεμλής (1/1-31/12/2017) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά 

                                                                  Μέλη ΔΣ :   Γεώργιος Ελευθεράκος  (1/1-31/12/2017) από φόρους 1.243.830,09 973.511,24

                                                                                     Γεωργία Σπυριδάκη   (1/1-30/04/2017) Διανεμηθέντα μερίσματα (636.059,00)       (1.328.584,15)             

                                                                                      Ιωάννης Ρόζης    (1/5-31/12/2017) Φόρος αποθεματικών -                     -                              

                                                                                     Αντωνία Αριστειδοπούλου (1/1-31/12/2017) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως 

                                                                                     Ευγενία Παπαθανασοπούλου (1/1-31/12/2017) (31.12.2017 και 31.12.2016  αντίστοιχα) 9.390.505,05 8.782.733,96

Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών 15/6/2018

καταστάσεων

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Χριστιάνα Παναγίδου ΑΜ.ΣΟΕΛ 62141
Ελεγκτική Εταιρεία ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Α.Μ. ΣΟΕΛ 107

Τύπος Έκθεσης Ελέγχου Ελεγκτών Σύμφωνη Γνώμη με Έμφαση Θέματος ποσά σε Ευρώ

Έμμεση μέθοδος 01/01 - 31/12/2017 01/01 - 31/12/2016

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ                         Ποσά σε Ευρώ Λειτουργικές δραστηριότητες

31/12/2017 31/12/2016 Κέρδη χρήσεως προ φόρων 1.768.676,99 1.369.176,76

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Πλέον/(Μείο)ν προσαρμογές για:

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 9.740.421,51 10.873.591,09 Αποσβέσεις 1.156.372,17 1.155.887,89

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 0,10 0,10 Προβλέψεις 6.855,00 3.479,00

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 7.005,18 6.814,74 Αποτελέσματα επενδυτικής δραστηριότητας (273,34)              (370,56)                       

Αποθέματα 285.045,81 311.198,59 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 2.109,14 4.556,57

Απαιτήσεις από πελάτες και χρεώστες 419.025,35 512.230,05 Απόσβεση κρατικών επιχορήγησεων (348.336,49)       (348.336,49)                

Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα 2.316.545,88 749.919,15 Μείωση/(αύξηση) αποθεμάτων 26.152,78           66.815,62                   

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 12.768.043,83 12.453.753,72 Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων (106.657,64)       (107.757,14)                

(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ τραπεζών) (15.479,26)         36.572,25                   

Μετοχικό κεφάλαιο 5.782.355,00 5.782.355,00 Μείον:

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 3.608.150,05 3.000.378,96 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α) 9.390.505,05 8.782.733,96 καταβεβλημένα (2.109,14)           (4.556,57)                    

Καταβεβλημένοι φόροι (261.695,23)       (665.649,65)                

Σύνολο εισροών/(εκροών) από 

Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 3.154.566,83 3.517.513,27 λειτουργικές δραστηριότητες    (α) 2.225.614,98 1.509.817,68

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 222.971,95 153.506,49 Επενδυτικές δραστηριότητες

Σύνολο υποχεώσεων (β) 3.377.538,78 3.671.019,76 Τόκοι εισπραχθέντες 273,34 370,56

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β) 12.768.043,83 12.453.753,72 Αγορά εξοπλισμού (23.202,59)         (1.800,34)                    

Σύνολο εισροών/(εκροών) από 

επενδυτικές δραστηριότητες    (β) (22.929,25)         (1.429,78)                    

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ Εξοφλήσεις δανείων -                     -                              

ποσά σε Ευρώ Μερίσματα πληρωθέντα (636.059,00)       (1.328.584,15)             

01/01-31/12 01/01-31/12 Σύνολο εισροών/(εκροών) από 

2017 2016 χρηματοδοτικές δραστηριότητες    (γ) (636.059,00)       (1.328.584,15)             

Κύκλος εργασιών 3.768.942,23 3.512.901,98 Καθαρή αύξηση /(μείωση) στα ταμιακά

Μικτά κέρδη 2.081.871,40 1.670.546,83 διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδ/κών και επενδυτικών αποτελεσμάτων 1.770.512,79 1.373.362,77 (α) + (β) + (γ) 1.566.626,73      179.803,75                 

Κέρδη προ φόρων 1.768.676,99 1.369.176,76 Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Κέρδη μετά από φόρους (Α) 1.247.643,50 960.668,76 έναρξης περιόδου 749.919,15 570.115,40

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) -3.813,41 12.842,48 λήξης περιόδου 2.316.545,88 749.919,15

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β) 1.243.830,09 973.511,24

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων 

και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) 2.578.548,47 2.180.914,17

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Η Eταιρεία έχει περαιώσει τις φορολογικές της υποχρεώσεις μέχρι και τη χρήση 2009. Για την ανέλεγκτη χρήση 2010, η διοίκηση εκτιμά πως δεν θα προκύψουν σημαντικά ποσά πρόσθετων φόρων και 

   προσαυξήσεων  στο μέλλον (αναφορά και στις σημειώσεις 8 και 22 των οικονομικών καταστάσεων). Για τις χρήσεις 2011-2016 έχει εκδοθεί φορολογικό πιστοποιητικό από Νόμιμους Ελεγκτές,.

   Η ίδια διαδικασία θα τηρηθεί και για την χρήση 2017. Το περιεχόμενο του φορολογικού πιστοποιητικού κοινοποιείται στην Διεύθυνση Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών.

2. Επί των παγίων στοιχείων της Eταιρείας δεν υφίστανται εμπραγματα βάρη. 

3. Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης ανέρχεται σε 5 άτομα.

4. Η διενεργηθείσα πρόβλεψη ποσού ευρώ 6.855,00  για αποζημίωση προσωπικού διαμορφώθηκε σύμφωνα με αναλογιστική μελέτη στη χρήση 2017 (Σημ.18 των οικονομικών καταστάσεων) .  

5. Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών της Εταιρείας με συνδεδεμένες εταιρείες σωρευτικά από την έναρξη της χρήσης ανέρχονται στο ποσό των € 1.417.440,67 και € 174.928,32 αντίστοιχα. 

    Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας με συνδεδεμένες εταιρείες στη λήξη της χρήσης ανέρχονται σε € 98.937,95 και € 10.851,87.

6.Στις 27 Απριλίου 2018  επιδόθηκε στην Εταιρεία απόφαση του Δήμαρχου Ασπροπύργου (αρ. 1145, αρ.πρωτ. 9060/3.4.18), με την οποία επιβάλλει τέλη χρήσης υπεδάφους για τη διέλευση

   του αγωγού μεταφοράς  αεροπορικού καυσίμου για τα έτη 2013 έως 2017, ποσού € 5,7 εκ., καθώς και ισόποσο πρόστιμο € 5,7 εκ., συνολικά € 11,4 εκ.

   Η Εταιρεία κατέθεσε εμπρόθεσμα, στις 14/5/2018 στον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Προσφυγή (αρθ. 227 Ν.3852/2010) κατά της απόφασης του Δήμου Ασπροπύργου, αιτούμενη την ακύρωση της

   απόφασης του Δήμου Ασπροπύργου για την επιβολή των τελών και του προστίμου. Στη συνέχεια κατατέθηκε Προσφυγή(29/5/2018) καθώς και Αίτηση Αναστολής (07/06/2018) ,

    εντός της προβλεπόμενης  προθεσμίας, στα Διοικητικά Δικαστήρια (Εφετείο Αθηνών) για την αναστολή καταβολής των καταλογισθέντων ποσών μέχρι την έκδοση απόφασης επί της προσφυγής αυτής.

    Η Διοίκηση θα εξαντλήσει όλα τα εκ του νόμου προβλεπόμενα ένδικα βοηθήματα. Θεωρεί δε ότι υφίστατανται ισχυρά επιχειρήματα προς υποστήριξη  των θέσεων της που καθιστούν τις πιθανότητες

    ευδοκίμησης των ασκηθέντων και ασκηθησομένων ενδίκων  βοηθημάτων περισσότερες από αυτές της απορρίψεώς των.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ              Ο   ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΣΧΗΣ                 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΔΕΜΛΗΣ          ΣΜΑΡΩ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0015104 Α΄ΤΑΞΗΣ


